
Homenatge als pofitecnics 
guardonats l'any 1999 

Eis professors, investigadors i estudiants de la UPC que durant l'any 1999 
van ser guardonats amb premis nacionals i internacionals van sex els pro
tagonistes de l'acte que en reconeixement a la seva tasca va convocar el 
Consell Social de la upc. EI president de la Generalitat de Catalunya, 
Jordi Pujol, el rector de la UPC, Jaume Pages i el president del Consell 
Social, Miquel Roca, van presidir l'acte que va coincidir amb ellliurament 
del lr Premi Duran Farell d'Investigaci6 Tecnologica, el 3r Premi de 
Transferencia de Tecnologia i el 3r Premi a la Qualitat en la Docencia 
Universitaria. (continua ales pags. 2, 5 i 6) 

Claustre General EI model de fina~ment a 
Extraordinari a la UPC debat a Ia UPC, (psg. 4) 

EI 23 de maig pass at va tenir lIoc a 
I' Auditori de I' edifici Vertex un Claustre 
General Extraordinari en el qual es va Estudi sobre eIs costos del 
debatre una ponencia sobre I' informe transport a Barcelona (psg. 7)
Universitat 2000 i sobre el qual els claus

trals van aprovar un seguit de considera

cions. 

Un altre tema de debat va ser el model 
 Guideman, nou sistema
d' organitzaci6 global de la Politecnica. d'orientaciO per Ia ckdat (psg. 9)
EI document presentat sobre aquest tema 
va ser aproval per consens i es va claborar 
a partir de les aportacions de la Jornada de 
debat sobre el model d'organitzaci6 glo
bal de la ope que va tenir Uoc el 26 d'a Prop de 600 cursos d'estiu de 
bril passat. I'Institut J.L VIVeS, (psg. 10) 
(continua a I'especial) 



EI Consell Social organitza un acte de 
reconeilxement als guardonats el 1999 

La Sala del Claustre de la Torre Girona va ser Social de la Politecnica, Miquel Roca, van 
l'escenari, el 23 de maig, de l'acte de reconei presidir l'acte, organitzat pel Consell Social i 
xement als investigadors, professors i estu durant el qual tambe es va fer entrega dellr 
diants guardonats amb premis nacionals 0 Premi Duran Farell d'Investigaci6 
internacionals durant l'any 1999. EI president Tecnologica, el 3r Premi de Transferencia de 
de la Generalitat, Jordi Pujol, el rector de la Tecnologia i el 3r Premi a la Qualitat en la 
UPC, Jaume Pages, i el president del Consell Docencia Universitaria. 

EI president de l Conse ll Soci a l, 
Miquel Roca, va explicar que I'acte 
de reconeixement es important inter
narnent pero que tambe ho es per a la 
societat catalana, i va afegir que 
aquesta es, sobretot, un a manera de 
dir graeies als premiats per la seva 
capacitat d' innovac i6 , l'ambici6 i 1a 
qualitat de la seva fe ina. 
Mique l Roca va e1ir que la globalitza
ci6 promou sortir fora de les propies 
fronteres per contrastar la feina i que 
tots els guardonats hun superat e l 

repte de la eomparaci6 amb ex it. Va 
agra'ir tambe la eol·l abo rac i6 de Gas 
Natural en la eonvocatori a del Premi 
Pere Duran Fare ll d' Inves tigaci6 
Tecnologiea, sobre el qual va assegu
rar que demostra la capac itat de recer
ca al servei de la societat de la UPC 
to t recordant que porta e l nom d' una 
persona que ha estat molt per a la 
Po litecnica. 

EI professor Juan Jes us Perez va 
agra'ir en nom de tots els premiats 
I' acte amb un discurs en el qual va 
des taca r el fet que la Uni vers itat eneo
rartgi als seus mel1lbres per continual' 
endavant i el paper esse nc ial de la 
recerca pe r I'avan e;: d ' un pais. 
El rec tor Jaume Pages va afirrnar que 
ac tes d 'aquest tipus serveixen per tra
metre a la societat un missatge positiu 
i la voluntat de la insti tuci6 de cons
truir un vincle si'llid am b ell a, pero 
tambe serve ix per posa!' de manifest 
que la UPC se sustenta en la dil1lensi6 
de les persones i en I' aposta c1ec idida 
per potencial' e ls valors humans per 
inc idi r sobre r entorn. 
Fin a lment, el pres ident de la 
Generalitat de Catalullya, Jordi Pujol, 
va wncar I'acte <lmb unes paraules 
d' agra'iment i felicitaci6 a tots els pre
miats amb les quais va encoratj ar als 
me mbres de la comunitat universila
ria de la UPC a assolir e ls models 
ambiciosos que han de conduir a una 
transformaci6 del pais. 

Eis guardonats 
• Premi Josep Pia a Francese Pui gpelat, del Dept. 
d ' Organitzaci6 d ' El1lpreses . • Premis Ciutat de 
Barcelona 1998: ln vestigac io tecnolog ica a Ca rles 
Puente, Jordi ROl1l eu i Angel Carda rna , de l grup 
d' Enginyeri a Elec trol1lagnetica i Fotonica del Dept. de 
Tcoria del Senyal i Comunicacions. Mencions espe
cials: 19nasi Casanovas , del Dept. d 'Enginyeria de la 
Construcci6; Pere Roca, Miquel Cervera i Eugenio 
Onate, del C IMNE . • Reconeixement com a 
"International Scholar" per la Society for History 
of Technology a Francese X. Barca i Carl es Puig, 
ambd6s del Dept. de Matemati ca Apli cada I. • P remis 
Salva i Campillo atorgats per]' Assoc iac i6 Catalana 
d' Enginyers de Telecomunicaci6: premi a l'Enginyer 
de I'any a Llu fs Jo fre, del Dept. de Teori a del Senyal i 
Comunicacions; premi al projectc d ' invcstigaci6 l1les 
dcstacat al gru p format per Francesc Rocadenbosch, 
Adol f Comeron, Alejandro Rodriguez i Carl es Puente, 
del Dept. de Teoria del Senya l i CO l1l uni cac ions; premi 
a \' Enginyer nove" cOllcedit conjuntament a Joan 
Capdev ila i Xav ier Renom; recone ixement espec ial a 
I' equip in te runi versilari format pe r Carl es Puente, Jordi 
Romeu i Ange l Cardama, del Dept. de Teoria del 
Senyal i Comunicacions, i a I' ernpresa Si stemas 
Radiantes F. Moyano, SA . • Reconeixement com a 
"Felows" de I'International Association of Contact 
Lens Educators (IACLE), a Montserrat Auge, Carlos 

Lui s Saona i Carrne Seres , del Dept. d ' Optica i 
Optol1l etria . • Nomenament com a "Academico 
Correspondiente" de la Real Academia de Ciencias 
)' Artes de Barcelona a Federico L6pez-Amo, profes
sor emerit de la UPe. • Nornenament com a 
"Honorary Felow" de The Hispanic Society of 
America de Nova York a Joan Bassegoda, de l Dept. 
de Composici6 Arquitecti'lnica . • 1r. Premi de Creaci6 
Virtual, atorgat per la UOc, a Pere Cruel l, del Dept. 
d ' Es tructures a I' Arquitectura, i German Saez, del 
Dept. de Matemati ca Aplicada i Te l e l11 ~lti ca . • P remi 
Catalunya d ' Urbanisme, atorgat per la Soc ietat 
Catal ana d 'Ordenaci6 del Territori de l' IEC a Carles 
Llop, del Dept. d'Urbanisme i Ordenaci6 de l Territori. 
• lr. guardo del Premi Ferran Salses i Roig que 
atorga I' Ajulllament de Rubf a Joan Marti i Antoni Sort 
Ampurdanes, estudi ant s de I' ETSEIB . • Premi 
Laboratoris SALVAT a Juan Jesus Perez, del Dept. 
d'Enginyeria Qulm ica . • Premis SIKA 1999 per a Ies 
esco les tecn iques superio rs d'enginyers de camins; 2n 
pre l11i als esludiants An toni C ladera i O ri o l Ribas de 
I'ETS ECCPB. • Premi del Club Gestion de Calidad 
a las mejores practicas, atorgat a la UPC, juntament 
amb l'el11presa ALSTOM. • Premi atorgat pel 
Colegio de Ingenieros Tcenieos de Telecomunicacion 
de Madrid a l'estudiant de I'EUPVG Nicolas Espinosa. 
• Premis atorgats pel CoHegi d'Enginyel"s 'reenics 



