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Una visió general del contingut disponible en aquest lloc. Mantingueu el punter del ratolí sobre un element durant uns segons per a veure'n la
seva descripció.
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Em plau convidar-vos a consultar la Memòria de la Universitat
Politècnica de Catalunya del curs 2019-2020, un curs
excepcional, que passarà a la història per la gestió de la
pandèmia Covid-19 que va començar el mes de març de 2020.
Aquell fet va provocar un autèntic trasbals en la societat i
òbviament també en la Universitat, que va haver de virtualitzar
de cop tota la seva activitat per continuar desenvolupant la seva
missió. Aquesta memòria és una rendició de comptes en un
temps de crisi, que posa de manifest el compromís ferm d'una
institució que no només va continuar funcionant més que
acceptablement, sinó que també va posar el seu coneixement i
les capacitats de la seva comunitat al servei de la societat.

En les línies següents trobareu les principals actuacions en els
àmbits de la docència, la recerca i la transferència tecnològica.
Fer memòria del curs 2019-2020 és rendir comptes, com fem
cada any, però sobretot és fer visible com la UPC és un peça
transformadora de la societat, especialment en un moment de
crisi com l'actual. Estem convençuts que aquest curs haurà servit
per reforçar algunes de les nostres fortaleses. Gràcies a tota la
comunitat per haver-ho fet possible.

Francesc Torres
Rector

Francesc Torres, rector de la UPC

Memòria d'un curs excepcional
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El 93 % dels graduats i graduades de la UPC treballen als tres anys de
titular-se segons el darrer estudi realitzat per l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya. Aquesta taxa d’ocupació és fruit
d’una particular manera d’entendre la docència en què l’estudiantat és el
principal protagonista. Una sòlida formació teòrica combinada amb la
possibilitat de participar en un gran nombre de projectes reals i un pes
important de les pràctiques són trets característics de la formació UPC.
La generació del coneixement la singularitzen les escoles i les facultats,
amb una empremta pròpia.

La programació acadèmica d'aquest curs acadèmic 2019-2020 ha
incorporat nou grau universitari, el de Paisatgisme, impartit
conjuntament entre l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) i
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Pel que
fa a l’oferta d’estudis de màster universitari, s’han implantat tres
programes nous de màster: el master’s degree in Advanced
Telecommunication Technologies, el master’s degree in
Interdisciplinary & Innovate Engineering; i el màster universitari en
Enginyeria Agronòmica. També s’ha renovat el segell de dos
programes Erasmus Mundus: l’Erasmus Mundus master's degree in
Europhotonics; i l’Erasmus Mundus master's degree in Flood Risk
Management. D’altra banda, l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha acreditat 6 màsters
universitaris i 22 programes de doctorat.

Aquest curs acadèmic la matrícula de nou ingrés en els estudis ha estat
de 5.692 estudiants de grau i de 2.927 estudiants en els estudis de
màster universitari.

Durant la segona meitat del curs 2019-2020, com a conseqüència de la
crisi sanitària derivada de la pandèmia de la COVID-19, els òrgans de
govern de la UPC han aprovat resolucions que han implicat una sèrie de
canvis excepcionals a les normatives de la UPC i que han afectat
aspectes com: l’adaptació del format presencial de la docència (i de
l’avaluació) al mode no presencial, les pràctiques acadèmiques
curriculars i extracurriculars, la defensa dels TFE i la flexibilització
de la normativa de permanència.

 

La recerca, agent transformador

L’activitat de recerca de la Universitat la situa com un agent clau en el
progrés d'una societat que cada cop més es basa en el coneixement i la
innovació. La UPC ha continuat aquest curs com la universitat líder de
l’Estat pel que fa a la captació de recursos en el marc del projecte
Horizon 2020.

Entre moltes altres fites, durant l’any 2019, la contractació en projectes
de recerca nacionals ha estat d’11 M€, distribuïts en 143 projectes. El
total de projectes actius és de 674, per un import de 62 M€. El talent de
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les persones, la xarxa d’instal·lacions i equips i l’esperit de col·laboració a
través de les aliances establertes amb altres centres de recerca i
institucions d’arreu del món, són clau en l’estratègia de la recerca UPC.

Pel que fa a les publicacions científiques, cal destacar un lleuger
increment d’articles publicats en revistes indexades al Journal Citation
Reports: 1.651 articles.

Al llarg del curs, s'han gestionat 604 contractes nous de personal de
recerca i s'han concedit 247 beques perquè estudiantat de grau o màster
s'iniciïn en la recerca. S'han realitzat 136 nous contractes predoctorals
per a estudiants de doctorat perquè puguin fer la tesi doctoral i s'han
iniciat 68 contractes postdoctorals perquè els investigadors i
investigadores consolidin la seva tasca de recerca.

Pel que fa als projectes de recerca estratègics institucionals, aquest curs
s’ha iniciat el desplegament de la start up phase de l’EIT Urban Mobility.
En l’àmbit internacional també cal destacar l’inici del projecte UNITE!
Aquest projecte, en què participa la Universitat com a sòcia, juntament
amb altres sis universitats europees de prestigi, té com a objectiu la
creació d'una aliança que actuï com una universitat tecnològica de
referència amb capacitat d’atraure talent més enllà del continent europeu.

 

Internacionalització

La situació d’emergència sanitària causada per la COVID-19 ha implicat
per a moltes persones la impossibilitat d’iniciar l’estada internacional
concedida. Això ha implicat l’anul·lació de mobilitats ja iniciades o bé la
transformació del tipus de mobilitat prevista. Aquesta situació ha
comportat també un descens generalitzat dels indicadors de mobilitat a
totes les institucions d’educació superior. Així, per primera vegada en la
història del programa Erasmus, s’han finançat programes de mobilitat
virtual i s’ha allargat la vigència dels projectes un any més del previst per
tal de possibilitar la màxima execució dels pressupostos concedits.

En el marc del Pla d’Internacionalització de la Universitat, s’han signat 57
nous convenis de col·laboració amb altres institucions, i s’ha participat
en fires de promoció dels estudis a 17 països en un total de 28 ciutats
l’Amèrica Llatina, l’Àsia, l’Àfrica, Europa.

