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La prollloci6 1996--97 te unatn taxa d'ocupaci6 del 97,5 % 

Cenquesta que cada dos anys es rea litza als titulats revela que la taxa d'ocu
paci6 de la promoci6 1996-97 es del 97,5 %; d'aquesta xifra, un 75% es va 
inserir en el mercat laboral en un temps maxim de dos mesos. Dels resu ltats 
de l'enquesta, que analitza tambe aspectes de la formaci6 rebuda, es despren 
tambe que el nivell de satisfacci6 respecte a la formaci6 es superior entre els 
estudiants que han cursat plans reformats. (continua ales pags. 2 i 3) 

EI pressupost de la UPC 
per a I'an,y 2000 
es de 28.565 MPTA 
EJ Consell Social va aprovar el 22 de desem
bre, a proposta de la Junta de Govern, un 
pressupost de 28.565 MPTA per a ]' exercici 
de 2000. El pressupost, que esti'! estructurat Reconstrucci6 virtual del 
en sis programes i ded ica un capftol a amor Sal6 Imperial (pag.6)
titzar el deute, contempla com a prioritats fo

mentar la mo bilita t a Espanya, Europa i 

America Llatina i el desplegament del pro

grama Innova. 

Pel que fa ales infraestructures, es preveu la 
 Un espectrometre RX per construccio del modul AO del Campus Nord , 
d e la se ll de I' EUET A B al Campus de estudiar la L1una (pag.7) 
Castelldefels i, a Terrassa , de "La Siberia" i 
de I' edifi ci Egarmedia. Altres objectius son 
el desenvolupamen t de Ifnies de polftica de 
professorat i PAS -amb la missio de consoli
dar I' es tructura i optimitzar e ls recursos-, EI pia de futur de 
l'incentiLl a la polftica de biblioteques i el l'Univers (pag. 10)re sta bliment de I' eqLli I i bri pres$upostari . 
(continua a I'editorial i pag. 5) 



Fein,a en dos mesos 

Una enquesta realitzada als titulats de la promoci6 
1996--97 revela que la taxa d'ocupacio es del 97,5% 
i que el 75% dels enquestats va trobar feina 
en dos mesos 

EI perfil del titulat 

Segons I'enquesta realitzada a 
2.181 titulats de la promocio 1996
97, la laxa d'ocupacio d'aquests li
IUlals es quasi be total: del 97,5 %. 
La majoria d'ells, un 75%, va tro
bar feina en un temps record: 
menys de dos mesos . Aquestes xi
fres impliquen una millora clara 
respecte als resultats de I'enquesta 
anterior, realitzada fa dos anys, en 
la qual la taxa d'ocupaci6 era del 
96% i el tcmps cmprat per lrobar 
feina de 3,6 mesos. Una altra dada 
signi ficati va es el ret que el 54% 
dels titulats enquestats va accedir a 
la seva primera feina abans de fi
nalitzar els estudis. 
Les valoracions del Iloc de treball 
revelen tambe un increment res
pecte a I'enquesta anterior, tant pel 
que fa ales condicions laborals 
com ales expectatives de promo
ci6 i a la valoraci6 del nivcll retri
butiu. L ' actual perfil del titulat es 
el d ' una persona que cobra mes de 
3 milions de pessetes (el 73 % dels 
enquestats que van cursar un cicle 
lIarg i el 40% dels que van fer un 
cicle curt), que te un contracle la
boral de lipus indefinit (48% dels 
enquestats, mentre que en l'ante
rior enquesta el percentatge era del 
32°k ), que desenvolupa tasques de 
tipus tecnic (71 % dels enqueslats) i 
que treballa en una empresa na
cional de titularitat privada (58% 
dels enquestats) que le en nomina 
mes de 500 empleats (28% dels en

• Els titulats 
que han cursat 
plans reformats 
manifesten un 
grau de satis
facci6 mes alt 
respecte a la 
formaci6 tant 
teorica com 
practica, que 
els titulats de 
plans no refor
mats 

EI titulat de la UPC cobra uns 3 milions de pessetes de mitjana i te 
unes bones perspectives de promoci6 

questats). DeSlaca Lambe el fet que tats), i encara estudiava a la UPC 
un de cada set titulats hagi opral quan va trobar la seva primera fei
per munlar la seva pr6pia empresa. na (29% dels enquestals) 0 realitza
La dedicaci6 laboral es d'unes 40 va el Projecte Final de Carrera 
hores setmanals (57 % dels enques (25% dels enquestats). 
lats) i valora positiv<lment les seves Eis tilulats manifesten tambe satis
condicions laborals (64% dels el1- facci6 per la formaci6 rebuda a la 
questats), les perspectives de mi Politccnica de Catalunya - una mi.t
!lora 0 promoci6 (56% dels en jana de 3,40 sobre 5 punts-, que es 
questats) , el prestigi social i perso sensiblement superior en el cas 
nal que Ii proporciona la seva feina dels titulats de plans reformats, que 
(56% dels enquestats) i la seva re tenen un ni veil global de satisfac
muneraci6 (36% dels enquestats). ci6 de 3,59 sobre 5, i puntuen la 
EI principal mitja a traves del qual formaci6 practica amb un 3,08 so
va trobar feina van ser els eontac bre 5, i la formaci6 tearica amb un 
tes personals (31 % dels enques- 3,73 sobre 5. 

L'enquesta --] 

La Universitat Politecnica de Catalunya ha rea litzat per segona I 
vegada una enquesta a la totalitat dels seus ti t ulats, que es va 
portar a terme durant els mesos de juny i juliol de 1999. La pro
mocio enquestada es titulada per algun deIs centres propis de la 
UPC i pertany a la promocio del curs 1996-97. L 'estudi es va re
alitzar sobre 3.418 trameses, de les quais es van rebre 2.181 en
questes (la mostra necessaria per un risc de ±5 % era de 358 eo
questes). 

• Per cides. Els titulats enqueslats van cursar carreres de ciele curt 
en un 50%, de primer mes segon cicles en un 48%, i nomcs de segon 
cicle en un 2%, xi fres que mantenen les proporcions respecte a I' an
terior enquesta als titulats. 

• Tipus de pia d'estudis. Un 70% deb enquestals ha cursat plans no 
reformats, i un 30ck ha fel els eSludis amb plans reformats, el que 
implica que s ' ha incremenlal notablcment eI nombre de titulars que 
van cursar plans reformats, que han passat del 10% aI 30%. 

• Per sexes. Es mante la proporci6 de I'enquesta anterior. ja que Ies 
respostcs es distribueixen enlre un 25% de dones i un 75%. d'homes. 

'-----_______J 
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La inserci6 
abora 

• La situaci6 laboral. Dos 
anys despres de titular-se, la 
taxa d'ocupaci6 dels titulats 
de la promoci6 1996-97 es 
d'un 97,5 %. Un 2,4% no tre 
baUa i busca feina. La xifra de 
la taxa d 'ocupaci6 representa 
un increment de 1'1 % respec
te a la dels titulats de I' ante
rior enquesta realit zada e l 
1997. 
Un 57% dels enquestats que 
van declarar que no treballen i 
busquen feina estan ampliant 
els seus estudis. Per sexes, en 
el cas de les dones un nombre 
lIeugerament superior busca 
feina , 2,9%, respecte al 2,2% 
dels homes. 

• L'acces a la feina. La velo
citat en la inserci6 en el mer
cat laboral es la caracterfstica 
mes important dels titulats per 
la UPC , ja que la mitjana de 
temps per trobar una feina se 
situa en 2 mesos (un 44% del s 
titulats va accedir a la feina 
en un temps inferior a I mes i 
el 75% va trigar un maxim de 
dos mesos, mentre que en 
I' anterior enquesta la mitjana 
del temps emprat per trobar 
feina era de 3,6 mesos) . 
Pel que fa al s mitj ans mes uti
litzats per accedir al merca t 
laboral , un 31 % va fer servir 
e ls contactes perso nals, un 
17 % va enviar curriculums, 
un 12% va fer servir la prem
sa i un 12 % va utilitzar la 
borsa de treball del centre 0 

de l ' Oficina d'Orientaci6 i 
Jnserci6 Laboral. 
Una altra dada significativa es 
el fet que el 54% dels titulats 
enqLlestats va accedir a la pri
mera feilla abans de finalitzar 
els estudi s. 