Industrials de Vilanova i la Geltru , als eSludianls 
d'Enginyeria Tecnica Industrial , especiatitat en Medmica: 
Javier Ramos i Andres Moreno; especialitat en Electricitat: 
Jose Maria de Toro i Lloren<; VendrelI; especialitat en 
Elcctronica industIial: Javier Perez, i especialitat en qUlmi
ca Industrial: Sonia Girona i Maria Tejea . • Mench> 
honorifica dins el XII Certamen "Casa de las Ciencias" 
de divulgacio cientifica de l'Ajuntament de A Coruii.a a 
Manuel Moreno i Jordi Jose, del Dept. de Fisica i Energia 
Nuclear. - Accessit al Premi .Jose Toran, concedit a 
Antonio Aguado, Luis Agu1l6, Ignacio Casanova i Carlos 
M. Lopez, del Dept. d'Enginyeria de la Construccio. 
- Medalla de Honor de la Carretera, atOl'gada per la 
Asociacion Espanola de la Carretera, a Angel Carlos 
Aparicio, del Dept. d'Enginyeria de la Construccio. 
• Premi d'ensenyament Josep Pallach a Joan Gomez, 
del Dept. de Matematica Aplicada i Telematiea . • Medalla 
d'Or del Salo d'Invencions de Tecniques i Productes 
Nous de Ginebra i Premi de l'Oficina Espanyola de 
Patents i Marques a Juan Antonio GaUardo, Gabriel 
Capella i Manel Lamich, del Dept. d'Enginyeria 
Electronica . • Premi FAD d'Arquitectura, conccdit a 
Manuel de Sola-Morales, del Dept. d'Urbanisme i 
Ordenacio del Territori . • Premi Delta de Plata de 
Disseny Industrial 
a Carme Pigem, del 
Dept. de Projectes 
Arquitectonics, i a 
Ramon Vilalta, del 
Dept. d'Urbanisme i 
Ordenaci6 del 
Tenitori . • Premis 
Bettor MBT 99. I r 
premi a Eric 
Comerma i Pablo 
Esteban, estudiants 
de I'ETSECCPB; 2n 
premi a Xavier 
Raluy i David 
Elvira, estudiants de I'ETSECCPB; 3r premi a Enrique 
Ibanez estudiant de I'ETSECCPB; accessit a Paulo Cesar 
Correira i Victor Vazquez, estudiants de I'ETSECCPB, i a 
Marc Carmona Lloret i Antonio Garda, estudiants dc 
l'ETSECCPB . • Premis Uralita Obra Civil 1999. I r 
premi a Marian Fermlndez i Ana Manzanares, estudiants 
de I'ETSECCPB; accessit a Antonio BalTera, estlldiant de 
I'ETSECCPB, i a Mireia Graus, estudiant de I'ETSECCPB. 
• Emprenedors-e.99 atorgat pel Comissionat per a la 
Societat de la Informacio. 2n premi a Alonso J. Peralta , del 
Dept. de Llenguatges i Sistemes Inform~llics , i a l'estudiant 
de la FIB, Guillem Valles; 3r premi als estudiants de 
l'ETSETB, Ramir de Porrata-Doria i Xavier Lario. 
• Premis Dragados. I I' premi a Irene Arias, estudiant de 
I'ETSECCPB; 2n premi a l'estudiant de I'ETSECCPB 
Esther Gatell; accessit a l'estudiant de I'ETSECCPB Jordi 
Elvira; mencions especials ales tesines dels estudiants de 
l'ETSECCPB Pere Lleal, Gaizka Ormazabal , Jordi 
AJbareda , Josep M. Bertran i Francisco Jose Yea. 
• Premis Nacionals Fi de Carrera atorgats pel Ministeri 
de Educacion i Cultura als estudiants Juan Manuel 
Medina, de l'ETSETB; Francisco Rodriguez, de I'EUPM; 
Xavier Verd, de I'EUPBL, i Jose Luis Brox, de I'EUETIT, 
i meneio a Alejandro Lago, cle I'ETSECCPB . • Creu de 
Sant .Jordi concedida a Xavier Ruben de Ventos, del 
Dept. de COl1lposicio Arquitectonica. • Premi "Creu 
Roja a Catalunya a la solidaritat", apartat "Col·labora
cions Externes; Seccio Organisl1le 0 Institucio", atorgat al 
Centre de Cooperaci6 per al Desenvolupament. • P remi 
del Power Engineering Society (PES), 1999, al grup de 

treball en "Modelling ancl Analysis of Slow Transients", 
encap<;alat per Juan A. Martinez, del Dept. d'Enginyelia 
Electrica . • Distincio "Jaume Vicens Vives" a la quali
tat docent universitaria , atorgada per Ja Generalitat, a 
Claudi Alsina, del Dept. d'Estructures a l'Arquitectura. 
• Premi Best Paper Award atorgat per I'lnstitute of 
Navigation (ION) a Jose Miguel i Juan Zornoza, del Dept. 
de Fisica Aplicada, i Jaume Sanz i Manucl Hernandez del 
Dept. de Matematica Aplicada i Telematica . • Placa 
Nards Monturiol 1998 al ClMNE. • Medalla Nards 
Monturiol 1998 per a Alfcia Casals, del Dept. 
d'Enginyeria de Sistemes, Automatica i Informatica 
Industrial. • Nomenament com a Academic Numerari 
de la Reial Academia de Ciencies i Arts de Barcelona a 
Modest Batlle, del Dept. d'l nfraestructura del Transport. 
• Premi Nacional de Cultura 1999. Patrimoni Cultural a 
Ignacio Paricio del Dept. de Construccions 
Arquitectoniques I, i a Lluls Clotet, del Dept. de Projectes 
Arquitectonics. Ames, aquest dos professors han obtingut 
el Premio Construmat 99 al Millor Edifici i al Millor 
Proces Constructiu . • Convidat a coHaborar com a 
Assodate Editor de I'IEEE Transactions on Image 
Processing, Luis Torres, del Dept. de Teoria del Senyal i 

Comunicacions . • Premi 
"Joan Protitos" (Nit de les 
Llelres Catalanes), a Joan 
Gomez, del Dept. de • 	 Eis pre- Matelllatica Aplicada i 

m is reco Telel1latica. • I Biennal 
neixen la Alejandro de la Sota. I r. 
capacitat premi en I'apartat d'espais 

exteriors a Estanislau Roca i d'innova
Jordi Sarda, del Dept. Cia, I'ambi
d'Urbanisme i Ordenaci6 del 

cia i la TelTitori . • Premi al miIlor 
qualitat del guio cinematogratic del con
treball curs d'infografia de les X 

Jornades Europees de 
n~cniques Avam;ades en 

Informatica JETAI'99 organitzat per la Universitat de 
Saragossa 1 r premi en la categoria curtmetratge/video dels 
Premis Blanquerna 1999 de Ja Fundacio Blanquerna, guan
yador del I r Festival de Curtmetratges Olot 99, guanyador 
del prellli Pa'isos Catalans del XVII Festival Internacional 
de Video Estavar L1ivia 1999 i guanyador del concurs d'a
nimaci6 per ordinador en el Certamen Infografic 
UNIRENDER'99 organitzat a Ja Universitat de Cartagena 
al curtmetratge d'animaci6 per ordinador anomenat 
"Telenoia" realitzat per Hoi Maduell , estudiant de la FIB. 
• Nomenament com a Academic d'Honor de la Real 
Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi a 
Manuel Ribas, professor emerit de la UPe. • Premi als 
millors projectes de fi de cal'rera del curs academic 
1998-99 atorgats pel Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes 
Tecnics de Barcelona: I r premi a David Amat; 2n prellli a 
Eva Gonzalez i Andreu Rife; 3r premi a Jaume Arb6s. 
• Premio Aspapel a I'estudiant de doctorat Daniel Lopez, 
del Dept. d'Enginyeria Textil i Paperera. • Premis 
Dragados: 31' premi a I'estudiant de I'ETSAV Lorena 
Maristany; 2n premi a I'estudianl de I'ETSAV Miquel 
Angel Apesteguia; I r premi a l'estudiant de l'ETSAB Lluis 
Lalllich ; mencions especials a I'estudiant de I'ETSAV 
Victoria Ayesta; a l'estlldiant de l'ETSAB Nadia Casabella; 
a I'estudiant de I'ETSAV .lose Manuel Cervera; a I'estu
diant de I'ETSAB, Eva M. Gamez; a J'estucliant de 
I'ETSAB Nuria Marti; a l'estudiant de I'ETSAB Anna 
Mezqllita . • Primer Premi del Concurs de Tesis 
d'Arquitectura de la Fundacio Caixa d'An)uitectes" a 
Joaquim Espanol, estudiant de I'ETSAB. 
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La UPC te aquest semestre la presidEmcia 
de I'lnstitut Joan Lluis Vives 

El finan~ament de les 
universitats a debat 
EI tema es va tractar en el marc de V Debat Universitari que 
va organitzar la xarxa d'universitatslnstitut Joan Lluis Vives 
els dies 11 i 12 de maig a la UPC 