Una formació integral

Entre les accions orientades a afavorir la internacionalització, el Pla
d’actuacions de la UPC contempla, pel que fa a la política lingüística,
aspectes com ara la millora de la competència multilingüe i intercultural
dels membres de la comunitat. Aquest curs, s'han posat en marxa
diverses versions multilingües de diferents webs institucionals i
s’han publicat en format digital diferents recursos de suport a la qualitat
lingüística multilingüe.

Amb l'objectiu d'afavorir una formació integral i d'esdevenir un autèntic
espai de coneixement, aquest curs també s’ha iniciat la programació
d'UPCArts, el nou programa cultural de la Universitat que reivindica
estrènyer ponts i aliances entre les ciències i la tecnologia i l’art i la
cultura.
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Els darrers anys, la Universitat ha aprofundit en la capacitat de
transferir coneixement a través de grans aliances transnacionals amb
socis diversos -empreses, universitats, institucions- i amb la complicitat
dels sectors públic i privat.

Aquest curs, i atenent l’emergència sanitària per la pandèmia causada
per la COVID-19, diversos grups i centres de recerca de la Universitat
han treballat en diferents projectes científics en la lluita contra
l’expansió del virus. S’hi han sumat diferents iniciatives d'escoles,
facultats, campus, professorat i estudiantat que han posat a disposició el
seu coneixement, material o equipaments, com ara impressores 3D per a
la producció de mascaretes, respiradors i equips de protecció per a
hospitals. També s'han impulsat noves iniciatives docents i encetat noves
vies de col·laboració amb les autoritats sanitàries per contribuir a
desenvolupar tecnologia en relació als reptes que planteja la crisi per la
COVID-19. Així, també s’ha posat en marxa una plataforma virtual per
atendre la demanda de tecnologia d'entitats, professionals de la salut i
empreses, i oferir solucions i capacitats tecnològiques dels centres de
recerca de la UPC.

Aquesta vocació de col·laboració amb empreses, universitats de prestigi,
institucions i consorcis nacionals i internacionals es concreta cada curs
en nombrosos convenis i projectes de recerca, en la creació de noves
empreses de base tecnològica, en la generació i explotació de patents, i
en els serveis científics i tècnics i espais que la UPC posa a l’abast del
seu entorn per generar progrés i ocupació.

Durant l’any 2019 s’han signat més de 400 contractes de recerca i s’han
obtingut més de 17 milions d'euros d’ingressos en recerca i ha a dut a
terme gairebé 2.000 serveis a tercers per un import 2,1 milions
d'euros. S’han presentat 23 sol·licituds de patents, 10 patents
prioritàries espanyoles i 5 patents prioritàries sol·licitades a d’altres
països, i s’han formalitzat 12 empreses de base tecnològica. La
mobilització d’inversions de capital en spin-offs i start-ups ha estat de
10,2 milions d'euros i la facturació anual per royalties de llicències ha
estat de 366.505 €.

Durant el 2019, s’han incubat 56 empreses de base tecnològica en els
diferents espais de la Universitat. Dins l’estratègia de generar
ecosistemes d’innovació, la Universitat lidera la coordinació i execució
del programa d’acceleració d’empreses de mobilitat urbana de l’EIT
Urban Mobility. Aquest programa d’acceleració permetrà a 20 empreses
de base tecnològica del sector de la mobilitat urbana accelerar el seu
creixement i acostament al mercat.

L'impacte en l'entorn de la UPC s'ha materialitzat també durant el curs a
través de 595 nous convenis que la institució estableix en àmbits
diversos des d'una perspectiva institucional. 
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El curs 2019-2020 es va iniciar amb l’orientació progressiva als objectius
de desenvolupament sostenible a tots els àmbits de la UPC, però
definitivament ha estat marcat per la resposta a la pandèmia. Per a la
Universitat ha estat una prioritat mantenir l’activitat, atesa la seva
importància social, així com fer tot el possible per adaptar-la a la nova
situació. Ha coincidit en un curs en què, precisament, ja s’havia
intensificat l’acció de compromís social de la Universitat. S’han aprofitat
els canvis organitzatius realitzats el curs anterior, amb l’impuls del
Vicerectorat de Responsabilitat Social i Igualtat i el treball colze a colze
amb els centres docents de la UPC per no perdre l'orientació prioritària a
l’estudiantat.

Això ha permès impulsar amb nova energia el compromís social de la
Universitat, dissenyant el Pla impulsor del compromís social, que
veurà la llum a la tardor de 2020, i reaccionar amb accions d’impacte
social davant la pandèmia de la COVID-19. Aquesta línia d’acció
s’emmarca tant externament, amb 20 projectes de cooperació local i
internacional -suport a la presa de decisions, dispositius de comunicació
amb malalts en aïllament, respiradors de baix cost, etc.- , com
internament -suport al benestar psicològic, noves formes de gestió de
l’adaptació al treball remot a través de l’aprenentatge col·laboratiu i el
suport mutu, nous formats per al Servei de Carreres Professionals, entre
d’altres-. 

Aquest curs s’ha continuat desplegant el III Pla d’igualtat, del qual
destaquen algunes de les accions que s’expliquen a continuació. S’ha
posat molt d’èmfasi en la perspectiva de gènere a la docència i, entre
d’altres accions, el Consell de Govern ha aprovat la competència
transversal de gènere a tots els graus de la UPC. També ha aprovat
l'actualització del protocol per a l’abordatge de l’assetjament sexual entre
l’estudiantat.

Amb el desplegament del I Pla d'inclusió, s’ha continuat treballant per
garantir que tot l’estudiantat amb necessitats de suport educatiu i ha atès
100 estudiants amb discapacitat i altres afectacions.