• Tipus de feina. Per sectors, 
destaca el de la construcci6, 
que ocupa el 80% dels titulats 
de I' ambit de ]' arquitectura i 
mes del 70% dels de I'engin
yeria civil. 
L 'enginyeria industrial es per
fila com la titulaci6 mes poli
valent , ja que els titulats tre
ballen en empreses de tots els 
sectors. 

• L'empresa. Els enquestats 
treballen fonamentalment en 
empreses privades de titulari
tat nacional, 58%; desenvolu
pen feines fonamentalment 
tecniques, 71 90, 0 de directiu 
o responsable d'organitzaci6, 
10%. 

• La contractaci6. Destaca la 
contractaci6 indefinida, un 
49%, xifra que representa un 
f0l1 increment respecte a I'en

L'enquesta que la UPC realitza cada dos anys als 
titulats revela una millora en la valoraci6 que fan de 

la formaci6 i en el grau d'inserci6 laboral 

questa de fa dos anys que era 
del 32%, i el fet que LIn de ca
da set titulats hagi optat per 
mLlntar la seva propia empre
sa. Quasi un 1% declm'a no 
tenir contracte laboral. 

• La retribuci6. Representa 
diferencies importants respec
te al cicle dels estudis cursats. 
En el cas dels titulats que han 
cursat un cicle Ilarg, les retri
buc ions s6n mes elevades: un 
57% cobra entre 3 i 4,9 MP-

La formaci6 

TA i un 17% es remunerat a 
partir dels 5MPTA. 
Entre els titulats que han cur
sat un cicle curt, un 61,2% 
cobra entre 2 i 4 MPTA i un 
14,7 % rep mes de 4 MPTA 
anuals. 
Cal destacar tambe que en el 
ca s de les dones enquesta
des , la retribuci6 pel treball 
es inferior a la dels homes, ja 
que mentre que el percentat
ge de titulades en carreres de 
cic le Ilarg que cobra retribu

cions situades en la franja 
superior, entre 4 i mes de 6 
MPTA , es del 32%, en el cas 
de l homes el percentatge 
arriba al 45%. Aque s t fet 
s'observa tambe en tre les ti
tulades en carreres de cicle 
curt, de manera que mentre 
que el percentaLge d'homes 
que cobren entre 4 i mes de 
6 MPTA es situa en un 19%, 
nomes cl 6% de les enques
tades es troba en aquesta 
franja retributi va. 

L'enquesta analitza tambe la valoraci6 que fan els titulats d'a lguns aspectes de la formaci6 
que han rebut a la UPC, la qual qualifiquen amb una puntaci6 mitjana de 3,40 sobre 5 punts. 
Una xifra que es superior en el cas dels titulats que han cursat plans reformats, que Lenen un 
nivell global de sati sfacci6 de 3,59 sobre 5, i puntuen la formaci6 practica amb un 3,08 so
bre 5, i la formaci6 tearica amb un 3,73 sobre 5. Els titulats que han cursat plans reformats 
valoren tam be mes positivament factors com la capacitat pedagogica i l'accessibilitat del 
professo rat, aixf com els recursos docents. 
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La UPC aprova un pressupost de 

28.565 milions per a l'any 2000 


E I 22 de desembre, el Consell 
Social, a propo s ta de la 
Junta de Govern, va aprovar 

un pressupost de 28.565 MPTA 
per a I'exercici del 2000. Aquest 
es un tema important per a la 
Universitat. Ens han cedit aquesta 
responsabilitat ii' hem exercit , i 
hem estat capa<;:os de mantenir la 
tradici6 d'aprovar-Io abans de co
men<;:ar el nou any. Aixo ens ha de 
fer sentir orgullosos, encara que es 
cert que assumim riscos, ates el 
panorama d 'i ncerteses en que es 
prescnta el nou pressupost: a causa 
de la convocatoria electoral la 
Generalitat no donara a coneixer 
la seva aportaci6 fins ben entrat 
I'any. 
EI pressupost actual es el resultat 
d' un lIarg proces de debat als or
gans de govern de la Universitat i 
ales cliferents unitats, que ha pro
piciat can vis importants sobre el 
projecte inicial. EI document diu 
el que volem fer, encara que no di
gui sempre com s'ha de fer, pero 
tenim tot I'any per dccidir com 
dur a terme el que hem aprovat. EI 
pressupost es una eina i no una fi
nalitat: tenim uns objectius priori
taris i es necessiten recursos per 
portar-Ios endavant. Cal assignar
los , i aixo es el pressupost. 
De caracter continuista, estructurat 
en si s programes iamb un capitol 
dedicat a J' amortitzaci6 del deute, 
el pressupost defineix un conjunt 
de priori tats entre les quaIs desta
quen I'impuls a la mobilitat a 
Espanya, Europa i Latinoamerica. 
EI 2000 tambe sera l' any del des
plegament d'!nnova, un conjunt 
d' accions adre<;:ades a potenciar la 
innovaci6 i l'esperit emprenedor 
d'estudiants i professors. 
Pel que fa ales infraestructures, 
el press upost preveu actuacions 
com ara I' edifici que es construira 
a Terrassa en s ubstituci6 de "La 

Siberia" i l'edifici Egarmedia. 
Tambe es preveu la continuaci6 de 
la construcci6 del modul AO al 
Campus Nord, aixi com la futura 
seu de I'Escola d ' Agricultura que 
s'ubicara a Castelldefels. 
Una altra de les prioritats del nou 
pressupost es el desenvolupament 
de linies de polftica de professorat 
i personal d ' administraci6 i se r
veis amb la doble missi6 de con
solidar l'estructura i optimitzar els 
recursos . Per Ltltim, cal incentivar 
la polftica de biblioteques amb un 
nou programa d' actuacions per al 
perfode 2000-2005. 
La UPC esta creixent, i el nou 
pressupost vol continuar impulsant 
un creixement en qualitat i en acti
vi tat, encara que no en quantitat. 
Pero el creixement en qualitat ge
nera costos. La millora del flux 
d' estudiants te un cost, pero es una 
realitat de la qual la UPC s' ha de 
sentir orgullosa. Tanmateix , 
menys estudiants comporten 
menys ingressos per taxes, i aixo 
requereix recursos addicionals que 
s'i nclouen en el contracte progra
ma i que la UPC exigira. 
Tambe genera costos creixer en 
ac tivitat: tenim 100.000 m2 mes 
que hem de mantenir. La 
Generalitat ha fet un esfor<;: d'in
versi6 pero no ha planificat la ma
nera de sostenir el resultat 
d'aquesta inversi6. Tambe el crei
xement de la recerca i transferen
cia de tecnologia requereix mes 
recursos: d ' una banda, es necessi
ten mes instal·lacions, i, de I'altra, 
algunes d'aquestes activitats estan 
subvencionades per la Universitat. 
En els darrers exercicis els costos 
derivats del creixement han arribat 
a generar un deficit, posat de ma
nifest en els tancaments pressu
postaris, deficit que te una compo
nent estructural, i que s' ha de co
rregir amb l'aplicaci6 de mesures 
a mitja i lIarg termini. Necessitem 
mes recurs os i els hem d 'aconse
guir de I'exterior, i, a mes, hem de 
donar proves d'una gesti6 optima 

estat fer un projecte de pressupost 
que no estigui marcat per la con
tenci6 del deficit. Aquest es un 
problema, pero no es el gran pro
blema de futur de la Universitat. 
Eis reptes de futur s6n continuar 
millorant el flux dels estudiants, 
promoure I' esperi t em prenedor i 
creixer en ac ti vitat, perque la que 
fem ara, per exemple en recerca , 
no esw encara al ni yell de la que 
podrfem fer. Una recerca que s' ha 
de continuar subvencionant, i en la 
gesti6 de la qual hem de ser ca
pa<;:os de denunciar l'activitat 
nul· la, tambe subvencionada. 
En el nou pressuposl s'han aprovat 
algunes mesures complexes, com 
ara la reducci6 del 3o/c de la despe
sa del professorat i l'increment de 
dos punt s de l'overhead que 
s ' aplica als projec tes d'investiga
ci6. Aquesta ultima mesura vindra 
acompanyada de garanties a la co
munitat que no es produeixin si
tuac ions atfpiques en les quaIs no 
abonar l ' aportaci6 corresponent al 
pressupos t generi si tuacions de 
greuge comparatiu. 
EI deficit es una realitat iamb 
aquestes mesures s'ha aconseguit 
equilibrar un pressupost que ens 
permetra continuar creixent. Fer
ho implica una postura clara da
vant la societat catalana i la 
Generalitat i el compromis i ]' ajut 
del Consell Social , ja manifestat 
amb l'aprovaci6 del pressupost. 
Pero necess item, sobretot, la im
plicaci6 i el suport de tota la co
munitat. 