Les sessions van tenir lloc a l'edifici Vertex 

La jornada va perfilar diferents trels 
del finanyamenl universitari tanl des 
de la perspectiva social com economi
ca. La primera ponencia, presentada 
pel catedratic de Ciencies Polftiques 

de la UAB, 
Joan Subirats, 
va explicar 
per que i per a 
que s'han de 
fi nanyar les 
universilats 
publiques. 
Subirals va 
destacar I'in
teres dcls 
poders publics 
per I' educa
ci6, el paper 
del finan~a

ment per 
influir en I'a
van~ de Ies 
universitats en 
el que s'enten 

• Les 
jornades 
van ser 
inaugurades 
pel rector 
de la UPC i 
president 
de I'lnstitut 
Joan Lluis 
Vives, 
Jaume 
Pages 

com ulil, i el fet que el 
finan~ament ha de servir per 
orientar estrategicament les 
universitats des de la perspec
tiva de la responsabilitzaci6 i 
l'objectivaci6 del rendiment. 
Juan Hern,indez Armenteros, 
gerent de la Universitat de 
Jaen i un dels participants, va 
explicar les dades mes impor
tants del financ;ament de les 
universitats d'Espanya. En 
aquest senlit, el ponent va 
oferir dades sobre la demanda 
d ' estudis uni versitaris, I' ofer
ta d' ensenyaments, els recur
sos humans, la situacio finan

cera i els indicadors que fan servir els 
poders publics per articular els meto
des de financamenl. Hernandez 
Arlllenteros va definir un sistema de 
recursos escassos i en el qual el pes 
del finanyament es tradicionalment 
public. Va afirmar que I'existencia 
d'un sistema amb les competencies 
transferides no hauria d ' implicar I' a
nul·lacio de la participaci6 en el 
finanyament per part de I' Estat, i va 
destacar tambe factors com ara la 
incidencia de la uni versitat en el seu 
entorn mes proper, la ciutat, i una 
tendencia a I'aparicio progressiva de 
deficil financer ales universitats. 
EI president deJ Consell Social de la 
UPF, Josep Guitart, va plantejar 
durant la jornada el paper dels con
sells socials en el finan<;ament univer
sitari, i va explicar quines son les alri
bucions per lIci dels consells socials 
en el finanyament i la necessitat d'un 
nOli sistema de finanyamenl. EI 
ponent va assegurar que el tractament 

t~i'?~~~~~~!"~~ 


Juan A. Fernandez Rubio, 
nou director de rETSETB 

EI catedratic del Oeparta
ment de Teoria del Senyal i 
Comunicacions, Juan A. 
Fernandez, ha estat escollit 
director de I' Escola Tecnica 
Superior d'Enginyeria de 
Telecomunicaci6 de Barce
lona i substitueix Antonio 
Elias, director del centre en 
el darrer mandaI. Fernandez 
ha estat secretari i sotsdirec
tor de recerea de I'Escola, 
membre de diferents comis

sions i responsabJe del programa 
de doctorat del Departament de 
Teoria del Senyal i COlllU
nicacions. En recerca ha dirigit i ha 
col·laborat en diversos projectes 
d'investigacio i ha publicat en 60 
publieacions internacionals. 
D'altra banda, han estat ratificats 
en el s carrecs de di rector de 
I' Escola Universitaria d' Enginye
ria Tecnica Agricola de Barcelona, 
Xavier Martinez, i com a dega de 
la Facultat de Matematiques i 
Estadfstica, el catedratic Pere 
Pascual . 

fiscal del Illecenatge e,~ insuficienl 
perque tingui efecte sobre les univer
sitats. 
Altres elements dall de les sessions 
van ser les ponencies del gerent de la 
Universitat Politecnica de Valencia, 
Jose Antonio Perez, sobrc el model de 
financ;alllent de la comunitat valencia
na i I'exposicio de John Sizer, director 
del Scottish Higher Education 
Funding Council, sobre el model de 
les universitats escoceses. 
En el cas del model valencia , el 
ponent va explicitar diversos objec
tius del programa plurianunal de 
finan<;amenl del sistema i la dotacio 
de les universitats d'un marc financer 
plurianunal, aixi com I' increment dels 
recursos destinats a en~enyament uni
versitari en els nivells de la UE en ter
mes de percentatge del PIB. 
EI director general d'Universilals, 
Antoni GinS, va analitzar I'expericn
cia dels contracles program<1 signalS 
entre les uni versitals i la Generalitat 
de Calalunya. Va assenyalar que la 
finalitat es la millora de l'activil£1t 
docent, de recerc£1 i de gestio, i 1' £1va
luacio dels resultats i el fimll1<;amenl 
per objectius. Entre els canvis deri
vats de la posada en practica dels con
tractes -el primer signal amb la 
UPC-, es va referir a la lllodificaci6 
d'alguns indicadors que han passat a 
valorar-se en un termini de lemps mes 
Ilarg. 
Les jornades van ser clallsurades amb 
ulla raula rodona en la qual van parI i
cipar Martf March, conseller 
d'Ensenyamenl del Govern balear, 
.Monlse Ouch , del PSC, i Josep 
Varela, de CIU. 

4 



EI professor Ramon Pallas rep e13r Premi a 
la Qualitat en la Docencia U niversitaria 
EI jurat ha guardonat la trajectoria d'aquest professor i fa integra
cio creativa que ha dut a terme de les activitats de docencia i 
recerca 

L' objectiu del Premi a la 
Qualitat en la Docencia 
Universitaria, que convo
ca per tercera vegada el 
Consell Social de la UPC 
es incentivar )'excel·lcn
cia de la funci6 docent 
mitjan~ant el reconeixe
ment expres de l'cxercici, 
a la upe, d'una activitat 
docent rellevant, 0 la 
miJlora 0 implantacio de 
metodes docent s que 
hagin donat resultats 
contrastats de qualitat. 
Enguany, el guardonat ha 
estat el professor Ramon Ramon Pallas Areny rep el guard6 
Pallas Areny, del Departa
ment d 'Enginyeria Elec- activitats de docencia i de recerca. EI 
tronica , pel seu lreball Illvestigar per jurat del Premi estava format per 
ensel1YGJ; ensenyar per educar, que Josep Llufs Jove, qui actuava com a 
il ·lustra la seva trajectoria com a pro president , 1. M. Miro, BenjamIn 
fessor en la qual ha aconseguit inte Suarez, Roberto Hernandez i Miguel 
grar d'una manera molt creativa les Usandizaga. 

S'inicia Ia convocatOria per a 10 places de catedratic 
Recentment s'ha iniciat el proces de convocatoria de concurs de currIculums 
que determinara en quins departaments i per a quines arees de coneixement 
s'han de convocar 10 pl'aces de catedratic d'universilat, places que es cobriran, 
com estableix I'LRU, mitjan~anl concurs public. Des del vicereclorat de 
Personal Academic s'ha fet arribar el document de la Junta de Govern que va 
establir els criteris mInims de docencia, recerca i implicacio institucional que 
cal cOlllplir individualillent perque el currIculum personal s'elevi a la 
Comissio d'experts que ha de proposar al rector la convocatoria de les 10 pla
ces. 
La Comissio d'experts que el rector ha nomenat a proposta de la CSAPIU, 
esUl constitu'lda per Manuel Sola-Morales Rubio (president); Eduardo Alonso 
Perez de Agreda (vocal); Ferran Laguarta Bertran (vocal); Miguel Angel 
Lagunas Hernandez (vocal) ; Joan Peracaula Roc.a (vocal). 
Eis interessats pod ran fer servir un model de cUITfculum elaborat especial
ment per a la convocaloria el model normalitzat que es fa servir per ales con
vocatories publiques de recerca i trametre al registre general , adre<;at al 
Vicerectorat de Personal Acade mic, abans deliS de juny. Mes informaci6 a: 
http://www.upc.es!concursos/pac_ol.d!catedl.atics/index. h till 

Conveni per a la doble titulacio entre l'Ecole des 
Hautes Etudes Commerciales i I'ETSECCPB 
Estudiants de I'Escola Tecnica Supelior d'Enginyers 
de Camins, Canals i Ports de Barcelona podran obte
nir simult~lI1iament els tftols del centre de la UPC i el 
de I'Ecole des Hautes Etudes Commerciales, gracies 
al conveni signat entre ambdues institucions. 
E ls estudiants de la tiwlaci6 d'Enginyeria de Camins, 
Canals i Ports que hagin superat el bloc curricular de 
quart curs 0 estiguin matriculats de les assignatures 
necessaries , podran pres~ntar la seva candidatura per 
entrar al segon any de l'Ecole HEC. 
La selecci6 d'estudiants es fara a la UPC en el quadri
mestre de primavera anterior a I' inici dels estudis a 
I' HEC. Eis estudiants admesos que superin eJs cursos 
2n i 3r de I'HEC obtindran eJ diploma d'aquest centre i convalidaran aixf les 
assigntaures de 5e curs de I'ETSETCCPB, excepte ellreball de fi de carrera. 
L'acord va ser signat pel director de l'ETSECCPB, Antonio Aguado, i pel 
director delegat de I' HEC, Nicole Ferry-Maccario, el 27 d' abril. 