En l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i el voluntariat social,
aquest curs, tot i les restriccions derivades de la pandèmia, s’han engegat
38 projectes, entre cooperació internacional, local i d’educació per al
desenvolupament. Cal destacar que, aquest curs, el programa UPC
Reutilitza, gestionat de manera conjunta per l’associació Tecnologia per a
Tothom (TxT) i el CCD, ha estat guardonat amb el 1r Premi de
Compromís Social a la UPC.

També UPC Alumni ha continuat consolidant els serveis que ofereix a
les persones titulades a la UPC i construint una gran xarxa que
contribueixi a ampliar les seves oportunitats professionals. El Servei de
Carreres Professionals ha atès més de 1.750 persones a través de
2.250 accions d’orientació. D’altra banda, també, s’ha continuat
impulsant la creació dels clubs i chapters UPC: un total de 22 clubs i
chapters, han organitzat activitats durant el curs. Entre aquests, cal
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destacar el Club Alumni de Dones Politècniques, que ha organitzat una
nova edició del programa de mentoria M2m, adreçat a dones amb
formació politècnica i que té per objectiu fomentar el desenvolupament
professional de les noies UPC i apoderar-les, tant en l’àmbit empresarial
com en l’acadèmic.

Pel que fa a les accions de comunicació i màrqueting, al llarg del curs
s'han millorat els canals de comunicació preexistents i elaborat continguts
de valor. La segona part del curs, totalment condicionada per
la pandèmia originada per la COVID-19, va provocar un escenari de
comunicació de crisi. La informació rellevant i instantània va esdevenir
una prioritat que es va emmarcar en la campanya Una UPC protegida. El
compromís de tothom i a l’entorn del portal COVID-19.  L’evolució de la
pandèmia i la tecnologia per lluitar contra la malaltia van focalitzar els
interessos dels mitjans de comunicació: es van atendre 442 peticions
periodístiques i es van impulsar 398 campanyes mediàtiques.

Amb el confinament, l’acció de màrqueting dels estudis de la Universitat
es va reorientar en format virtual. Així, la UPC va organitzar 128 jornades
de portes obertes virtuals per presentar l’oferta de grau (5.900
assistents) i 91 de màster, amb 1.500 assistents. Les activitats de
promoció de grau dels centres docents han permès impactar en un total
de 47.200 persones, mentre que les accions de promoció de màster es
van adreçar directament a 2.500 persones. Paral·lelament, s'han atès
10.500 consultes informatives a través del correu electrònic i el telèfon,
la major part sobre graus i màsters.
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Si voleu consultar les Dades Estadístiques i de Gestió de la UPC,
cliqueu aquí
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Posicions desacades de la UPC al QS
World University Rankings by Subject

Posicions desacades la UPC al
Shanghai Global Ranking of Academic
Subjects

La Universitat ha sobresortit també en altres rànquings internacionals que gaudeixen d’un bon
reconeixement per part dels especialistes: 

Els rànquings universitaris són llistes d’institucions d’educació superior ordenades a partir dels
valors que obtenen en un conjunt d’indicadors. Aquests rànquings contribueixen a la
transparència de les universitats, fan possible la comparació de resultats entre institucions —
tot i que les condicions de partida d’unes i altres poden ser molt diferents, com ara les
dotacions pressupostàries— i poden ser també un bon instrument per a l’anàlisi interna de les
mateixes entitats i per a la presa de decisions.
 
En el curs acadèmic 2019-2020, la UPC ha tornat a destacar en una sèrie de disciplines de
dos dels RÀNQUINGS INTERNACIONALS més prestigiosos del món, els ShanghaiRanking’s
Global Ranking of Academic Subjects i el QS Word University Rankings by Subject.

La UPC als rànquings
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La UPC s’ha situat també en algunes posicions destacades en els THE Impact Rankings —que
mesuren la contribució de les universitats a l’assoliment dels objectius de desenvolupament
sostenible (ODS) de l’ONU—, com ara entre les 30 primeres del món en l’ODS 7, Energia neta i
assequible, i entre les 100 millors del món i la 1a d’Espanya en l’ODS 9. Indústria, innovació i
infraestructures.

Pel que fa als RÀNQUINGS NACIONALS, la UPC ha estat destacada pel Ranking CYD com la
millor universitat espanyola en Enginyeria Informàtica, Enginyeria Civil i Enginyeria Mecànica, i
entre les tres millors en altres disciplines del camp de l’enginyeria.

Podeu consultar més informació sobre les principals posicions de la UPC als rànquings
universitaris al web Observatori de Rànquings de la UPC: https://www.upc.edu/ranquings/ca
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La UPC informa sobre les sessions i publica els acords dels òrgans de
govern generals de la Universitat en el portal Govern UPC, accessible
en obert: https://govern.upc.edu/ca. El portal, que va entrar en
funcionament el 2016 com a eina de gestió de les sessions dels òrgans
col·legiats generals i de les unitats acadèmiques, ha esdevingut el lloc de
referència sobre el govern de la UPC. En aquesta línia de consolidació,
durant el curs 2019-2020 cal destacar la incorporació de les comissions
acadèmiques de l’Escola de Doctorat i altres unitats. Per tal de potenciar
la incorporació de les unitats a l’eina , l’àrea TIC ha portat a terme
sessions formatives específiques adreçades als secretaris i secretàries
acadèmics de les unitats acadèmiques i al personal de suport implicat en
la gestió de les sessions dels òrgans col·legiats.

D’altra banda, l'adaptació a la nova realitat a causa de la COVID-19 ens
ha donat l’oportunitat de potenciar i millorar les eines de què ja
disposàvem a la UPC, així com utilitzar noves plataformes. En aquest
sentit, s'han formalitzat els processos per a la gestió de les reunions a
distància amb totes les garanties i s'ha agilitzat i fet extensiu l'ús de les
votacions electròniques, tant en la presa d’acords dins els òrgans
col·legiats com en els processos electorals de totes les unitats
acadèmiques.

Pel que fa a l’activitat dels òrgans col·legiats generals durant el curs
2019-2020, cal destacar els acords i els informes següents, disponibles i
accessibles en el portal Govern UPC:

El Claustre Universitari ha celebrat dues sessions durant aquest
període: una d’extraordinària, el 23 d’octubre de 2019, i una ordinària, el
18 de desembre de 2019.