• Hem de conti
nuar creixent en 
qualitat de servei 
i en activitat. 
EI creixement 
quantitatiu s'ha 
acabat, encara 
que ens costi 

CD 
davant la societat. d'entendre 

UNIVERSITAT POLlTECNICA Restablir l ' eq uilibri pressupostari 
DE CATALUNYA d'acceptar

es un altre element clau del pres 
supost aprovat. 

La voluntat de l'equip rectoral ha 
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L'ETSEIB i 
I'ETSECCPB signen 
els plans estrategics 
EI dia 28 d' octubre es va signar I'acord de PIa estrategic 

I'ETSElB , que ha defini t la seva miss i6 i que la desenvolu

para mitjanc;: ant eixos estrategics d' actuaci6. Entre els eixos 

hi ha l' adaptaci6 del s plans d'estudis a les necessitats de la 

soc ie ta t, J'adequaci6 dels espais ffsi cs per poder desenvolu

par amb seguretat i dignitat la miss i6 de l' Escola, I'adequa

ci6 dels equipaments docents i de recerca per poder assumir 

els reptes plantejats per la societal. Tambe s' ha previst ac

cions per a la millora de la integraci6 de l' Escola amb el 

seu entorn , l'adequaci6 de l' organi tzaci6 i dels processos 

administratius de I' Escola en SUpOlt a la docencia i millora 

de la quali ta t de vida, la participaci6 i el compromfs del 

professorat, el PAS i els estudiants del centre . 

El 23 de desembre passat va tenir lloc tambe l' ac te de signa

tura de l'acord de PIa estrategic de I'ETSECCPB . EI docu

ment estableix un seguit d 'objectius i accions per als pro

pers anys per consolidar i millorar l'activi ta t del centre des 

de la perspectiva del servei a la soc ietat. 

EI document ha definit la miss i6 de l' ETSEECPB a partir 

de I' analisi del s punts forts i febles del centre. 

L ' Escola ha definit , aixi mateix, els eixos estrategics d ' ac

tu aci6 que guiaran els propers anys i que integren un seguit 

de millores i la f1 ex ibilitzaci6 dels estudis, la integraci6 dels 

titul ats en el mercat laboral , les necessitats futures i la inte

graci6 social i la qualitat de vida personal i institucional. 


L'FPC signa un acord 
amb la Fundaci6 per a 
la UOC i el Deutsche 
Bank 
EI 22 de descmbre es va signar 
un conv e ni de col ·laboraci6 
entre la Fundaci6 Pol i tec nica 
de Catalunya, la Fundaci6 per 
a l a Univers i tat Oberta de 
Catalunya i el Deutsche Bank. 
Segons I'acord , aquesta entitat 
bancaria treballara am b I' FPC i 
la UOC per impulsar els estu
dis del Graduat Multimedia a 
distancia, per facilitar recursos 
financers en co ndici ons pre
fe re nts pe r a ls es tudiants a 
I'hora de pagar matrfcula 0 ad
quirir equips in fo rmatics. A 
mes, es desenvolupara la targe
ta-carnet iden tificativa dels es 
tudian ts d'aquests estudis. 

L'FPC i La Vanguardia im
partiran un curs de postgrau 
de Periodisme Digital. L a 
UPC, a traves de la Fundaci6 i 
La Vanguardia impanei xe n a 
partir d e l gener un c urs de 
po stgrau so bre Peri o di s me 
Digital Multimedia. L ' objectiu 
es la preparaci6 de profess io
nal s capac;:os d' afrontar i apro
fitar les possibilitats d'lnternet. 
EI curs, que durara fin s al juny , 
te una durada de 300 hores i 
e ls estudiants podran fer prac
tiques a Van guardia Digi tal. 
L'acord el van signar el 2 de 
desembre el rector de la UPC, 
J aume Pages, la presidenta de 
I' FPC , Merce Sa la i el pres i
dent del Grupo God6 , Jav ier 
God6. 

C),~.i .~i~ 

Un pia estrategic per a I'ETSEIB 

Ramon Companys 
Director de {'ETSEIB 

EI PIa estrategic de I'ETSElB es una derivaci6 direc ta 
de la miss i6 que s' ha definit com "Formar de manera 
eficient enginyers com a tecnics superiors orientats al 
sector indu strial , amb vocaci6 intem acional i destinac i6 
principal a Jes empreses i entitats catal anes, amb les 
qualitats que e Js palS necessitara i valorara dins del lap
se de temps de la seva vida laboral activa". 
Tenint en compte els punts forts i febles del centre i de 
les oportunitats i dificultats de I' entorn , s 'ha definit un 
seguit d' accions a executar organitzades en sis eixos 
centrats en adequaci6 docent, espai ffs ic, equipament, 
integraci6 amb l' entorn, process os de gesti6 i benes tar 
de la comunitat. Aquestes accions s 'han organitzat en 
dotze programes. 
La direcci6 de I'ETSElB esta preparant, juntament amb 
la commemoraci6 dels 150 anys de funcionament de 
I' Escola, I' inici del segon cide de plani ficaci6. 

Un nou impuls a I'ETSECCPB 

Antonio Aguado 
Director de {'ETSECCPB 

El 23 de desembre es va rancar el PIa estrategic de 

I'Escola Tecnica Superior d'Enginyers de Camins , 

Canals i Ports de Barcelona , amb la signatura del PIa 

d'acords. 

El PIa ha representat una oportunitat positiva per al 

conjunt de l'escola, per explicitar les idees del que el 

centre vol assolir en els propers an ys al nostrc entorn. 

Aques t es el resultat d' un debat intern ampli i pmti

cipatiu (que s 'ha tractat durant nou juntes d' escola), re

alitzat amb rigor. 

El Pia s 'articula a traves del s quatre eixos scgiients: 

mill ores i flexibilitzaci6 dels estudis, integraci6 cn el 

mercat laboral, integraci6 social de l'entorn de I'escola 

i qualitat de vida personal i institucional. 

Cadascun d' aquests eixos incorpora qU3t1'e projectes es

pecffics, als quaIs van assoc iats un total de 203 accions, 

al gunes molt novedoses en l' ambit universitari . 
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El CAIRAT recans-
trueix virtualment el 
Sal6 Imperial de Sabadell 
EI projecte gestat a I'ETSAV ajudara a recuperar 
I'edifici, d'estil entre modernista i noucentista 

Una imatge virtual del nou cinema Imperial 

EI Centre d' Aplicacions de la Informatica a la Representaci6 d' Arqui
tectura i Territori (CAl RAT) de I' ETSAV ha posat a punt el s planols 
i la representaci6 virtual del Sal6 Imperial de Sabadell , l'hi storic i 
emblematic cinema situat a la Rambla d'aquesta localitat. 
L'edifici , un dels cinemes mes antics d ' Espanya, d ' un estil a cava l! 
entre el modernisme i el noucenti sme, sera enderrocat ben aviat per 
tornar a al<;:ar-se amb I ' ajut del treball fet pel CAIRAT, per enCalTeC 
de j ' Institut per al De senvolupament E st rate g ic de Sabadell. 
Encap<;:alat peJ professor Joan Font, l'equip del CAIRAT "s'ha passa t 
moltes hores empol sa nt-se i omplint-se de teranyin es en el veil 
Imperial, dibuixant-lo, mesurant-Io i buscant-ne els secrets cons truc

tius", recorda Font. "De bon principi -explica- el seu estat 
deteriorat i la foscor absoluta d ' alguns dels seus racons im
pressionaven i causaven un cert neguit, pero despres l'espe
rit del noble casalot ha sedui't els components de I' equip ." 