r~iMi6 


Recerca i docencia: 
sinergia per a la qualitat 

Ramon Pallas Areny 
Professor del Dept. d'Enginyeria 

Elect rt)nica de fa U PC 

La convenicncia, i fins i tot la 
compatibilitat de I'exercici simul
tani de la docencia i la recerca s6n 
un lema de debat freqUent a la 
Universitat Politecnica de 
Catalunya. Tanmaleix, la sinergia 
de recerca i docencia pot millorar 
la qualitat d'ambdues. 
EI resultat que s'espera de ia recer
ca son nous coneixements que es 
validen mitjan~ant la seva publica
cin en revistes, que assoleixen el 
seu prestigi gracies a un rigoros 
control de la qualitat dels trebalis 
acceptats. 
L'esfor~ de sfntesi que cal fer per 
resumir en pocs full.s un treball 
que pot ser la feina realitzada al 
llarg de molts mesos, sense deixar
se res d'essencial, aiuda sens dubte 
a aprendre a exposar a I'aula, en 
poc temps, un tema que podria 
durar molt meso 
D'altra banda, per fer recerca cal 
triar un tema segons un objectiu, 
estudiar-ne els antecedents, plante
jar un metode de treball, analitzar i 
discutir els resultats, i treure'n 
unes conclusions. 
No fem el mateix quan ens planle
gem impartir una classe? 
Eis objectius d'uprenentatge ens 
porten a triar uns temes enfront 
d'uns altres; es evi_dent que no hi 
ha mai temps d'explicar-ho "tot". 
Llavors, segons els coneixements 
previs de I' eSludiant, triem els 
conceptes nous que s'haurien 
d 'ex plicar i la manera com s'hau
ria de fer: una analisi teorica, un 
exemple, un experiment... 
Aquests conceptes tenen una apli
caci6 0 conseqUencies que se'n 
deriven; i una bona classe no pot 
acabar mai sense un resul11 0 con
clusio. 
Pel que fa aJs continguts, es ben 
sabut que diJfcilment es troba 
finan~alllenl per fer recerca que no 
del110stri una utilitat per a la 
comunitat a la qual s'adre~a. 
Trobarfem una bona classe que , 
posem per cas, satisfes I' inleres 
del professor pero no el dels estu
diants? 
Tal11be es ben cerl que es pol 
investigar sense ensenyar, i ensen
yar sense investigar. Pero a l'en
senyamenl superior, considerar la 
recerca i la docencia com activi
tats totalment independents com
porta el risc de descuidar-ne pri
mer una en benefici de \' al tra, i 
despres, rebaixar la qualitat de Ia 
segona per manca de la referencia 
immediata de I'activilat margina
da. 
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Lliurat el lr Premi Duran 
Farell d'Investigaci6 
Tecnologica, de 10 MPTA 
EI premi del Consell Social de 'Ia UPC, finan~at per Gas 
Natural SOG, SA, es va lliurar el 23 de maig, junt amb el 
3r Premi de TransferEmcia de Tecnologia i els premis 
als membres de la Universitat guardonats el 1999 

E I Consell Social de la UPC ha 
atorgat el I r Premi Duran Fare ll 
d ' Investi gaci6 Tecnologica a un 
projecte per di ssenyar un radio
metre embarcat en satel·lit per a 
la predicci6 del clima. EI premi. 
dotar amb 10 milions de pesse
tes , es ta finan ya t per Gas 
Natural SDG, SA. 
EI projecte premiat I' ha realitzat 
un equip dirigit per Ja vier Bara. 
de l grup d'Eng inyeri a Elec
tronica i Fotonica del 
Departament de Teori a de l 
Senyal i COl11unicacions, i te 
aplicac io ns impo rtants en e l 

Jordi Pujol va presidir eliliurame nt de prcmis camp de la de tecci6 remota. 
F lI1anyat a mb fons procedents 

de l' Agencia E spacial Europea (ESA) i de la Comiss i6 Tnterministe ri al de 
Ci cncia i Tecnologia (CIC YT), aques t treball es la base per rea litzar LIn s iste
ma per ala pre<iicci6 me teorol c)gica mij anyant la mesura global de la humitat 

del sol i de la saLiniwt del s oceans. 

Premi de Transferencia de Tecnologia 
El 31'. Premi de Transferenc ia de Tec nologia, d ' 1,5 milions

• EI Consell de pessetes, s'ha atOl'gat a un projecte per moderni tzar el s 
Social premia processos de fabri cac i6 de \' acer i desenvolupar nous tipus 

d ' acer de mes a lIa res istencia. EI jurat ha reconegut la el projecte 
lasca innovadora del treball , dut a terme per un equ ip coor

d'un radio dinat per Jordi Tartera , del Depan ament de Ciencia dels 
metre per a Materials i E nginyeria Metal·lurgica , ai xf com les millores 

del producte i de l proces de fabricac i<S.la predicc io 
EI jurat d ' aquest premi ha lliurat un a menci6 es pec ial a l del clima projec te d 'optimitzaci6 superfi c ial d ' implantament s den
tals de titani, realitza l per un equip dirigit per Francesc 
Xavier Gil Mur, de l Departament de C ien cia del s 

Material s i Eng inyeri a Metal·lug ica. EI Premi de Transferenc ia de Tecnologia 
reconeix el [Jeball d'equips de professors i investigadors de la upe que bagin 
rea litzat proj ectes de recerca apli cada i desenvolupament tec nol6gic, amb par
tic ipaci6 empresarial cn e ls darrel'S 3 0 4 anys. En e l mate ix acte, presidit pe r 
Jordi Pujol, e l Conse lJ Social va atorga r els premis en homenatge a ls profes
sors i estudiants premiats fora de la UPC al llarg de l 1999, que han estat un 
total de 120. 

Stanley Williams, cap 
de recerca de Hewlett
Packard, visita la UPC 
EI passat 23 de maig, el cientffic nord
amelica Stanley Williams, pioner en 
disseny de circuiL~ electronics basats 
en dispositius moleeulars i actual cap 
d' investigaci6 en estJuctures quanti
ques de Hewlett-Packard, va oferir una 
conferencia al Campus Nord sobre 
"NanoelectTonica molecular tolerant a 
fallades". 
En la conferencia, orgcmitzada pels 
departaments d ' Enginyeria EIec
tronica, Enginyelia Qufmica i Ffsica 
Aplicada dins d'un program a d' activi
tats relacionades amb l'electTonica 
molecular, Williams va explicar que 
l' em de la miniatllritzaci6 dels xips 
arribara a un punt de salurac i6 cap 
al 20 IO. EI repte e n el s proxims 
deu anys es trobar un substi tut aJ 
siJici , base de la tecnologia elec tro
ni ca ac tua l, i fabricar di spositius 
mes potents i amb dimensions de 
nanometres, similars ales estructu
res molec ul ars. 

Revoluci6 electronica 
Les lJe is foname nta ls de la ffs ica 
indiqucn la )Jossibilitat de construir 
cOlllputadors amb una efici encia 
energetica m il milions de vegades 
superior qu e I'electroni ea actual , 
amh avenyos espectaculars tant en 
la ve loc itat de computaci6 CO Ill en 
la co mplex itat i la reducci6 del 
consum. Aixi mate ix, segons va 
explicar Willi ams, se ran necess~l 
ri es noyes tecniques de fabricaci6 
amb capacita t pe r fer i connectar 
de form a barata aques ts di spositius 
en grans quantitats . 
Els ex perts afirmen que e ls 
avenc;:o$ que es dcsen voluparan e n 
aquest a mbit suposaran una revo
luc i6 comparabl e a la que va pro ta
gonitzar el descobriment del tran
sisto r. 

Premi Rafael Campalans 
per a una investigadora 
delCERTEC 
La investigado/'a Helena Montiel 
ha re but e l premi Rafa el 
Carnpalans de C iencics de l ' En
gin yeri a , co nvocat per I' lnstilu t 
d ' Es tlidis Catalan s, pe l treball 
"Estudi de flliles accidental s e n 
canonades de di stribu ci6 de gas", 
dese nvolu pal a l Centre d'Estlidi s 
del R isc Tecno log ic (CERTEC ). 
D' a lt ra banda, eJ treball "Estud i i 
modelitzae i6 de la di stribu ci6 de 
te mperatures a 1'interior de flam es 
de bassals d' hidrocarburs", reali t
zat aJ CERTEC per losep M. 
C hatri s i diri g it pe r .l o sep 
Arnaldos, ha rebut una beca del 
Col·leg i d ' Enginyers Industri a ls de 
Catalunya, din s Ja X VI convocato
ria de bequcs per a tes is doc torals . 
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Es presenta un estudi dels costos del transport 
de viatgers a la regio metropolitana de Barcelona 

EI cost mitja d'un viatge dintre de la regi6 metropolitana de Barcelona es 
superior a 100 pessetes per quilometre recorregut i persona. Si el viatge es fa 
en transport public, el cost es de 84,52 
pessetes per quilometre i viatger, i si es Repartiment dels costos socials 
fa en vehicle propi, costa 127,51 , un del transport privat
58,6% meso Aquesta es una de les con
clusions de I'estudi Els comptes de 
transport de viatgers a La regia Inetro

6% 
E1lndirectes 

politana de BarceLona. Any 1999, rea _Temps
litzat per investigadors de la UPC, en 

49% . Accidentscol·laboraci6 amb la UB. EI trebaH, 
presentat ellS de rnaig a l'ETSECCPB, • Contaminacio 

\'ha impu'lsat J' Autoritat del Transport DOperacio 
Metropolit~1 (ATM), amb altres institu

cions publiques i entitats cfviqu es. 

Coord inat per Francese 

Robuste , del Laboratori. . 

d 'A 'I' .. M d I' . , d I Repartlment dels costos socials na l S I I 0 e ltzac10 e , . 
Transport (LAMOT), l'informe del transport public 

tambe eonclou que el cost mes mContaminaci6 

significatiu del transport pub'lie atmosferica Ii acustica 

es el del temps total del des 71 ,87% CI Directes d'operaci6 

playament, que representa prop 0,37% t-------. 

n.:P" 
o Indirectes d'operaci6del 72% del seu cost social total 

per al 1998. EI cost per acci 13,12% -., o Accidents
dents en vehicle privat es del 

12,51%7,35 % i en transport public es 2,12% DTemps 
del 0,37 %. EI cost per contami.
naci6 atmosferica i acustica es 
del 4,15% per al vehicle p rivat i del 2,12% per al transport public. 