A la sessió extraordinària del Claustre Universitari es va debatre
sobre la resposta institucional de la Universitat amb motiu d'haver-se fet
pública la sentència del judici pels fets d'octubre de 2017. Es va aprovar
un manifest elaborat conjuntament amb les diferents universitats
públiques catalanes. En la mateixa sessió del Claustre Universitari, un
representant de l’estudiantat va llegir un comunicat en relació amb
l'empresonament d'una estudiant de la Universitat durant les
mobilitzacions que van tenir lloc. D’altra banda, el Claustre Universitari va
votar a favor de l’habilitació de les mesures necessàries per garantir a
l’estudiantat de la UPC la possibilitat d’accedir a l’avaluació única al final
del primer quadrimestre del curs 2019-2020.

En la sessió ordinària del Claustre Universitari es va aprovar l’Informe
anual de gestió de la Universitat, que inclou com a annex els resultats
de l’aplicació del Pla d’actuacions de la UPC, També es va aprovar
l’ajornament de l’elecció dels membres de la Comissió de Revisió dels
Estatuts. Així mateix, es van fer les votacions per a la  provisió de
vacants de representants en el Consell de Govern i en la Mesa del
Claustre Universitari.

El Consell de Govern, òrgan de govern de la Universitat, ha dut a terme
vuit sessions i ha adoptat un total de 249 acords, elevats per les diferents
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comissions preparatòries, dels àmbits acadèmic, de docència i
estudiantat, de recerca, de personal i acció social, d’economia i
infraestructures, i de desenvolupament estatutari.

El Consell Social, òrgan de participació de la societat a la UPC, ha dut a
terme sis sessions plenàries durant l’últim curs, en què ha adoptat i
ratificat 99 acords vinculats a les funcions que té atribuïdes,
especialment les de caràcter econòmic.
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Personal
Aquest curs acadèmic s’ha completat gairebé la digitalització del
80 % dels expedients de personal,  alhora que s’ha incorporat la
visualització de l’expedient electrònic dins del racó personal del
portal. A més, s’ha iniciat el projecte de canvi de programari de
l’aplicació de gestió de recursos humans.

Pel que fa a la millora de les aplicacions, s’ha posat en marxa
una nova versió del programa Tempus, adaptada a dispositius
mòbils i tauletes. També s’ha incorporat al sistema tot el personal
de suport a la recerca.

Durant el curs s’han aplicat millores en els canals de
comunicació existents –com la publicació de la versió en anglès
del portal de personal–  i s’han establert mecanismes d’acollida
per al nou personal investigador de la Universitat.

Pel que fa a les aplicacions adreçades al personal docent i
investigador, s’han adequat els sistemes per incorporar el
pagament en la nòmina dels sexennis de transferència de
coneixement i per poder-los consultar a través del portal.

Organització
En l’àmbit de l’administració electrònica, s’ha constituït el Comitè
Estratègic de l’e-adm. S’ha aprovat el nou Reglament del
Registre General, d’acord amb el nou marc jurídic de
l'administració electrònica. En aquesta línia, s’ha impulsat la
tramitació electrònica amb nous formularis a la seu
electrònica i la signatura electrònica de documents a través
del porta-signatures. També s’ha implementat una nova versió
de l’aplicació de vot electrònic.

Durant el curs s’ha treballat en un pla d’actuacions per a la
millora del suport a la gestió de la recerca i TRR, a partir de
l’anàlisi de la situació actual realitzat per un grup de treball
coordinat pel Servei de Desenvolupament Organitzatiu (SDO) i
amb la participació de PDI i PAS.

D’altra banda, s’ha elaborat el mapa i la descripció dels
processos de doctorat, en el marc de l’elaboració del sistema de
garantia intern de qualitat de l’Escola de Doctorat i de la
Proposta per a un sistema UPC d’assegurament de la qualitat de
la recerca  aplicada (SAQRA).

Accés i selecció
Pel que al personal docent i investigador (PDI), s’han dut a terme
convocatòries de promoció a càtedres, d'estabilització de
professorat agregat i  de professorat lector —en el marc del
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Programa Serra Húnter—, i s’han ampliat les borses de treball de
professorat associat.

Pel que fa al personal d’administració i serveis (PAS), s'han dut a
terme diferents convocatòries de provisió de places per a les
unitats transversals de gestió i Serveis Generals. També s'ha
finalitzat la convocatòria d’oposicions a l'escala auxiliar
administrativa C2 i el Pacte per a la gestió de la borsa
d’interinatges. També s’ha realitzat la convocatòria
d’oposicions a l'escala de gestió A2 de places d'estabilització i
de promoció interna. 

Formació i desenvolupament de PAS
En el Pla de formació continuen les línies formatives establertes
en els diferents àmbits institucionals i de gestió universitària. Cal
destacar l’adaptació total del catàleg de formació 2020 al
format virtual davant la pandèmia de la COVID-19. S’ha
impulsat l’oferta general per a l'aprenentatge i millora de l'anglès
per a tots els nivells, i es duen a terme sessions formatives
específiques per àmbits professionals per facilitar la incorporació
de les mesures preventives derivades de la COVID-19 en els
diferents protocols d'actuació.

Aquest curs també s’ha iniciat el Programa de desenvolupament
personal i professional, orientat a afavorir la millora de resultats i
el desenvolupament de la carrera professional dins l'organització.

Teletreball
Aquests curs se n’han millorat el procés i els circuits de gestió, i
s’han definit noves guies de suport i orientació per al
teletreball en el marc de la pandèmia.

Suport a la gesió
Durant el curs, ha augmentat el suport en l’àmbit d’administració,
incrementant la cobertura de necessitats formatives que
s’elaboren en coordinació amb el Servei de Desenvolupament
Professional.

L’equip de l’àmbit de consergeria ha definit i elaborat el mapa de
procediments més habituals, punt de partida d’un nou projecte
d’adaptació de les consergeries de la Universitat.