• L'historic S ' ha treball at amb l'ajut de les noves tecniques informati
cinema de ques, a ixf com amb els planol s originals , a ltI-es planol s 

al<;:ats el 1996 i un estudi de patologies realitzat el mateix Sabadell sera 
any pel Laboratori de Material s de I' EUPB. En un esfor<;: per

reconstru"it a refresca r la memoria hi storica, aquest document elaborat a 
partir de la base de dibui xos, colors, fotografies , dades metriques i des

cripcions de materials, desvetlla com era i com es va ferreproduccio 
I' edifici, projectat el 1911 per]' arquitecte Jeroni Martorell. virtual feta EI popular sal6, que te una superffcie de 1.237 m2 i un afo

a I'ETSAV 	 rament per a 1.500 persones, s ' ha reCI-eat fntegrame nt, la 
geometria, I' estructura i els materi als de construcci6, sense 
obEdar cis detail s que formen el que Joan Font anomena "Ia 

dimensi6 emocional". EI projecte virtual permet redescobrir els in
drcts i ambients del teatre mes coneguts i passejar-se entre bastidors, 
pels !'aeons oeults al public, amb una especial atenci6 a la cabina de 
projccci6 -un espai no massa confortable- i a aquella capsa magica 
que constitueix I'escenari. 

Programa de cooperacio en 
ciE!ncia i tecnologies del mar 
Un grup de 40 cientffics d ' Europa 
i d ' America Llatina es van reunir 
a Sitges el s dies 29 de novembre i 
1 de desembre per decidir el nou 
programa de cooperac i6 en cien
cies i tecnologies del mar entre els 
do s co ntin e nts, pe r a l perfode 
2000-2002. EI programa sera. fi 
nan<;:at per la UE i coordinat per la 
Federaci6n Europea de Redes i la 
Comissi6 Oceanografi ca Inter 
governamental de la UNESCO. 
EI Centre Inter nacional d'In
vestigaci 6 dels Recursos 
Costaners (CIIRC) , que va coordi
na r la reuni6, i la Intern a tional 
Fed erati o n of Institute s for 
Advanced Study (IFIAS) han pro
posat tres projectes: una investiga
ci6 sobre l'erosi6 a la co s ta de 
Bras il i Argentina, un projecte 
d'intercanvi de fonnaci6 de post
grau en ciencies del mar i el de
sen volupament de tecnologia per 
fer predicci6 d'onatge. 

Dos professors de I'ETSAB, 
guardonats a la I Biennal 
Alejandro de la Sota 
EI primer premi de la I Bi en nal 
Alej a ndro de la Sota 1999 en 
l' apartat d 'espais exteliors ha estat 
atorgat, el 22 de desembre, al tre
ball conjunt d'intervencions en la 
Part Alta de Tarragona, realizat 
per Esta nislau Roca i Jordi Sarda, 
pro fessor s de I 'ETSAB i del 
Dep artament d'Urb a ni s m e i 
Ordenaci6 del Territori , conjunta
ment amb altres profession als. En 
eJ trebal! s' ha tingut cura del s di
ferents substrats del llegat historic 
de la ciutat. 

S'acorda impulsar el pia 
estrategic de I'INTE 
L ' In s titut de T ec nigu es Ener
getigues (INTE) ha signat l' acord 
per impulsar la seva planificaci6 
es trategica . En els propers anys 
I'INTE s ' ha compromes a fom en
tar les activita ts de recerca i trans
ferencia de tecnologia. En aguest 
ambit, te la voluntat de redefinir 
les Ifnies de recerca i estudia la 
possibiJitat d ' ampliar els ambits 
d ' especi a litzaci6 i ex pertesa de 
I'In stitut. Tambe es proposa re
for<;:ar les activitats de fo rmaci6 
de tercer cicle i de postgrau , i im
pulsar les col·laboracions del cen
Lre amb altres grups de recerca , 
institucions i empreses. L ' INT E 
fomentara eJ desenvo]upament 
professional del personal i conti
nuara duent a terme iniciatives i 
plans per millorar 'la gesti6 , en 
col·laboraci6 amb a ltres instituts 
de la UPe. 
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L'ETSAB presenta solucions paisatgistiques 
per ampliar les mines de Suria 
Les propostes d'intervenci6 paisatgfstica elaborades pel grup de 
['ETSAB per a ['amp[iaci6 de les mines de sal de Suria, al Bages, 
donen prioritat a la morfologia del terreny i l'impacte ambiental 

Les mines de Suria, explotades per l'empresa 
Suria K, acumulen 1,2 milions de tones de sal 
l'any i l'escombrera on es diposita la sal esta 
arribant al seu !fmit de capacitat. Les quatre ide
es presen tades per l'equip de l Departament 
d 'Urbanisme i Ordenaci6 del Territori proposen 
el rec reixement en alc;ada de la mina pel vall del 
Fusteret. 
La primera proposta es una doble curvatura en
frontada, un espai similar al d'una vall tancada. 
La segona idea vol potenciar la creac i6 d ' un ob
servatOIi a dalt de Ja carena. En la tercera pro 
posta, basad a en dos volums, s ' estudia el potencial cromMic de la sal i la seva 
visi6 nocturna. La darrera idea, que marca la supelffcie de la zona d' amplia
c i6 corn si es tractes d ' una gran cicatriu 0 un tatuatge, proposa un recorregut 
tecnic-Iudic per les terrasses i rampes on es dipositaria la sal. Els treballs 
s' han dut a terme en el curs de doctorat Capacitat i Morfologia del Pai satge 
Contemporani ( 1989-99) , coordinat pel professor Miquel Vidal. . 

~~i"i~ 


M odels 3D1 patrimoni 
i senslbilitat 

Joan Font 
CA IRAT 

L'experiencia recent del treball 
del Sa16 Imperial de Sabadellpa
lesa fins a quin punt, en termes 
merament descriptius, un edifici es 
un objec te ex tremamen t complex. 
Previst per a una vida mes cu rta, 
pero amb un innegable valor patri
monial afeg it, l ' Imperial havia de 
ser enderrocat per fer-ne una re
construcci6 en un empla<;a ment 
Ile ugerament diferent, i s' ha vist 
necessari disposar d'un document 
que, mes enlla de l logic in teres per 
als arquitectes e ncarregats de re
fer-lo, preservi la memoria dels 
seus trets ffsics. El documen t te, 
per damunt de tot, un objectiu 
histori c: fer una cronica detallada 
de com era un edific i del 1911 
amb una presencia c1v ica impor
tant en el Sabadell del segle XX. 
En aquesta situaci6 d' enderroc im
minent, queda clar que, malgrat 
disposar d'un bon aixecament pla
nimetric, es com a el ri sc de perdre 
un gruix considerable d' informa 
ci6 de I'edifici. I es que un planol, 
per ser llegible, ha de descaI1ar in
formaci6 i ajustar-se als seus ob
jectius de lectura. 
El treball s' ha enfocat, doncs, pro
ced int a una reconstrucci6 previa 
virtual de l'edifici mitjanc;ant un 
model informatic. Sense les 
limi tacions de les representacions 
planes a escala, el model esdeve 
un gran contenidor d 'informaci6, 
que recull tots els trets de 1£1 mor
fologia de I'edifici , £1mb dos grans 
avantatges: que lola la informaci6 
es guarda en 3 dimensions (sense 
perdues) i que pot treballar-se a 
escala real i, per tant, sense les li
mitacions de detail d'una maqueta 
con vencional. 
L 'eXpeliencia fa pensar que dispo
sar de models informatics dels edi
ficis del patrimoni arquitectonic es 
1£1 millor maDera de fac ilitar-ne 
l' estudi i disposar d' una base do
cumen tal d'amplies prestacions. 
Pero un edifici virtual £1mb graus 
de detail elevats no es fac il de 
manipular per personal no expert. 
L'estudi6s, des del professional al 
ciutada interessat, ha de disposar 
de documentaci6 grafica clara, ri
gorosa i en un registre accessible. 
El mode l 3D es el banc de dades 
del qual han d ' emanar aquests di
bui xos. Quan s6n tan freqUe nts les 
representacions grafiques que re
sulten obscures fin s i tot als pro 
fessi onals, el treball del CAIRAT 
vol mostrar com la informatica 
permet representac ions que conju
guen rigor i objec ti vitat amb sensi
bilitat i claredat de lectura. 