Un congres analitza els canvis que comporten 
les noyes tecnologies gratiques en I'arquitectura 
EI Vill Congres d 'Expressi6 GrMica Arquitectonica, centrat en el tema de Les 
no ves tecnoLogies de La representacic5 gre/fica arqllitectonica en el segle XX1 , 
ha reunit de 1' 1 I 31 J3 de maig al Campus Nord, un conjunt de professionals 
de la docencia universitaria en aquest ambit per parlar de com les noyes tec
nologies estan canviant la representacio de I'arquitectura i com estan des
plac;:ant les tecniques tradicionals de dibuix. La representaci6 del territori , Ia 
fotogrametria , le~ maquetes digitals 0 les imatges computeritzades son alguns 
temes que s ' han tractat en el congres, organitzat pel Departament d'Expressi6 
GrMica Arquitectonica I, amb la col·laboraci6 de l' ETSAB i l'ETSAV Tambe 
s' han exposat les necessitats i els reples futurs del s professionals del sector. 

elff;! e_U$ 

EuroPrix 2000, concurs per a projectes multimedia 

La Comissi6 Europea i valor clar per ais consu socials. 
el Ministeri Federal midors. - Multimedia per a una 
austrfac d ' Eco Les categories son: societat mo bil. 
nomia convoquen l'Eu - Coneixements i des - Competici6 espacial: 
roPrix Multimedia cobrimenl. premi d ' estudiants. 
Art, obert a tots els cre - Integraci6 de la cultu Ei s cine miHors produc
adors de continguts i ra en el m6n digital. tes de cada categoria 
aplicacions multjmedia - Suport a pimes en el seran nominats i pre
en 33 paYsos europeus, comery electronic. sentats I'octubre de 
entre ells Espanya, que - Millorar la dell1ocra 2000 ala Fira del L1ibre 
s ' hagin djvulgat entre cia i la participaci6 dels de Frankfurt. 
el 1999 i el 2000. ciutadans. Eis projectes s' han de 
L' objectiu es donar - Servir I'Europa multi presentar abans del 30 
suport al desenvolupa linglie i multicultural. de juny. Mes infonna
ment de projectcs mul - Primers passos: la cre ci6: www.europrix.org. 
timedia que tenen un aci6 de noyes xarxes Tel. 91 563 54 82. 

r,1Q_~_6 
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La Universitat at servei 

de ta societat 


Francese Robuste 
Secretari academic de 


L'ETSECCPB 


La presentaci6 dels resultats 
d'una recerca del LAMOT sobre 
els costos socials del transport a 
la regio metropolitana de 
Barcelona va tenir ress6 en els 
mitjans de comunicaci6. EI rector 
de la UPC i el conseller de 
Polftica Territorial i Obres 
Publiques van lloar la col·labora 
cia entre la UPC i la UB, que s' ha 
plasmat en un conveni tripartit: a 
mes de veins ffsics, enginyers i 
economistes som cosins intel·lec 
tuals. EI fe t diferencial que em va 
fer reflexionar, pero, va ser el 
comentari publicat en un mitja de 
comunicaci6 de "per fi la univer
sitat es dedica tambe a fer coses 
d ' interes social" . Hem de fer 
coses utils 0 interessants per la 
societat 0 hem de crear i trans me
tre coneixement malgrat que la 
seva utilitat 0 interes no intel·lec
tual siguin poc aparents? Aquest 
dilema s' aplicaria a la recerca i 
tambe a la docencia. En recerca, 
despres de moltes aporracions, 
articles i conferencies cientffiques 
que sovint han passat desaperce 
budes a tothom, sobta la fama 
guanyada i J' interes despertat per 
un article divulgatiu en un mitjll 
de gran elifusi6 0 una conferencia 
mes 0 menys encertada des del 
punt de vista de cOl11unicador. En 
docencia, que ti.ri la primera pedra 
qui no s' hagi preguntat alguna 
vegada sobre la utilitat de certs 
coneixements quan un era estu
dianl. 0, qui no ha elubtat mai , 
sota el barret de professor, quan 
cis estudiants pregunten sobre la 
utili tat professional i dels conei
xements impartits en algunes 
assignatllres. 
EI lema de la UPC aporta una res
posta obvia a la qiiesti6 planteja
da, pero 1a creaci6 de coneixe
ment, com altres processos crea
ti us, no s ' ha de veure coartada per 
la utilitat 0 I' interes. En canvi, sf 
que cal treballar en la di vulgacio 
dels coneixements, de la recerca, 
en la presencia permanent de la 
Universitat ide la tecnica en la 
soci etal. Potser ara es un bon 
moment, dins de I'entorn mediittic 
j I'economia de les noyes tee nolo
gies que ens envolten, per treba
liar els plans de comunicaci6 glo
bal que els enginyers, peT altra 
banda, necessitem tant. Es possi
ble que, en un futur, la fase de 
divulgaci6, comunicaci6 i interes 
social del trebaJI realitzat tambe 
passi a form al' part, juntament 
amb la formaci6 i la recerca, del 
sistema global d ' avaluaci6 de la 
tasca social de la Universitat. 7 
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Laboratori de 
Modelitzaci6 Virtual 
de la Ciutat 
EI CPSV ha posat en marxa aquest laboratori, impulsat 
pels departaments de Construccions Arquitectoniques I 
i Expressio Grafica Arquitecton.ica I junt amb I'ETSAV 

EI LaboratoLi de Modelitzaci6 Virtual de la Ciutat de I'ETSAB s'ha creat 
recenlmenl com un ens plmidepartamental, que te l'objectiu d'integrar la 
recerca, la tecnologia i els nous coneixements sobre modelitzaci6 arquitecto

nica j urbana en 3D j sobre 
els sistemes d'informaci6 
geografica , aprofitar 
recursos. 
Establir una connexi6 d ' in
tercanvi real entre el m6n 
universitari, empresarial, 
els creadors de productes j 
cis usuaris es un 'lItre dels 
objeclius del laboratori, 
impulsat pels depaItaments 
de Conslruccions Ar
quitectoniques I, E xpressi6 
Grafica Arquiteclonica I i 
I' ETSAB a tra ves del 
Centre de Polltica del Sol i 
Valoracions (CPSV). 
Ellaboratori, ubicat at sote
rrani de l'Escola i que te 
COIll a responsable Pilar 
Garcia, desenvolupa 
maquctes virtuals en 3D 
d'ambits urbans de nova 

creaci6, modeIat, visualilzaci6 i animaci6 de dissenys i 
projectes urbans, visualilzacions de zones urbanes ex is

• 	 EI Labo- lents d'interes turfstic i cultural. Des d'aquest Laboratori 
lambe s'e laboren mapes de visualitzaci6 i de Illodclitzaratori d.e 
ci6 de la ciulat, i desenvolupa sistemes d'informaci6

I'ETSAB rea urbana i am bien taL 
litza maque

Serveis d'assessoramenttes virtuals 
Aquest laboratori ofere ix 'lis estudiants, als investigadorsen 3D d'ilm i aJ professorat assessoramenl graluYt sobre l'us i l'apli 

bits urbans i cacio d ' aquestes noyes lecnologies i 1'1 possibilitat de 
contractar els mitjans per desenvolupar projectes desistemes 
recerCH . d'informacio La modeJitzac i6 virtual 	 del passeig de Gracia de 

urbana i 	 Barcelona es un deb primers projectes del Laboratori de 
a mbiental 	 Modelilzaci6 Virtual de la Ciutat. 

Actualment estil realitzant sistemes d'informaci6 geogril
fica rela tius ales ed ifi ciacions d'oficines de Barcelona. 

Modelitzaci6 virtual del passeig de Gracia 

L'ETSECCPB acull e l forum 
Futurcamins'2000 
Un any mes , el forum de 
I'ETSECCPB , Futurcami ns'2000, 
que va tenir Iloc cl 27 d'abril, ha 
servit de punt de trobada entre les 
empreses i in stitucions i els estu
diants dels darrers cursos de les 
diferents titulacions que impaneix 
l' Escola. Potenciar el cone ixe
ment de les diferents possibilitats i 
sortides professionals en aquest 
camp de I' enginyeria i oferir infor
maci6 de diferents empreses es un 
dels punts basics d' aquesta edici6 
del foru 111. 

Al llarg de la jornada els estudiants 
van poder estab lir contacte amb 
empreses com ara Necso, FCC, 
Schlumberger, Osha, Dragados, 
Andersen Consulting, Sacyr, 
Rubau, Cotca, Copisa, Ferrovia l
Agroman, Avsa, AVS i DyC, e ntre 
al tres. 