Prevenció de riscos laborals
Aquest curs acadèmic s’ha impartit formació bàsica en
prevenció de riscos laborals adreçada al PAS, amb 5 edicions
i 75 assistents, i formació específica al PAS de laboratoris i
tallers, amb 3 edicions i 67 assistents. En el cas de la formació
adreçada al PDI, en el marc dels convenis universitat-empresa,
s’han organitzat 3 edicions de formació amb 26 assistents.
D’altra banda, també s’ha realitzat una formació en l’àmbit del
reciclatge orientat a l’ús del DESA per al personal de la
comunitat, amb 6 edicions i 39 assistents.

S’han avaluat els riscos de seguretat i higiene d’un total 11
laboratoris de diferents campus, que ha de permetre la millora de
les condicions de seguretat en la recerca i la docència. En l’àmbit
de l’assessorament en matèria de seguretat i higiene s’han
realitzat accions en diferents sessions pràctiques de química a
l’EEBE. També s’ha realitzat assessorament als investigadors
d’un total de 97 convenis de recerca, en coordinació amb les
empreses externes col·laboradores.

Aquest curs 735 membres del PDI i PAS han realitzat la
revisió mèdica periòdica i 76 persones han realitzat visites
mèdiques per diferents motius de salut.



L’activitat ha estat marcada per l’avaluació específica pel risc
per exposició a SARS-CoV-2 de tots els llocs de treball,
adaptant-la i actualitzant-la en funció de les diferents indicacions
de les diferents autoritats sanitàries. En aquest mateix àmbit,
s’han definit, difós i establert les mesures específiques i
excepcionals per a cada lloc de treball i cada fase de la
pandèmia COVID-19, així com d’algunes unitats singulars (com
per exemple, el Centre Universitari de la Visió). Així, s’ha
elaborat el procediment específic de comunicació de casos i
contactes davant l’exposició a SARS-CoV-2; el procediment de
seguiment de casos i contactes; així como el procediment de
comunicació i valoració del personal especialment vulnerable.
També s’ha donat formació específica per fer front a la COVID19
per al PAS i PDI, amb 9 edicions i amb prop de 1.000 assistents.

Finalment, s’ha elaborat i difós un programa de promoció de la
salut cardiovascular amb exercicis físics a casa per a la salut
del PDI i PAS. També s’ha elaborat i difós un programa
d’abordatge del risc psicosocial per a la fase de confinament
i telèfons de contacte professional per donar suport durant el
confinament, així com les recomanacions ergonòmiques per a
la realització del teletreball. També s’ha publicat un formulari
d’autoavaluació de les condicions de teletreball per al PDI.
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Pressupos 2019

Pressupos 2020
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Pressupost total: 294,97 milions d'euros..
Increment respecte al pressupost de 2018: 4,3 %.
Percentatge de despeses de personal respecte al pressupost total: 64,7 %.
Percentatge d'inversions respecte al pressupost total: 10,1 %.

Pressupost total: 303,89 milions d'euros..
Increment respecte al pressupost de 2019: 3 %.
Percentatge de despeses de personal respecte al pressupost total: 64,1 %.
Percentatge d'inversions respecte al pressupost total: 10,1 %.
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2020
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Els principals projectes del curs 2019-2020 han estat derivats del full de ruta que es va establir en
el Pla estratègic TIC de la UPC (PETIC 2021), així com altres projectes TIC sobrevinguts per donar
resposta a la situació d’emergència de crisi sanitària provocada per la COVID-19:

Desplegament de gSuite
Desplegament de l’entorn gSuite per a tot el col·lectiu de la UPC, començant pel correu electrònic i
el calendari, i posteriorment l’entorn d’emmagatzemament (Drive), les eines bàsiques de treball en
col·laboració (Meet i xat) i tot el paquet ofimàtic associat.

ATENEA i ATENEA Exams
En relació amb l’increment rellevant de l’ús del campus virtual durant la crisi ocasionada per la
COVID-19, s’han dut a terme accions tècniques per reforçar la infraestructura d’Atenea per ampliar
tant la potència de còmput com la d’emmagatzematge, així com el corresponent creixement del
sistema de backup. Aquestes accions han permès suportar l’augment de càrrega i volum d’usuaris
connectats al mateix temps, que ha estat un 30 % superior a l’habitual.

Pel que fa a les funcionalitats, s’ha creat un nou entorn d’alt rendiment Atenea Exams, per prevenir
el desbordament en els exàmens en línia durant la pandèmia, que permet repartir la càrrega del
servei i garantir-ne una execució correcta. Aquest nou entorn també s’ha integrat a Atenea per
recollir les qualificacions dels exàmens.

Altres millores que s’han implementat han estat la sincronització de grups d’Atenea amb grups de
gSuite i la incorporació del document d’integritat acadèmica.

Millores a ATENEA TFE i ATENEA PhD
A ATENEA TFE s'ha dissenyat un nou tauler per als gestors acadèmics, els directors i directores i
els tribunals, a fi de millorar el seguiment dels treballs de fi d'estudis, i s'ha afegit per al gestor
acadèmic la funcionalitat de poder compartir el treballs amb tribunals externs.

A ATENEA PhD, s'hi ha afegit una funcionalitat per al gestor acadèmic que li permet compartir amb
un revisor extern el pla de recerca i la tesi.

Ap UPCEsudiants
Aquest curs s’ha implementat la primera versió de l’aplicació mòbil UPC Estudiants, disponible en
català, castellà i anglès i que ofereix informació pràctica per al dia a dia a la Universitat. Se n’ha
avançat la implementació per poder oferir informació actualitzada durant l’emergència sanitària i,
progressivament, se n’aniran incrementant els recursos i serveis.

Aules pera una docència híbrida
Arran de la pandèmia de la COVID-19, s’ha dut a terme un projecte d’adequació dels espais
docents dels centres docents per donar suport a un aprenentatge híbrid, que consisteix a dotar-los
d’aules per a la transmissió en directe, la captura de vídeo i la integració de micròfons i altaveus.