L'ETSAB estudia la recupera
ci6 del casc antic de Sant Boi 
Recuperar la imatge de Is edificis i 
fer estudis hi storics i arqueologics 
s6n les tasques prioritaries que cal 
dur a terme per recuperar el nucli 
antic de Sant Boi . Aixf ho conclou 
un estudi fe t per 16 es tudian ts de 
l'ETSAB, en el marc d'un conveni 
enlre I' Ajuntament de Sant Boi i 
la UPe, i dins I'ass ignatura Teoria 
de la Restaurac i6 (curs 1998-99), 
coordinada per Fernando Alvarez . 
Els projectes es van presentar el 
desembre a J' exposici6 Vas un Ju 
tur p er al nostre passat, a Can 
MassaJlera, junt amb Ja inaugura
ci6 del master de Restauraci6 de 
Monuments d ' Arquitectura, que 
diligeix Sal vador Tan-ag6. 

Seminari sobre cliniques 
universitaries d'optome
tria a Terrassa 
Profess ionals experts en la gesti 6, 
la docencia i la investigaci6 de di
verses c linique s op tome triq ues 
universi taries de pres tigi va n parti
cipar, el 13 de desembre, a un se
minari intemacional a I'EUOOT. 
Al semi nari Clfn iqu e s Univer
si taries d' Optometri a es va tractar, 
entre d ' alt res temes, l' estructura 
docent i la gesti6 de les cliniques 
univers itaries d 'optometria , I'acti 
vitat investigadora dins de les cli
niques d' optometria, el pacien t i 
les relac io ns i nterprofes sionals i 
l' actuaci6 de les c!fniques d' opto
metria dins del sistema de salut 
publica. 

Creixement competitiu i sostenible (Grouth) 

S ' ha obert una nova de transpol1 i interffcies i fabricaci6; viabi lita t 

convocatoria de pro amb els sistemes; hipo dels avio ns de nova ge

postes d'accions indi tesis tecniques i socioe neraci6; desenvol upa

rectes de r ecerca i conomiques sobre mo ment de 1£1 segure tat i 

desenvolupament per al bilitat sostenible. I' eficacia. 

pr ogr am a euro peu - Tecnologies del trans Activitats geneliques: 

Cre ixement competitiu port terrestre i marines. - Materia ls i les seves 


sos te nibl e (Grouth Tecnologies per a vehi tecnologies de produc
2000) , j que es tanca el cles i felTOCaITils; inno ci6 i transformaci6. 
3 1 de marc; del 2000. vac i6 de ve hicles; fa - Tecnologies de pro
Accions clau: bri caci6 d e vaixe lls ducc i6 i innovaci6 i mi
- Productes, processos i avanc;a ts; tec no log ies 1I0ra de materials en el 
organitzaci6 innova per a I'estudi dels mars camp de l'acer. 
dors. i l'explotaci6 sos tenible - Mesures j assaigs. 
- Mobilitat sos tenible i dels recursos marins. 
intennodaIi tat: sistemes - N ove s perspec ti ves M es informaci6 a 
de ge s ti6 dels tran s  per a I'aeronautica. Internet: http://www. 
ports ; infraestructures Tecnologies de disseny cordis.lu/growth 

i 
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El Grup de Disseny 
de Sistemes Electronics 
de Potencia 
EI Grup de Disseny de Sistemes Electronics de Po tencia esta con stituit 
per investi gadors del Departament d'Enginyeria Electronica dels cam
pus de Barce lona, TelTassa, Manresa i Vilanova i la Geltru, i esta coo[
dinat per Joan Peracaula. EI Grup centra I'activitat en el desenvolupa
ment de tecniques de di sseny i mode litzaci6 de s istemes e lectronics 

d'alt rendiment i alta densitat de potencia, 
aixi com de sistemes rapids per al tracta 
ment dels senyals de con trol en temps re 
a l dels sistemes electronics de potencia. 
Aquest ambit de recerca te multiples apl i
cacions que van des dels sistemes de con
dicionament 0 d ' aprofitament d' energies 
convencionals 0 alternatives, com la [oto
voltaica , als s istemes d'alimentac i6 inin 
terrompuda per a ca rregues crftiques. 
Tambe te aplicacions e n convertidors 
electroni cs de potencia per a regulaci6 de 
velocitat, pard i 0 posici6 de motors eIec
trics, i en s istemes de correcci6 del factor 
de potencia 0 su pressi6 d ' harmon ics. Es 
cerca el compliment de les normatives in
ternaciona ls d 'EMC (ElectroMag netic 
Compatibility) del s equips electronics 
d'alimentaci6, per assolir el que es coneix 
com energia neta. Eis esfon;:os es dirigei
xen tambe a la modelitzaci6 i la simula
ci6 dels blocs de potencia i de ls Ila~os de 

Un dels laboratoris del grup de recerca regu lac i6 dels ma tei xos amb I'objectiu 
d ' estudiar les topologies mes eficients, ai-
XI com la seva resposta permanent i tran

sitolia, prev iament a l'experimentaci6 amb prototips. 
EI Grup dese nvolupa diferents projec tes finan~ats per la 
Uni6 Europea (IMT, FUSE, ALFA) , la CICYT i empreses •EI Grup privades, en alguns casos a traves de projectes PETRI. Amb 

aplega investi	 l' empresa TecniToys SA , e ls investigadors desenvolupen un 
sis tema de co ntrol electronic amb microprocessador delsgadors dels 
mode ls de cotxe d ' Scalextric, on el jugador pot competir 

campus de 	 amb la maquina despres d'un entrenament. 
Barcelona, 	 Juntament amb FER Componentes, SA, subministradora de 

Volkswagen, es di ssenya una part del s is tema electron ic Terrassa i 
d 'optimitzaci6 d'encesa; 	amb Trama Tecnoambiental , SA, Vilanova es produeix un sistema de conversi6 d'energia solar fotovol 

i la GeltrU ta ica CCiCA bidireccional d' alt rendiment, per a la reducci6 
de volum i cos t, iamb l'empresa FULMEN, SA, un s istema 
per a carregadors de bateries amb commutaci6 a a lta fre

qii e ncia , baixa contaminac i6 harm on ica i redui"da EMI 
(ElectroMagnetic Interference) . 

Tercera edici6 del Premi de 
Transferencia de Tecnologia 
EI 30 de gener acaba el termini per 
presentar les memories del s pro
jectes per optar al Tercer Premi de 
Transferen cia de Tecnologia del 
Consell Social de la UPC. Dotat 
amb 1.500.000 pessetes, el Pre mi 
te la finalitat de reconeixer e l tre
ball d ' equips de professors i inves
ti gadors de la UPC que hagin rea 
litzat projec tes de recerca aplicada 
i desenvolupament tec nol ogic, 
amb parti c ip ac i6 empresaria l, i 
que hagin don at com a re sult at 
nous productes 0 processos com
petitius en els darres 3 04 anys. 
El vered icte del jurat es fad pu
bli c a ban s del 15 d e m a ig del 
2000. Eis treballs s' han de presen
tar al Consell Social. 