Lluis Torner, nomenat 
Fellow de l'Optical Society 
of America 
El professor Lluls Tomer, enginyer 
i catedratic de Telecomunicaci6 i 
professor del Departament de 
Teoria del Senyal i Comu
nicacions , ha rebut la distinci6 
Fellow de l'Optical Society of 
America. EI nornenament es una 
distinci6 a la seva activitat cientffi
ca en el camp de les tecnologies 
optiqucs i fotoniques de comunica
cio. Doctor per la UPC el 1989, 
Tomer ha realitzat diversos cursos 
postdoctorals ales uni versi tats de 
Florida, Arizona, Maryland i 
Stanford, als Es tat s Units. 
Actualment, cOOl'dina el Grup de 
Te lecomunicacions Totalment 
Optiques del Laboratori de 
Fotonica de la UPC 

La Fundacion Eduardo 
Barreiros premia "equip 
Mediter rani 
L'equip Mediterrani , form at per 
estudiants de I' ETS EIB i 
I'ETSETB que han desenvolupat 
el primer cotxe solar de l'Estat, ha 
rebut el primer premi a la investi
gaci6 en el camp de l'auto11loci6 
de la Fundaci6 Eduardo Barreiros, 
dotat amb 1.500.000 pessetcs. 
Els Premis d ' Automoci() 2000, 
que es van atorgar el 17 de maig, 
reconeixen investigadors d ' un tre
ball inedil de recerca relacional 
amb l'autoll1oci6 i una personalital 
de reconegul prestigi relacionada 
amb aqucst ambit. 
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Guideman, un prototip de miniordinador amb 
teleton mobil via satel-lit per orientar-se per la ciutat 

Un gtup de la UPC ha dissenyat un prototip de miniordina
dor que ofereix un servei d'informaci6 de Barcelona i de la 
p osici6 de l'usuari en un mapa de la ciutat. Guideman incor
p ora un telHon mobil GSM i una alarma personal 

El projecte l'ha realitzat un equip format 
per investigadors del Departament de 
Teoria del Senyal i Comunicacions i del 

(~de Matematica Aplicada i Telematica, 
coordinat pel professor Ramon Agustf. 
Aquest ordinador de butxaca, batejat amb 
el nom Guideman, funciona mitjan~ant 
una unitat de control via sateJ·lit GPS, que 
mante informat l'u suari de la seva posicio 
global en un mapa de la ciutat. 
Guideman disposa d' una pantalla tactil on 
es mostra el pia de situaci6, amb un menu 
general de funcions desplegables que 
conte informacio cultural (museus, ga1c
ries d'art, punts d'interes, ruta del gotic, 
ruta del modernisme, Antoni Gaudi, les 
Rambles), de serveis (hotels, restaurants, 
compres, notfcies , bancs), oci (cines, tea
tres , di scoteques, cabarets, musica, 
esports i joc), seguretat i tel efonia urbanes 
(urgencies, trucades personals, fax, correu 

GUU,II UAH 
k_"* 'nln I\llm,,, IIII .' 

electronic, Internet, planificac i6 de rutes i 
jocs en Hnia). La informaci6, en castella i Prototip de miniordinador mobil 
()ngles, ocupa mes de 20.000 pagines. 
En cas d'emergencia, I' usuari pot disposar de l'assistencia necessaria simple
ment prement el bote d ' alarma. Un dels avantatges de Guideman es el fet que 
l'usuari no necessita indicar on esta en cada moment, ja que el sistema el 
mante permanentment localitzat. Ames, disposa d 'una guia de carrers que 
orienta I 'usuari de forma interactiva. 
EI potencial comercial i tecnic que pot oferir aquest ordinador de butxaca ha 
cstat validat en una prova pilot, realitzada per I'equip de la UPC el mes de 
mar~ en una zona centrica de Barcelona. 

S'atorguen els Premis 
Bettor MBT 2000 
Un projecte sobre l' enlla~ peatonal 
Rambla Prim-Diagonal Mar, dels 
estudiants de l'ETSECCPB Julio 
Alcobendas i Javier Rentero, ha 
rebut el primer premi Bettor MBT 
2000, dotat amb 150.000 pessetes. 
EI segon premi, de 100.000 pesse
tes, ha estat per a un treball sobre 
l' obra de pas sobre la riera 
d ' Alella, de Francesc Viiials i 
Hugo Gimenez. El tercer premi, de 
50.000 pessetes, l'ha guanyat un 
projecte sobre el cobriment d'un 
tram de trinxera de la via de ferro
carril al seu pas del municipi de 
Comella de Uobregat, de Jaume 
Aymerich i Carles Duran. 
Aixi mateix, Bettor MBT, SA ha 
atorgat dos accessi ts als estudiants 
Artur Uansa i Xavier Figuerol, pel 
seu proj ecte sobre la construccio 
d'un diposit per a l'ampliacio del 
submini strament d ' aigua a la 
poblaci6 de Sant Quirze del Valles, 
i al treball sobre formig6 por6s en 
paviments urbans, de Jordi Alegre 
i Ernest Xarles Romeu. 

Diada dels departaments 
de la Politecnica 
El proper 27 de juny tindra lloc 
una jornada de reflexi6 i de cele
braci6 dels 12 anys de funciona
ment dels departaments universita
ris de la Politecnica. La finalitat es 
que hi participi el personal acade
mic, el estudiants i el personal 
d'administraci6 i serveis, fent una 
valoraci6 dels orfgens, l'evoluci6, 
i la situaci6 actual i futura dels 
deparlaments. 
Hi haura un taller sobre el tema 
"El passat, el present i el futur dels 
departaments a la DPC", en que 
podrii tota la comunitat universita
lia. EI termini per presentar les 
ponencies es el dia 13 de juny del 
2000. 
Tambe tindra Boc una taula rodona 
a la qual estan convidats el rector, 
I' ex rector i actual rector de la 
DOC, Gabriel Fen'ate, i els exv ice
presidents del Consell de Directors 
de Departaments. Sera moderada 
pel vicepresident del Consell , 
Joseba Quevedo. Mes informaci6: 
http://www.upc.es/info/diadadep. 

T'!sis dl)ctoral~ 

Descomposiciones de grafos 

regulares. 

Amauri Gutierrez, del 

Departament de Matematica 

Aplicada i Telematica. 

Dirigida per Ana M. Sanchez. 

Uegida el 17 de febrer. 


La presencia de las instituciones 

en el paisaje. EI capito\io de 

Chandigarh, la ultima de las 

certidumbres. 

Pablo Felipe Ocampo, del 

Departament de Projectes 

Arquitectonics. Dirigida per 

Eduard Bru Bistuer. 

U egida el 21 de febrer 


Affonso Eduardo Reidy. "0 

poeta constructor". 

Eline Maria Moura, del 

Departament de Composicio 

Arquitectonica. , 

Dirigida per Fernando Y. Alvarez. 

Uegida el 23 de febrer. 


Los poligonos de vivienda social. 

Perspectivas hacia su recupera

cion en Espana, Francia y 

Brasil. 

Amador Ferrrer, del Departament 

de Construccions Arquitecto

niques l. Dirigida per Dorotea 

BIos. Uegida el 24 de febrer. 


El proceso de transferencia y 
comercializacion de tecnologia 
desde los institutos tecnologicos 
a las pymes: los casos de Espana 
y Brasil. 
Cassia Viviani Silva, del 
Departamen t d' Organi tzaci6 
d ' Empreses. Dirigida per Pere 
Escorsa. Uegida el 25 de febrer. 

Estudio experimental y numeri

co del comportamiento en servi

cio y rotura de puentes conti

nuos prefabricados monoviga. 

Gustavo Ariel, del Departament 

d 'Engi nyeria de la Construcci6. 

Dirigida per Antoni Mali. 

Uegida el 25 de febrer. 


Temporal coherence in anima

tion of global illumination envi

ronments. 

Ignac io Clemente, del 

Departament de LJenguaLges i 

S istemes Informatics. 

Dirigida per Daniela Tost. 

LJegida el 28 de febrer. 


Obtencion de capas de nitruro 

de titanio mediante tratamiento 

termoquimico en titanio y 

Ti6A14V Y caracterizacion de 

sus propiedades para aplicacio

nes biomedicas. 

Daniel Rodriguez, del 

Departament de Ciencia deJs 

Materials i Enginyeria Metal·lur

gica. 

Dirigida per Francisco Javier Gil. 

LJegida el 28 de febrer. 
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Prop de 600 cursos en 
l'oferta de cursos d'estiu de 
l'Institut Joan Uills Vives 
L'Institut ha presentat l'oferta en la qual han participat les dife

rents universitats que en formen part, en una guia que enguany 

tambe es pot consultar via Internet a l'adres;a: 

http://xvives. uji-cs I estiu2000 


L'Institut Joan Lluls Vives, la xarxa d'univer
sitats de Catalunya, Pafs Valencia , Illes 
Balears, Catalunya Nord i Andorra, que coor
dina la docencia, la recerca i les activitats cul
turals i potencia I'us de la llengua, ha presentat 
l'oferta de cursos d'estiu. L'oferta comprcn un 
total de 580 cursos, que es realitzaran en 53 

localitats diferents del 110stre ambit lingUfstic, i en els quaIs esta previst que 
participin prop de 20.000 persones. 
Eis estudiants universitaris que hi participill podran completar el seu itinerari 
curricular ja que molts dels cursos s6n reconeguts com a credits de lliure elec
ci6 per part de les universitats. Per facilitar la mobilitat dels alumnes de les 
universitats de I'IJLV, s'ha convocat el Programa d'ajuts a la mobililat 
DRAC-Estiu. 