Convenis de cooperació educativa
S’ha iniciat el desenvolupament del nou gestor de convenis de cooperació educativa (CCE), que
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implicarà una renovació tecnològica i inclourà un nou portal d'empreses, així com la integració de la
facturació mitjançant SAP i la signatura electrònica. El projecte el desenvolupen la Unitat
Transversal de Gestió del Campus de Terrassa, pel que fa al desenvolupament del mòdul de la
borsa de convenis, i la unitat PRISMA de l'Àrea TIC, per a la gestió del conveni.

Migració SPA - UXXI
El novembre de 2019 es va iniciar el projecte de migració del sistema de gestió de recursos
humans, basat en l’ERP SAP HCM, al nou sistema Universitas XXI RRHH. Durant aquest període,
s’ha avançat en la migració de dades entre ambdós sistemes i en l'adequació i integració amb els
sistemes de la UPC.

Business intelligence
S’ha dissenyat el model d’arquitectura i s’ha desenvolupat la plataforma tecnològica corporativa de
business intelligence de la UPC, consistent en un servei complet d'infraestructura i software de
base (BI i ETL).

Drac 3.0
Coincidint amb el 10è aniversari del DRAC, el descriptor de la recerca i l'activitat acadèmica de la
UPC, se n’ha posat en marxa la versió 3.0, que, entre altres millores, inclou el recull d’actuacions
vinculades als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) per tal d’incrementar el
coneixement que en té la mateixa comunitat UPC, fer-ne un seguiment i fer-les visibles a la
societat. També s’han implementat millores en el cercador, l'edició del currículum, les notificacions i
la integració amb altres sistemes de la UPC.

Timesheets
S’ha implementat la nova eina Timesheets, que suposa una renovació completa del sistema tant
pel que fa a funcionalitats com a tecnologia i usabilitat, i l’adaptació als nous requisits per a la
gestió dels projectes de recerca i la justificació dels ajuts de diferents tipologies de convocatòries.

CRM
S’ha iniciat la implementació de la CRM (customer relationship management), basada en el
programari lliure Odoo i que, en primera instància, s’orienta al Servei de Comunicació per gestionar
les accions de promoció dels estudis.

Mèrits de gesió del PDI
S'ha completat la refactorització i millora tecnològica de l'aplicació de mèrits de gestió del PDI, amb
una reimplementació interna i la millora i actualització de la interfície d'usuari.

Videoteca
S’ha posat en marxa Zonavídeo UPC, la plataforma per a la publicació de vídeos a Internet, basada
en Pumukit (plataforma de publicació de vídeo de codi obert de la Universitat de Vigo).
Especialment dissenyada per proporcionar aquest servei a la comunitat UPC, permet publicar tant
vídeos de caràcter docent (materials docents, innovació, jornades), com de divulgació de la recerca
o de promoció institucional. El servei està disponible de moment en una versió beta i anirà
incorporant progressivament noves funcionalitats.

La plataforma Zonavídeo UPC està dissenyada per facilitar al PDI i el PAS de la Universitat la
publicació de vídeos en accés obert o amb accés restringit amb contrasenya.

Millores en el Genweb
Cal destacar la incorporació d’un nou disseny, el Rob Theme, que permet un disseny coherent amb
el web institucional de la UPC i afegeix noves plantilles per dissenyar pàgines, així com la
incorporació d’una nova vista amb un cercador de continguts i filtres per etiquetes que permet una
gestió dels continguts millor.

Millores en el web de Doctorat
S’ha desenvolupat el nou web de l'Escola de Doctorat, implementant millores en la introducció i
publicació de la informació dels programes, i la integració amb Prisma i CRAC per garantir
l’extracció i visualització de dades.

https://pumukit.org/
https://genweb.upc.edu/ca/documentacio/manual-per-a-editors/lestructura-i-els-tipus-de-contingut/opcions-de-configuracio/clean-vs-standard#rob-theme


Xarxa wif de la UPC
Aquest curs s’ha aprovat un projecte de renovació de 420 equips d’accés (AP) i 2 controladors que
formen part de la xarxa wifi de la UPC, que permeten millorar les prestacions i característiques de
la xarxa.

Millora de la seguretat perimetral per als Serveis TIC de la UPC
També aquest curs s’ha aprovat posar en marxa un nou sistema de protecció perimetral avançat,
mitjançant tallafocs en les aplicacions i tècniques de defensa contra atacs de denegació de servei
(no volumètriques) no resoltes per la plataforma del CSUC.

VPN UPClink
S’ha ampliat la capacitat del servei VPN UPClink amb l’adquisició de llicències i complements per a
l’equipament actual, cosa que ha permès passar de 1.500 a 2.000 usuaris simultanis.

Eines TIC desenvolupades en l’àmbit de l’adminisració electrònica
-Certificats acadèmics en format electrònic: s’ha posat en marxa, mitjançant l’e-Secretaria, la
sol·licitud de certificats acadèmics personals de grau i màster en format electrònic. El certificat
acadèmic emès digitalment consta d’un únic document amb la informació en tres idiomes (català,
castellà i anglès) i incorpora la signatura digital de la UPC.

-Sol·licitud del títol: aviat s’haurà incorporat a l’e-Secretaria el tràmit perquè els estudiants i les
estudiants puguin sol·licitar el títol telemàticament, amb tota la gestió de la documentació
associada.

-Reclamacions d'impagament de matrícula: també s’ha treballat el procés d’automatitzar la
gestió de les reclamacions de pagaments de matrícula utilitzant les eines de l’administració
electrònica: portafirmes, gestor documental i notificació electrònica.

-Motor de tràmits: s’han implementat millores en el motor que han permès incrementar els tràmits
publicats a la Seu Electrònica.

-eTramita: el gener de 2020 es va posar en marxa la versió inicial d’un nou sistema per a la
tramitació de documents interns que no provenen de cap procediment informatitzat. Aquest sistema
permet tramitar aquests documents, enviar-los a signatura i endreçar-los en el gestor documental. 
De moment, s’hi han incorporat les sol·licituds i la tramitació electrònica de documents dels àmbits
de gestió acadèmica, recerca, personal i desenvolupament organitzatiu.