Tecnologia avancrada per als 
aliments del segle XXI 
Un es tudi dut a tenne per la pro
fes sora M e rce Ravent6s, d e 
l ' Esco la Univers itaria d'En gi 
ny e ria T ec nica Agricola i Ex 
pl o ta cions Agrop ec uari es d e 
Barcelona (EUETAB) - de la UPC 
i la Diputaci6 de Barcelona- resu
me ix les tendencies emergents en 
aquest ambit i que estaran en ple
na vigencia al segle que ve. 
L' informe La tecnologia en el sec
tor aJimentari en el segle XXI ex
p li ca que en els propers anys es 
preve u un increment de l'u s de 
tec niques com ara l' ex tracc i6 su
percrltica (ESC) i les noyes tecno
logies de membranes, com tecnica 
de separaci6. Tambe s' utilitzaran 
les tecniques de les a ltes pressions 
(HHPP) i el s polsos e lec trics per 
minimitzar tractaments termics 
dels aliments . Augmentara l' us de 
la irradiaci6 d ' aliments . 
Tambe hi haura un gran aven<;: en 
no us process os d'obtenci6 d'enva
sos, nous materials, i noyes com
posic ions i dissenys. 

Reflexi6 entorn de les noves 
eines multimedia 
L'evoluci6 del paper a la we b va 
ce ntr ar la Xl Trobada d e la 
Industria Multimedia, el 15 de de
sembre a I' Aula Master. 
Al Ilarg de la jornada es va re fle 
xionar sobre la integraci6 i el des
envolupament d'aplicacions mul
timed ia, les noyes eines multime
dia per a la creacio de webs, redi 
ci6 de video i els efectes especials 
en e ntorns a mb premiere i after 
erects multimed ia, i el format PDF 
i les tecnologies e mergenls en la 
creaci6 de webs. 
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Barcelona-Sarajevo. 
Arquitectures del forum 

Un equip del De
partament de Pro
jectes Arquitec
tonics, coordinat 
pel professor Jordi 
Ros, desenvolupara 

una web que contindra els treballs 
realitzats conjuntament per les es
coles d' Arquitectura de Barcelona 
i Sarajevo, sobre la transformaci6 
de l' area del Besos, a proposta del 
Forum Universal de les Cultures 
que es fara a Barcelona el 2004. 
El projecte s'emmarca en un pro
grama de cooperacio e ntre les 
dues escoles, i que porta per titol 
Barcelona-Sarajevo Arquitectures 
del Forum, en el qual es treballa 
des del 1997. Aixf, la web in
cloura els treballs de les tres edi
cions del programa. EI primer ta
Ilcr va girar entorn de l'educaci6, 
I' habitatge i el Ileure. En el del 
1998, l'Escola d'Arquitectura de 
Sarajevo va fer propostes referents 
a la tran sfo rmaci6 del Besos . EI 
taller d' enguany consisteix a pro
jectar conjuntament un edifici em
blematic que servira d'equipament 
del Forum a Sarajevo. 
L' objectiu es aportar reflexions al 
voltant del Forum i fomentar I'in
tercanvi de professors i estudiants 
entre les dues universitats , mit
janr,:ant projectes d' interes comu. 

La UPC i GISA investiguen 
millorar la qualitat deIs 
paviments de carreteres 
La UPC i GISA (Gesti6 d'Infraes
tructures, SA) han sign at un con
ven i per que un equip d' enginyers 
del Laboratori de C a mins del 
Departament d'Infraestructura del 
Transport i del Tenitori investigui 
i desenvolupi nous procediments i 
assaigs per millorar la qualitat dels 
pavimen ts de la xarxa de can-ete
res de Catalunya. 
EI Laboratori de Camins, dirigit 
per Felix Edmundo Perez Jimenez, 
desenvolupara nou s materials de 
reconstrucci6 de paviments i ava
luara el seu comportament, la seva 
adherencia i resistencia. 
S'experimentara una nova tecnica 
que facilita el manteniment i la 
conservaci6 de la xarxa de carrete
res. EI nou procediment, que es 
desenvolupa amb el Departament 
de Teoria del Senyal i Comunica
cions, consisteix en I'aprofitament 
dels paviments anti cs mitj anr,:ant 
el seu tractament in situ. La nova 
tecnica, que incorpora un s istema 
d ' escalfament del betum basa t en 
microones, facilita I' allargament 
del cicle de vida dels material s 
emprats, es m es economica i 
ecolog ica, permet disminuir I'ex 
tracci6 d ' arids i el seu transport 
pesat, i disminueix la generaci6 de 
residus. 

La UPC participa en una missi6 de I'ESA 
per explorar els minerals de la Lluna 

L ' Agencia Espacial Europea (ESA) 
ha encarregat a un grup de la UPC i 
I'lnstitut d'Estudi s Espacials (IEEC), 
encapr,:alat per Ignasi Casanova , jun
tament amb cientffics del Laboratori 
Rutherford Appleton del Regne Unit, 
el disseny d'un espectrometre de 
Raigs X, per estudiar la composici6 
qufmica de la L1una. L ' aparell, de no
minat D-CIXS , anira embarcat a una 
naLl espacial, en la missi6 tecnologi
ca SMART-I prevista per al 2002. EI 
D-CIXS representa una nova genera
ci6 d'instruments d'observaci6 pla 
netaria d'alta tecnologia: sera mes 

economic i compacte, tindra un volum i un pes mes redu'its que els actuals, 
consumira menys energia i operara en un radi de 30 km, per detectar el s 
Raigs X caracterfstics dels materials que es troben a la superffcie lunar. EI re
sultat sera l' obtenci6 d'un mapa global de la composici6 i distribuci6 de mi
nerals (magnesi, alumini, s ilici) a la L1una, que sera de gran interes per com
plementar investigacions anteriors i, en definitiva, tenir mes coneixements so
bre l' origen ii ' evoluci6 del si stema lunar. 
Aixf mateix, iamb vista a la futura construcci6 de bases lunars, I' espectrome
tre servira per localitzar zones d'interes per a l'explotaci6 de recursos. 
L'objectiu de la missi6 SMART-1, on participen grups cientffics de SU'issa, 
Finlandia , Al emanya, Italia i Franr,:a , i nombroses empreses, es utili tzar, per 
primer cop a Europa , un sistema de propulsi6 eh~ctrica per controlar una nau 
espacial de poc pes i assajar noyes tecnologies, en una missi6 de lIarga dura
da (sis mesos), abans d 'aplicar-Ies en altres miss ions de mes envergadura. 

Tesis doctorals 

Complejidad de estructuras geo
metricas y combinatorias. 
M. Carmen Hernando , del 
Departament de Matematica 
Aplicada II. 
Dirigida per Fernando Alfredo 
Hurtado. L1egida el 30 d 'abril. 

Ensayos de corrosion con acero 
al carbono sin proteccion y recu
bierto con revestimientos poli
mericos. 
Francesc Xavier Cadena, del 
Departament d'Enginyeria 
Qufmica. Dirigida per Luis 
Bilurbina. L1egida el 30 d 'abri!. 

Conveccion termica en un anillo 
cilindrico en rotacion. 
Marfa Aranzazu Alonso, del 

Departament de Ffsica Aplicada. 

Dirigida per Marta Net. 

L1egida el 30 d ' abril. 


On Specifying and Reasoning 
With Special Relations. 
Wernher Marco Schor!emmer, del 

Depa11ament de L1enguatges i 

Sistemes Informatics. 

Dirigida per Jaume Agustf. 

L1egida el 4 de maig. 


Sfntesis, caracterizacion y pro
piedades de polieteramidas deri
vadas del acido tartarico. 
Doris Virginia Esquivel , del 
Departamen t d ' Eng inyeria 
Qufmica. Dirigida per Jordi Bou. 
L1egida el 7 de maig. 

Control en modo deslizamiento 
de sistemas distribuidos de al i
mentacion. 
Mariano L6pez, del Departament 
d 'Enginyeria Electronica. 
Dirigida per Jose Luis Garcia de 
Vicuna. Uegida el 7 de maig. 

Modelizacion de la contamina
cion atmosferica fotoqufmica en 
el area de Barcelona. 
Isabel Toll, de l'lnstitut de 
Tecnologia i Modelitzaci6 
Ambienta!. 
Dir.igida per Jose Marfa 
Baldasano. L1egida el 10 de maig. 