Associaci"ns 


Recentment s' han donat d'alta al 
regis tre d' associacions de la 
Politecnica les associacions 
segUents: 
Linux UPC 
Vol fomentar i difolldre el eoneixe
ment del sistema operatiu Linux i 
tot el que hi esta relacionat. 
Pres tara serveis als socis i fomen
tara activitats entre la comunitat 
universitaria per afav orir la relaci6 
entre els estudiants. 
President: Carlos Ciuraneta 
Adre-;a: Casa de I'Estudiant. 
Campus Nord. 
Tel. 93 456 15 80 

Aula de fotografia-ETSETB, 
UPC 
Des d ' aquesta nova associaci6 es 
vol difondre i intercanviar els 
coneixements sobre l'afici6 a la 
fotografia. 
President: Jorge Raul Fuentes 
Adre-;a: ETSETB. Campus Nord 
Tel. 93 336 34 91 

Recollida de material esco
lar per a escoles del 
Marroc 
L' associacio, Wafae de la LJengua i 
la Cllltura Arab, en col·laboraci6 
amb la UPC i la UB han organitzat 
una campanya que finalitzara el 
proper 15 de juliol de recollida de 
material escolar i fons per a 15 
escoles del nord del Manoc . 
L' objectiu es millorar les condi
cions escolars de mes de 20.000 
estudiants i disminuir I'analfabe
ti sme de la zona. 
Per col·laborar us podeu adre<;:ar a 
I'univers, edifici C6 del Campus 
Nord, tel. 93 40 I 68 87 i fer don an
cions al compte bancari: 2100 
1801 140100165485 . 

e Art i humanitafS)~ciencies eeonomiqult,s, juridi
ques i socials, ciencles experimentals i mediam~ 
bien~ars, ciencies de la saruf, cienc ies de I'edu
cacio i estudis tecnics s6n les grans areres 
tematiques de I'oferta de cursos 

Per pres ell tar I' oferta, l'lnstitut ha creat una Guia a Internet on es pod en con
sultar les di ferents activitats i fer les insc ripcions ales d,iferents scus. 
La Guia s'estructura a I'entorn d'un fndex principal, Relaci6 de cursos, que 
agrupa els cursos en set arees academiques: art i hurnanitats (147 cursos); 
ciencies economiques, jurfdiques i socials (193 cursos); ciencies experimcn
tals i mediambienlals (57 cursos); ciencies de la salut (60 cursos) ; ciencies de 
}'educaci6 (59 cursos) i estudis tecnics (59 cursos). 
En aquesla seeei6 hi ha una fitxa per a cada curs, amb informaci6 sobre qui el 
coordina, les dates de realitzaci6, el lIoc Oil es fa, les hores de durada i el marc 
en que s'organitza. Tarnbe s'hi incorpora una breu descripci6 dels objectius 0 

continguts del curs. 

Premis literaris UII&Enginy 
L' II de maig passat va tenir lIoc a 
I'EUETIT l'acte de lIiuramen t dels 
guardons del IV Concurs de 
Contes ULL&ENGINY. 
EI jurat ha concedit el primer 
premi, dotat amb 30.000 pessetes, 
al conte titulat La necesidad, de 
Raul Robert, per la seva invitacio a 
reflexionar, tot mantenint l'intercs 
al lIarg de tota la metilfora i fent 
servir un llenguatge senzill. 
Tambe han obtingut accessit Sant 
Ddlies:de tota la vida de Gabriel 
Pena i Crim per un somriure de 
Jordi Vidal. EI jurat ha fet una 
menci6 espccial als contes Tax:ull 
xat temporal, de M. Merce Pi, i 
Aixa, de Neima Pidal. 
Enguany, s'han presentat a aquest 
concurs un total de 34 Collles, II 
mes que I'any passat, amb temali
ques diverses que van des de I' a
mor, la mort, el destf, el poder a 
I'educaci6, entre altres. Durant 
I' acle dc II iuramcnt va acluar la 
Coral del Campus de Terrassa. 
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la 

Estudiants de I'AESS apropen la cursa 
espacial europea al campus nord 
Un concurs de 
construcci6 
de robo ts amb 
peces de lego, 
un prenu lite
rari i un con
curs de Space 
Trivial, van ser 
algunes de les 
activitats ludi 
ques de la tro
bada, que cs 
van completar 
amb confercn
des i taules rodones 

Una xerrada per videocon
ferencia amb J'enginyer i 
as tronauta espanyol Pedro 
Duque va donal' sortida a 
l' Expo ESA 2000, que van 
lenir lloc al Campus N ord del 
12 al 19 de maig. 
Els estudiants de I'AESS 
(Aerospace and Electronics 
Sys te ms Society) van ser els 
organit z.adors de la segona 
edicio d ' aquesles trobades, 
que tenen per objectiu apropar 
el sector espacial als cstll-

Premiades les minors idees ambientals 
Una planta de rcgeneracio d'aigUes 
residuals sosteniblc, un sistema de 
recollida automatica de residus solid s 
flotan ts i la depuraci6 nalural de I'ai
gua dei llac mitjanyant la construccio 
de dos aiguamolls s6n les lres pro
postes guanyadores del Concurs 
d' Idees Mediambientals , que 
enguany ha convoeat l'univers , sobre 
la preservaci6 i millora ambiental del 
lIac de Torre G irona. 
E l primer projecte i guanyador del 
Concurs (dotat amb 200.000 pesse
les) ha eslat desenvolupat per Luis 
Alberto Segui , estueliant de 
I'ETSECCPB . EI projecte proposa 
crear una petila planta de regeneraci6 
de les aigUes residuals provinents e1el 
col · lector municipal que, un cop 
sanejades, ompliran ellJae. Es plante-

Agend~ 

Seminari a PFPC 
Lectu ra crltica de l'apologia 
de Piau): explorar aflres 
horitzons a traves clels clas
sics, es el tftol del seminari 
que cloUl·a el programa sobre 
InteJ·ligencia competitiva 
organilzat per I'FPC, que 
tindI·a lIoc el proper 27 de 
j uny. Mes inforlllaci6 i ins
cri peions al tel. 93 40 I 77 51 0 

in fo @fpc .upc.es 

diants universitaris i, per 
ex tensio, a tot el public en 
general, i intentar reduir una 
mica la gran disUll1cia que 
sovint cis separa de lots els 
temes relacionats amb l'espai. 
Aixi, amb aquestes lrobades 
es preten difondre lcs activi
tats de l'Agcncia Espacial 
Europea, de la qual forma part 
eJ nostre paIs, i donar a conei
xer el sorprenent nombre 
d'empreses del nostre entorn 
que hi col·lahoren en diferents 
projeclcs . Duranl els dies de 
I'Expo-ESA van tenir lIoc Ulla 

"Esgh~sies romaniques de la Vall 
Ferrera i La Coma de Burg. Estat 
d'un Patrimonf' 
F ins al 23 de juny es podra veure <lquesta 
moslra de i"olografi es al corredor de planla 
bai xa de I'EUPB (Doctor Maranon, 44-50) 
qLlc ll1os1ra algunes de les fotografies que 
formen part del lreball de fi de carrera rea
lilzal per dues alurnnes d'Arquilcctura 
Tccnica de I' EUPB. 

ja que aquesta aigua regenerada abas
ti el lIac, i posreriorment u tilitzar-se 
per regar I'area de TOITe Girona i el 
Campus Nord. EI projecte tambe pro
posa que la planta s'utilitzi com una 
nova area docent. 

EI segon premi , dotat amb 100.000 

pessetes, va ser per a l'equip Llacnet, 
format pel professor Josep Amat, i el 
becari VIctor Tornero. AixI mateix, 
s'ha atorgat un access it al segon 
premi, dotal amb 50.000 pessetes, per 
a un projeete de depuracio natural de 
I'a igua del !lac per a l'equip 
Rosenkavalier, eonstitu·it per Rodrigo 
Dfaz, SaJvador Graus i Toni Piriz, 
estueliants de I'ETSECCPB. Eis pre 
mis es va n alOl·gar el 3 de maig, en un 
acte en el qual va llegir una confcren 
cia el professor Albert Cuchi. 

serie de conferencies i taules 

rod ones a canec de represen

tants de I'ESA, empreses i 

centres de recerca i divulgacio 

col·laboradors. Aixf, Pedro 

Duque, enginyer aeronautic i 

astronauta de l'ESA va parJar 

de els seves experiencies i la 

seva vis io del sector espacial a 

Europa a traves d'una video

conferencia. Tambe va inter

venir Joan Dalmall, enginyer 

industrial i excap de llanya

ments de I'ESA a la Guaiana 

Francesa. 

Ales taules rod ones es van 

tractar temes com ara I'evolu

ei6 de la industria aeroespa

cial a Espanya, 0 el s projectes 

i la parlicipacio de la UPC a 

l'ESA, 

Durant els dies de I' exposieio 

a diferents nocs del Campus 

Nord es va poder visitar una 

mostra que incJoia pannells , 

maquetes de Is principals pro

jec tes de I' ESA. 

Empreses com TerTa i LEGO 

van donar suport a I'exposicio 

participant en les activitats. 


EI Grup de Teatre del 
Campus nord, al Greg 2000 
Amb I' obra Bales sobre el 
paral-lel, el Grup de Teatre de l 
Campus Nord va aeonseguir ser el 
grup que representi la UPC en el 
Fcstival Grec 2000 de Barcelona. 
La sala d 'aeles de J'ETSEill va 
acollir, els dies 8 i 9 de maig, les 
representacions d ' aquest grup i del 
(;rup de Teatre d'Enginyers, amb 
r obra Histories d'amor i .... 