-eNotifica: s’ha desenvolupat un sistema per fer notificacions electròniques basat en la solució e-
NOTUM del CAOC. Permet generar notificacions i comunicacions electròniques amb totes les
garanties jurídiques. També s’hi ha incorporat la gestió d’accés per unitats, que permetrà que cada
usuari només pugui tenir accés (cercar, crear, consultar) a les notificacions de la unitat a la qual
pertany.

-Gestor documental: s’està finalitzant el projecte per posar en marxa el nou gestor documental
gDOC, basat en la plataforma del Gestor Documental Consorciat (GCD) del Consorci de Serveis
Universitaris, i s’abandonarà Documentum. Aquest projecte implica una renovació tecnològica i
aporta millores funcionals. Actualment s’està duent a terme el procés de migració de les sèries
documentals i l’adaptació dels sistemes d’informació a gDOC.

-Gestor d’expedients: s’ha iniciat el desenvolupament d’una nova eina per a la gestió d'expedients
integrada en el registre electrònic i tota la resta d'eines de l'entorn d'administració electrònica de la
Universitat.

Seguretat informàtica i proteció de dades
Aquest curs ha estat marcat per la substitució de la presencialitat en l'àmbit docent, laboral i de
govern per classes o reunions virtuals. S'han actualitzat els procediments i protocols propis de la
Universitat per garantir el compliment de la legislació pel que fa al tractament de les dades
personals, com la imatge i la veu, i per garantir la seguretat en el teletreball i en el campus
virtual ATENEA.  
          
Així mateix, s'ha treballat per garantir els drets dels estudiants i les estudiants pel que fa a la
protecció de les dades personals, i el seu compromís d'integritat acadèmica en el procés
d'avaluació en remot.



Tots els processos administratius de la Universitat que van ser adaptats per poder-los fer en remot
han estat analitzats en relació amb els riscos d'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat o
bé l’ús inadequat, incloent-hi els processos organitzatius, com ara les reunions dels diferents
òrgans de govern de la Universitat. 

En aquest sentit, una bona part de les accions desenvolupades en l'àmbit de la seguretat
informàtica i la protecció de dades personals s'han treballat conjuntament amb la resta
d'universitats catalanes, mitjançant el CSUC.  
            
També aquest curs, s'ha definit una nova arquitectura de protecció perimetral avançada, mitjançant
tallafocs en les aplicacions i tècniques de defensa contra atacs de denegació de servei no
volumètriques, que es preveu que estiguin operatius el proper curs.
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A continuació es detallen les actuacions en l'àmbit de les infraestructures que s'han portat
a terme en els diferents centres docents i altres edificis de la UPC, així com les actuacions
de caràcter general

Instal·lació de la primera planta de plaques fotovoltaiques a la coberta dels edificis A1-6 (aularis) del
Campus Diagonal Nord.
Projectes per construir més plantes fotovoltaiques a diferents cobertes dels diferents campus de la
Universitat.
Canvi de sistemes d’enllumenat a diferents edificis (Biblioteca Gabriel Ferraté i Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona) amb tecnologia LED.
Adequació de l’espai del soterrani de l’edifici CRiT, a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del
Vallès, per aconseguir la seguretat necessària per als treballs que es duen a terme en aquest taller.
Execució de la primera fase del projecte de col·locació dels sistemes de seguretat col·lectius a
diferents cobertes dels edificis de la Universitat.
Remodelació de l'arxiu de l'Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.
Darrera actuació en la rehabilitació dels voladissos interiors de l’edifici principal del Campus de
Vilanova i la Geltrú.
Impermeabilització de cobertes a diferents edificis (Campus Diagonal Nord, Campus Sud, Campus
Vilanova, etc.).
Adjudicació dels honoraris pel projecte del nou FabLab Laboratori de Química de l’edifici TR3 del
Campus de Terrassa.
Adjudicació dels honoraris per al projecte de remodelació integral de la planta 0 del pavelló G de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona.
Adequació del laboratori polivalent, planta coberta de l’edifici NT1 de la Facultat de Nàutica de
Barcelona.
Readaptació de l’àrea RDI i espais oberts Vèrtex i Campus del Baix Llobregat, i reforma del Servei
d'Infraestructures.
Instal·lació, substitució, modernització de logos, monòlits, marca UPC, etc.
Encàrrec de diagnosi de l'estat de la façana de l'edifici A (Segarra) de l'Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona.
Licitació del projecte per a la construcció del laboratori Dronòdrom al Campus del Baix Llobregat.
Licitació del projecte per a la rehabilitació de la façana de l'Escola Politècnica Superior d’Edificació de
Barcelona.
Modernització i/o automatització d'instal·lacions existents: biblioteca del Campus Manresa.
Licitació de la concessió de l'explotació del poliesportiu del Campus Nord i el gimnàs del Campus Sud.
Instal·lació de climatització i renovació d'aire als baixos dels aularis A2 i A5 del Campus Nord.
Actuacions menors en els diferents centres docents i edificis, com la instal·lació d’un carregador de
vehicles elèctrics a l’aparcament de la Facultat de Nàutica, la instal·lació d’un ascensor a l’edifici PD
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, entre d’altres.
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Programació dels esudis de grau i màser universitari
La programació acadèmica del curs 2019-2020 ha implicat la implantació
d’un nou grau universitari, el grau en Paisatgisme, impartit
conjuntament entre l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) i
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). El centre
coordinador és l’ESAB.