Estudio lagrangeano de la circu
lacion superficial en la cuenca 
Argelina (Mar Mediterraneo oc
cidental). 
Jose de Jesus Salas, del 

Departament d'Enginyeria 

Hidraulica, Marftima i Ambienta!. 

Dirigida per Jordi Font. 

LJegida el 14 de maig. 


Estimation of Representative 
Groundwater Flow and Solute 
Transport Parameters in 
Heterogenous Formations. 
Peter Martin , del Departament 
d'Enginyeria del TelTeny i 
Cartografica. Dirigida per Jesus 
CalTera. L1egida el 27 de maig. 
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L'Univers presenta el seu 
pIa de futur per al periode 
2000,2004 
EI Servei d'Activitats Socials de la UPC ha establert els seus 
objectius principals i ha definit les principals accions que es 
duran a terme en els propers anys 

e L'Univers 
compta en 
I'actualitat 
amb mes 
de 15.400 
socis entre 
estudiants, 
professorat 
i PAS 

El Servei d ' Activitats Socials de la UPC, 
I'U ni vers , ha presentat recentment a la co
munitat el seu pia de futur, que defineix a 
curt i a mitja termini els principals objectius 
del servei. 
EI pia identifica com a objectius principals: 
donar un servei de qualitat amb una oferta 
orientada a les persones i que contribueixi a 
Ja seva fOlUlaci6 i desenvolupament; f idelit
zar els socis actuals, captar-ne de nous i in
cremen tal' la participaci6 en els diferents 
programes del servei i millorar I' eficil.cia i 

eficiencia de l'organitzaci6 interna per donal' millor ser
vei. Aquests objectius es concreten en cine arees : oferta 
del servei, organitzaci6 interna, comun icaci6, ges ti6 de 
personal i gesti6 economica, amb 20 Ifnies d'actuaci6 i 72 
accions especffiques. 
A mes de les activ itats espoltives (amb mes de 9.000 acti
vitats), i de promoci6 cultural (mes de 1.000 socis han as
sistit a cursos i prop de 7.000 a actes culturals organi tza ts 
pel servei), I'Univers te acords amb mes de 200 entitats 
externes i ha gestionat 3.500 so l·licituds de beques, 
d'ajuts de viatge i altres aju ts per a activita ts culturals 0[

gan itzades per Jes associacions de la Universitat. 

EI paper formador de la Univeristat. Univers respon a la 
necessitat de cobrir cis aspcctcs rclac ionats amb cl Comcnt 
de la vida univers it ~lria i gue es pot traduir en la voluntat de 
potenciar i estahlir rclacions, con e ixer i cxperimcntar 
vivencies, despcnar iniciatives, panicipar en projecres no 
academics, miljan~ant Ja prollloei6 cultural , I'esponiva i 
les activitats d'at cnei6 a la com unitat univcrs itaria. Tot 
aixo dins un marc eomplemcntari a la docencia i la rccerea, 
que fan d' agucst conjunt la veritable essencia del paper for
mador de la Universitat. 
EI Pia de futur ha lIefinilla missi6: L 'Ullivers f.1· 1111 .Iervei 

4ssoci~cions 

Aqllestes dues associacions s' han 
don at d' alta recen tm e nt al 
Registre d' Associac ioll s: 
CoHectiu Universitat i Ciutat 
(CUC) 
Te com a objectiu pa11icipar acti
vament en la mill ora arquitectoni
ca de C astelldefel s i el Baix 
LI obrega t. Tambe vol fom entar 
l'interes per l'arquitectura i pro
moure la consciencia de I' es tudi 
mediambiental. 
President: Fernando Alvarez 
Adre<;a: Narcis Monturiol, 40, 
2n 3a. Castelldefels 
Tel. 93 664 47 84 

Beques de Caixa Manresa 
per a estudiants 
Un total de 60 estud iants de la 
Politecnica han rebut enguany al
guna de les beques qu e ofereix 
Caixa Manresa. En total J' entitat 
ha concedit 400 beques per un im
port de 80 milions de pessetes, 
adre~ades a cobri r les despeses de 
despla<;ament allloc d'estudi. 

Finalitza el curs sobre 
il.lusionisme a l'ElSEn" 
Vint-i- set estudiants de Terrassa 
van assistir el passat trimestre a 
l'assignatura de lliure elecci6 que 
h a impa rt it e l conegllt Magic 
Andreu sobre J' 1l·lusionisme com 
a tecnica de comunicaci6. 
L ' objectiu del curs, que ja es va 
impartir e l Campus Nord de 
Barcelona, es donal' a coneixer els 
estudiants les teclliques basiques 
per facili lar i millorar la comuni
caci6 entre les persones i els grups 
en el m6n laboral. 

L'equip femeni de rem de la 
Politecnica guanya la Regata 
UB-UPC 

L'equip femeni de rem de la UPC 
va guanyar les tres manegues de la 
regata de rem que cad a any 
enfronta e1s equips de 1a UPC i 1a 

de 1(/ UPC adre('([1 a La seva cOl1luniwI universililria i ({ les person es i cof.lec Universitat de Barcelona, i que va 
lius de {'enlom universilClri , que cOl11ri/Jueix (/ .f(Jmenwr La saluI, icl reiaci(), La tenir lIoc el 12 de desembre al 
crewivi l({1 i les vivenc ies per a {a form(lci() i el desenvo/upamelll de les persone.l' port de Barcelona. Pe l que fa a la 
{1mb La vO /U/1w/ de prcswr 1//'1 .I'ervei de qualile{/ categoria masculina , I'equip de la 

UB va ser el guanyador d'aquesta 
edici6. 10 



Noves aceions impulsades des del CCD 
a Mostar i Cuba 
La UPC ha participat 
en la donaci6 de mate
lial per equi par un la
boratori de fisiologia 
vegetal a la Univer
s itat Dzemal Bijedic 
de Mostar (Bosnia i 
Hercegovina) , e n el 
qual han participat to
tes les universitats ca
talanes. La don ac i6, 
que a la UPC ha estat 
coordinada per la pro
fessora Conxa Herra nz del 
Dep a rtament d ' Enginye ria 
Qufmica i el CCD, permetra re Presentacio de projectes 
prendre l 'activitat investigadora i 
docent d'aques t camp en la uni EI 14 de desembre va ten i r lIoc a 
versitat que va resultar mes afec l' Aula Mas ter la presentaci6 dels 
tada pel contlicte bel·lic. projectes realiL:z:a ts en el marc de la 
Ames, ellS de desembre es va VlI convocatoria d'ajuts del CCD 
inaugurar a Trinidad (Cuba) per a accions de cooperacio. Durant 
l'Escol a d ' Educaci6 Primaria la rrobada, els responsahles dels 
Eduardo Garda Delgado. Es trac projectes van exposar breumenl les 
ta d'un proj e cte impulsat per accions que s 'han dUl a terme en 
Arquitectes sense Fronteres i el pa'fsos en vies de desenvolupament 
Col·legi d' A parell adors i gracies a Jes aportacions reco llides 
Arquilectes Tecnics de Barcelona, a la UPC amh la campanya del 
que ha comptat amb el suport del 0,7 %. 
CCD. Estudiants de I'EUPB han La reunio, oherta a la comunitat va 
desenvoillpat el seu projecte de fi servir lam be per mostrar els models 
de ca rrera sobre la rehabilitaci6 de cooperacio tecnica que es fan 
d 'aque s t edifi c i, que permetra SerV1T. 

continuar les ac ti vitats docents 
que es duen a terme. 

L'EUOOT executa el primer simulacre d'evacuaci6 
EI passat 17 de desembre l'EUOOT va exe
cutar el primer simulacre d'evacuaci6 dut a 
terlne a la UPC. L'exercici, que va suposar 
I' evacuaci6 de J 50 persones de les plantes 2 i 
3, es va dllr a terme ales 13:48 i va durar 12 
minuts, mentre que I' evacuaci6 de les 2 plan
les es va realitzar en 5 minuts i 8 segons. La 
col·laboraci6 del personal del centre, que va 
actuar com equip d'emergencies, va resllltar 
fonamental pel correcte desenvolupament del 
simulacre. Aquesta actuaci6 assoleix un dels 
objectius de la planificaci6 estrategica del 
centre relacionada amb el Pia de Prevenci6 
de Riscos Laborals de la UPC. 