PlJ"I~-:aci9ns 

L'ambientalitzacio 
de la universitat 

l seu autor, Ivan 
:apdevila, tecnic de la 

UPC en I' aplicaci6 del 
Pia de Medi Ambient, 
reeull les accions que les 
universilals duen a terill e 
amb I'objectiu d'integrar 

protecc i6 de l medi 
ambienl i el concepte de 
desenvo lupament soste

nible a la insti luci6. 

Tracta els Ires ambits de I'ambie n

talitzaei6: la curricular, la de reccr

ca i la de les aetivitats diaries de la 

inslilUc i<l. Talllhe lracla lCllles 

rel ae ionals amb la c0ll1unicaci6 i 

la sensibilitzaci6 ambiental. 


Di7 Edici(. 

Estudiants de la UPC 
organitzen una marat6 
de programaci6 

La hranca d'estudiants de 
I'lnstitute of Electrical and 
Eleclronic Engineers 
(IEEE) va organi tzar el 5 
de maig, al Campus Nord 
la Primera Maratt~ de 
Programaci6 Tllrormatica 
en C. 
Durallt vuit ha res 15 
equips d'cstudiants de Ia 
Fill i de I'ETSETB es van 
enfronlar a la prova que 
consisLia a resoldre el 
maxim possible e1e prohle
mes de programaci6 
infonllillica que plantejava 
un j ural. format per profes
sors i doctorands d'Arqui 
tectUl"ll de Computadors. 
Eis guanyadors van ser en 
11.1 categoria pt incipinnt 
Sergio Edo,Vanesa Jimenez 
i Oriul Mercade I en la 
l'ull'goria H'lcker 
David Rodenas 
Pedro Valiente i 
Jurdi Camp., Puchaeles, lots 
de Is FIB . 
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Barcelona. Vilanova, Terrassa i Manresa 
acullen els cursos d'estiu de la 

. \-s Fundacio Politecnica de Catalunya
·N~?J:,

c~\. · \). La Fundaci6 Politecnica de Catalunya ha presentat la seva oferta de cursos i semina
ris d'estiu, una oferta que es caracteritza per la varietat de tematiques. Barcelona,-G~~v. ~~ 

Terrassa, Vilanova i Manresa acullen les diferents propostes, moltes vegades organit y '1~ zades conjuntament amb altres entitats i institucions 

La Fundaci6 Politecnica de Catalunya ha organitzat un 

programa de cursos d 'estiu, que enguany tindran lIoc 

tant a Barcelona com a altres ciutats catalanes, conjun

tament amb allres entitats i institucions. Aixf s' oferiran 

cursos dins el marc de la 7a. Universitat d'Estiu de 

Terrassa, el Campus d'Estiu de la Mediterrania a 

Vilanova i la Geltru 0 a la 7a. Universitat Catalana 

d 'Estiu de la Natura a Manresa. 


A Barcelona, lcs activilats d'estiu s'organitzen al voltant 

de diferents arees de coneixement. Aquestes s6n les pro

postes: 

Arquitccrura: \ rqui l<:CtU ra de (,<luc!i., .\ rt"sanj~ i t(;cnll invia: 

1.1 LlCC ll : b fl~mlc.a :tl ~t:r\,(!1 tic b c(.itur.l 
Urbani smc: In rrat:$rrun u..e~ I p;li"lIgt:: Imp;u.lc ambil:m..1.1 
Enginycria i Tec\lologia l ndustdal : Lll oo unen I d sell 
Cn llJrn. ,i'l~'mt:s d':\\ alLlaci() ,Il Ii,c ' )s b b, .rals, Sure'" iv enclJ a 
la mar 
Tccnologics de la Informaclo i les Comunicac ions: L,b 
I ' R P j S \ P / 11.3 com ~ si,lmles ,rinlOnl)'ICil) ,·rnpresari.:tls; 
Il1I rmlucci(; :1 b Iccttlr:1 i la \'<11 ie:,1 tI<.: I'"hm fn lo~rilfic;J; 
Jnl rutl ucCl') a b n::cOIca IO((lgrOtka, I mr(Jd llcc i6 :J rr:lct:IOlt"11I 
tlif!ual lk 1.1 fot"i! ,aii:t; Pl:tnltic:tcic', i {'Xr1ot;1Ci6 d'intlAn~r~ i 
l'Xtnlllel, 
Economia, Drc!. Gestio d~ I'Empresa i Organilzaci6: 1'1 
tJnc:.,mteJ1l wmpt'll> lc. t1scaJ de I'c~<:rclci 20011 
Biotecno)ugics: Jnj(iaci(> ,I I mr'l1l del VI i Jd tllS I . T~q J e \ ins i 
forman;cs 

Cursos d'estiu de la Fundaci6 Politecnica de Catalunya 
TelHon 93 401 77 51 Fax 93 401 77 93 
info@fpc.upc.es 

7a Unive]sitat Catalana 
d'Estiu de la Natura 

Entre I'll i el 15 de juliol tindra lIoc a Berga la 7a edi
ci6 de la Universitat Catalana d'Estiu de la Natura orga
nitzada per professors del Departament d'Enginyeria 
Minera i Recursos Naturals de I'Escola Universitaria 
Politecnica de Manresa. 
De la rna de professors de la UPC i d ' altres professio
nals especialitzats , I'UCEN ofereix enguany cursos 
sobre els riscos propis de la natura i els riscos als quaIs 
esta sotmesa a causa de l'activitat humana. 
Eis seminaris combinen les classes teoriques amb sorti
des de camp per la comarca del Bergueda. EI programa 
esta especialment adrec,:at a estudiants (que poden con
validar amb credits de lIiure elecci6), ensenyants de 
ciencies naturals i socials, professionals relacionats amb 
el medi ambient i les ciencies de la terra i als amants de 
la natura en general. Es faran tres cursos de 15 hores: 

, La incius(d" Ids seus risco" cnver~ la natura 
, El~ ri~cos de Ics c ic"eies de Ia Icrra i eJ mcdi ambient 
- Plans d'cmcrgcncia 

Universitat Catalana d'Estiu de Ia Nalura 
tel. 93 877 72. 00 ru. 93 877 72 02 
ucen@eupm.upc.es http://www-eupm.upe.es/af/ucen 

1st Universitat d'Estiu de 
-l 'errassa 

EI Vapor Universitari de Terrassa acollira, del 30 de juny 
al21 de juliol, la setena edici6 de la Universitat d'Estiu a 
Ten'assa, que impulsa el Forum Universitari de Ten'assa 
conjuntament amb I'Ajuntament d'aquesta poblaci6. Es 
combinen cursos especial itzats adrec,:ats als estudiants 
universitaris amb seminaris i activitats complementaries. 
Els cursos versaran sobre arquitectura i paisatge, astrono
mia, art, comunicaci6, empresa, ensenyament, literatura, 
medi ambient, qufmica, salut, societat, tecnologia, huma
nitats, imatge, infonniit ica 0 turisme. 

nlversitat d·Estiu a Terrassa (Ud'eT) 
Tel. 9378300 12 Fax: 93 784 14 30 
e-mail: vapor@drac_com 
http://www.drac.comlvapor/ 

Cursos d':ijstiQ, dtd Campus
de la Mediterrarua 

La integraci6 cultural, l'oceanografia 0 el turisme s6n 
alguns dels temes sobre els quaIs versaran els diferents 
seminaris ofertats al programa dels Cursos d'Estiu de! 
Campus de la Mediterrania. Organitzats per I'Institut 
Catala de la Meditenania, I' Ajuntament de Vilanova i la 
UPC, el programa de cursos vol contribuir al foment 
cultural dels pa'Isos banyats pel Mediterrani . 
La majoria dels cursos tindran lIoc a Vilanova i la Geltrli 
a partir del proper mes de juliol i tindran una durada de 
20 hores cadascun. Els cursos s6n susceptibles de ser 
reconeguts amb credits de Jliure elecci6 per totes les uni
versitats que formen part de l'Institut Joan Llufs Vives i 
d'altres universitats catalanes, i tambe seran reconeguts 
pel Departament d ' Ensenyament dins el PIa de 
Formaci6. Aquestes s6n les propostes: 

· Ca[alunya i !'i" lam, L'hcrcnc i" d ' uoa !tarA''' rel aci6 
· Insrrurucntacio occ anogrMica (gcocie ncics marines) 
, IlIImigrant b a Europa_Es possible. l.l intc rcu lturalitat? 
- Ports locals clin ~ I'ecnnomb glo bal 
- Tallers de viol!, viola i ,-jolo nccl 
· Pos idbn ia nCelllli c a : font de vida dd Medlterrani. 
· Magrcbins :I I'<!beoia. Drct " rab i (' urop c lI, ~()nf1ictcs 
, Estmte~.jcs p cr a IIna non.l dj~lcctica entre g Cllc res 
· EI lurismc COnt a dinamitzadol' cullural 
- ni~l s ()mlr i comunicaci o en ccmcis : n lcc ruJi sm c s J COni· 
ponament sucial 
, A" aluaci6 dels fCSCttrll{)S rudstics d 'uoa zona 
, TOr!ugllcs m:llln.c~ "I M cdite rran i: conc b ,cmeuls per dis. 
seny"r CSIf>tteg-il$ e fecth c» pe r ala sc"a cOl1se rvacio 

... ... " C' " '~:- ~"~ 
~:!j 
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