Europa proxima. 
Europa, regions i ciutats 

El 20 de desem
bre va tenir lloc a 
la sala d'A c tes 
del Co\·legi de 
Periodistes d e 
Ca talunya l'acte 
de presentaci6 del 
llibre Europa 
proxima. 
Europa, regions i 
ciutats, que ha 
coordinat Pasqual 

Maragall , president d' Aula 
Barcelona, i que ha editat Edicions 
UPC. 
El lIibre es un projecte didactic i 
de recerca que s ' ha du t a terme a 
les facultats d ' Economi a i 
d' Arquitectura de la Universita 
degli Studi Roma Tre durant el 
curs 1997-98 a partir de tres semi
nari s. La idea central del Ilibre es 
que la construcci6 de I' Europa 
unida s'ha de fer des de baix, co
men<;:ant pels ciutadans, el que im
plica la construcci6 d' una ciutada
nia europea, una identitat comuna. 

L'lIIa del gran experiment 

I fl f' I1rL t.H" ~~ 
I ~ 1'1 RI.\II " "j 

I 

La Politecnica, MatriufMatras i la 
Societat Catalana de Ciencia-ficci6 
han reeditat L'/lla del gran experi
ment, una novel·la de ciencia-fic
ci6 del ca tala Onofre Pares publi
cada el 1927 i en la qual es perfila 
la societat de l' any 2000. La no
vel ·la es va presentar en el marc de 
les jornades Tecnologia i ficci6 al 
voHant del 2000: una mirada de 
1927, que van tenir lloc el desem
bre passat. 

I Congres Internacional de 
Prevencio de Riscos Laborals 
L' ETSElB ha organitzat amb el 
Departament d'Organitzaci6 
d'Emprese s de la UPC i la 
Universitat de Tampere (Fin
landia) aquest congres, que tindra 
lloc a Tenerife entre el 23 i el 25 
de febrer. 
Mes informaci6 al tel. 93 401 17 
58 i http://ioc.upc. es/ORP2000. 

Seminari Internacional sobre 
govern i gestio de les 
universitats 
La Politecnica, a traves de la 
Catedra UNESCO de Gesti6 de 
l' Ensenyament Superior, organitza 
aquest seminari que tindra Hoc al 
Campus Nord entre el 4 i el 6 de 
Juny. 
Mes informaci6 al tel. 93 40 I 58 
46 i www.upc.es/unescogestio 

Tesines del curs 1997/98 
de I'ETSECCPB 
L ' E sc ola Tecnica Superior 
d'Enginyers de Camins, Canals i 
Ports de Barce lona ha publicat 
aquest vol urn, que recull una lIi sta 
de les tesines Ilegides al llarg del 
curs 1997-98 en aquest centre aixi 
com una presentaci6 d ' aquestes i 
la qualificac io que van obtenir 
juntament amb els resums presen
tats pels autors. 

www.upc.es/unescogestio
http://ioc.upc.es/ORP2000


Organitzat per la Universitat de 
Barcelona i la Politecnica de 
Catalunya, a traves del Parc 
Cientffic i Tecnologic de Barcelona, 1 

la Cambra de Comer~ de Barcelona 

EI Forum Segle 
XXI: reflexions 
sobre la ciencia, 
la tecnologia i 
I'empresa 

L'objectiu es debatre la situaci6 
actual en aquests ambits, tant des del 
punt de vista cientffic com empresa, 
rial, en unes jornades que tindran 
Hoc al Palau de Congressos de 
Barcelona el 20 i 21 de gener 

EI Forum segle XXI es un 
dels grans esdeveniments 
de l'any pel que fa a I' inter
canvi d'idees en el marc del 
trinnomi ciencia, tecnologia 
i empresa. 
Les sessions, que tindran 
1I0c els dies 20 i 21 de ge
ner, s'inauguraran amb una 
conferencia d'un dels eco
nomistes mes influents del 
m6n i impulsor de la teOlia 
del nou creixement econo
mic, el professor de la 
Universitat de Stanford, 
Paul Romer. EI forum es 
desenvolupara a partir de 
workshops que comptaran 
amb la participaci6 d'em
pres3J.is, cientifics, politics i 
representants de les arees 
corresponents de la Uni6 
Europea. 
Entre els ponents destaca la 
presencia de Jose Luis 
Iribarren, director de es
trategies d'Internet de la 
seu central d'IBM a Estats 
Units, que oferira una con
ferencia titulada L'estar de 
I'art de les tecnologies de 
la informacio. El cas del 
mon de l'esport, eI dia 21 
de gener. 
L'aplicaci6 de la infonnati
ca i la robotica en els pro
pers anys i les noyes for
mes de gesti6 empresarial 
que neixen a la Hum de les 
noyes tecnologies s6n al
guns dels temes coordinats 
des de la Upe. Per tal de 
desen vol u par aquestes 
questions hi ha prevista la 

presencia 
d'experts com 
ara Hylko 
Oosterloo, ge
neral manager 
Chamber 
Sign; del pro
fessor, Hans 
Peter Meinzer, 
del Laboratori 
d'Informarica, 
Biologia I 

Medicina del 
centre de Re
eerca sobre el 
Cancer (Ale
manya); del En el forum participaran tambe experts de la upe
director del 

Les noves tecnologies i el paper de la UPC. Les 
noyes tecnologies estan produint un canvi social cspectacular. Els avenyos 
tecnics en tots cis camps han deixat de ser expercionals per formar part de la 
quotidianitat, especialrnent de les tccnologies de la informaci6 i de la cornu
nicaci6, que han esdevingut infraestructures basiques del pais. Ames, les 
NTICS, juntament amb la informatica i la robotica, estan afectant tots els 
sectors de I' aetivitat economica, els metodes de treball i els sistemes de vida. 
A la UPC considerern la divulgaci6 del coneixement tecnologic com un ele
ment cultural clau per entendre el futur. Creiem que les universitats han d'es
tar integrades en el sell entorn i tenir capacitat per potenciar els sistemes d'in
fOfmaci6 i ajudar a construir la societat del coneixement, en col·laboraci6 
amb els seus socis academics, polftics, culturals i econ()mics. Si volern garan
til' el creixement del pais, necessitem actuacions estrategigues coordinades 
basacles en la confianya i la trasmisi6 del coneixement entre els principals 
agents de I'activitat cientffica, tecnologica i empresarial. 
EI Forum Segle XXI s'cmmarca en aquest context i es concep corn un espai 
per al debat dinamitzat per la UB, ia UPC i la Cambra de Comer<,: de 
Barcelona i en cl gual participaran tambe invcstigaclors de la noslra universi
tat, reconeguts internacionalment i acostumats a la tasca de divulgar eI saber 
cientifico-tecnol()gic. 

Jaume Pages, rector de la Universitat Politecnica de Catalul1ya 

/ 


Nokia Research Center 
Harulu Nieminen, i del pro
fessor del Centre 
d'Inte rconnexi6 de Pro
jeetes d'Internet 2 de la 
Universitat Northwest, Joel 
M3J.nbretti. 
EI FOlUm va ser presentat a 
Madrid el dia 13 de des em
bre en un acle al qual va as
sistir el mini stre d' Indus
tria, J osep Pique, i el direc
tor de I'Oficina de Ciencia i 
Tecnologia , Fernando 
Aldana, que va oferir una 
conferencia sobre el nou 
Pia d'R+D del govern. 
A la presentaci6 van assistir 
tambe el rector de la ope, 
Jaume Pages, el de la 
Universitat de Barcelona, 

Antoni Caparr6s, i el presi
dent de la Cambra Oticial 
de Comer<;:, Industria i 
Navegaci6 de Barcelona, 
Antoni Negre. 

• lota la infor
macic; sobre el 
Forum Segle XXI 
es pot trobar a 
Internet a 
I'adrec;a seguent: 
htlp:fAwlW~ 
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