Pel que fa a l’oferta d’estudis de màster universitari, s’han implantat tres
programes nous i s’ha renovat el segell de dos programes Erasmus
Mundus:

Master’s degree in Advanced Telecommunication Technologies:
s’imparteix conjuntament entre l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de
Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i l’Escola d’Enginyeria de
Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC). La formació
obligatòria i el treball de fi de màster es poden cursar a qualsevol dels dos
centres, i respecte a l’optativitat, cada centre imparteix diferents
intensificacions. És una titulació impartida íntegrament en anglès i coordinada
per l’ETSETB.
Master’s degree in Interdisciplinary & Innovate Engineering: impartit
íntegrament en anglès per l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE).
Inclou tres especialitats: Efficient Systems, Advanced Manufacturing Systems i
Heathcare and Biomedical Applications.
Màster universitari en Enginyeria Agronòmica: màster interuniversitari amb
la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili i la UPC, i coordinat per la
Universitat de Lleida. És una titulació que habilita per a la professió regulada
d’enginyer/a agrònom/a i s’imparteix a  l’Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona (ESAB).
Erasmus Mundus master's degree in Europhotonics: impartit per l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB),
que ha renovat el segell Erasmus Mundus.
Erasmus Mundus master's degree in Flood Risk  Management: impartit per
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
(ETSECCPB), que ha renovat el segell Erasmus Mundus després d’uns anys
desprogramat.

Novetats normatives
Durant aquest curs acadèmic s’han produït canvis en la normativa
acadèmica dels estudis de grau i màster (NAGRAMA), com ara la
incorporació d’un apartat específic que regula el reconeixement de crèdits
per activitats universitàries culturals, esportives, de representació
estudiantil, solidàries i de cooperació. No és una nova regulació, sinó que
anteriorment es trobava en un altre document normatiu. També s’han
modificat altres aspectes, com la preservació i publicació dels treballs de
d’estudis (TFE) en el repositori institucional, les dades bibliogràfiques que
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hi han de constar i l’accés a UPCCommons.

A més, s’ha ajustat algun apartat de la redacció de la normativa
acadèmica per fer referència als estudiants i les estudiants amb
necessitats educatives especials (funcions dels professors coordinadors i
professores coordinadores i avaluació) i s’ha fet un apunt significatiu pel
que fa al procés de reavaluació de les assignatures i a la preservació de
la confidencialitat i/o la propietat intel·lectual o industrial en els actes de
defensa dels TFE.

Pel que fa a la Normativa de permanència, inclosa dins la NAGRAMA,
vigent durant el curs 2018-2019, s’ha prorrogat un màxim de dos cursos,
2019-2020 i 2020-2021. D’altra banda, s’han actualitzat els procediments
administratius i de gestió econòmica vinculats a aquesta normativa, així
com les activitats que són objecte de reconeixement de crèdits en els
estudis de grau.

Durant la segona meitat del curs 2019-2020, com a conseqüència de la
crisi sanitària derivada de la pandèmia de la COVID-19, els òrgans de
govern de la UPC han aprovat resolucions que han implicat una sèrie de
canvis excepcionals a les normatives de la Universitat i que han
afectat aspectes com: l’adaptació del format presencial de la docència
(i de l’avaluació) al mode no presencial, les pràctiques acadèmiques
curriculars i extracurriculars, la defensa dels TFE i la flexibilització
de la Normativa de permanència.

 

Programes de doctorat         
Durant curs 2019-2020 s’han ofert un total de 622 places per a l'accés a
programes de doctorat. Respecte a l'oferta d’aquest curs cal destacar
que els programes Erasmus Mundus vigents es troben en extinció (i, per
aquest motiu, no ofereixen cap plaça de nou accés).

En aquest curs s’ha posat en marxa el programa de doctorat
interuniversitari d’Administració i Direcció d’Empreses, en què, a més de
la UPC (universitat coordinadora), hi participen la Universidad Politécnica
de Madrid, la Universidad Politécnica de Cartagena i la Universitat Oberta
de Catalunya. Amb la implantació d’aquest nou programa de doctorat,
s’ha iniciat l’extinció del programa de la UPC d’Administració i Direcció
d’Empreses. També cal destacar que durant el curs s’ha continuat
treballant en la memòria de verificació ja iniciada el curs anterior del
programa de doctorat promogut per l'Institut de Ciències de l’Educació
(ICE) titulat Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia i Administració
i Direcció d'Empreses. Finalment, la memòria de verificació d’aquest
programa ha estat verificada satisfactòriament i s’iniciarà el curs 2020-
2021.

Enguany, l'Escola de Doctorat ha continuat participant en el pla de
Doctorats Industrials 2019 i 2020, promogut per la Generalitat de
Catalunya, amb un total de 25 nous projectes concedits durant el 2019,
que es desenvolupen en empreses de diferents sectors. Així, des de l'inici
del pla pilot l’any 2012, s'han concedit 602 projectes al conjunt
d'universitats catalanes, dels quals 183 corresponen a la UPC, un 30 %
del total de projectes.

Pel que fa a la relació amb altres entitats nacionals i internacionals
de doctorat, s’ha participat en diferents esdeveniments:

VIII Conferència Anual de Directores de Escuelas de Doctorado de España,
celebrada a la Universidad de Cantabria (octubre de 2019).
Presentació de l’informe CYD i reunió amb el rector de la UAM, que va tenir
lloc a Madrid (setembre 2019).
Assistència a reunions (virtuals i presencials) de la comissió permanent de la
Conferencia de Directores de Escuelas de Doctorado (CDED).
Assistència i participació a les reunions organitzades per l’Associació Catalana
d’Escoles de Doctorat, celebrades a la UPF i a la UOC (febrer de 2020).
Presentació a la CDE-EUA de “One thesis, two diplomas: the real challenge
presented by cotutelle agreements” (gener de 2020).



2019 EUA-CDE Annual Meeting. Celebrada a Brescia (juny de 2019).
Presentació de la Innoenergy PhD School (juny de 2019).
SEEEP PhD Summer School 2019.
10th UNICA PhD Master Class, celebrada a Dubrovnik (setembre de 2019).
Xarxa UNITE-University Network for Innovation, Technology and Engineering:
participació al Work Package 8 - PdD as Learning-Research-Innovation.

 

Amb motiu de la pandèmia pel COVID-19, hi ha hagut modificacions
respecte a actes i reunions programats, alguns dels quals s’han
reprogramat i altres s’han celebrat telemàticament. Aquest és el cas de
diferents workshops i sessions de la EUA-CDE, com per exemple:

EUA-CDE online sessions: “Doctoral education and the coronavirus crisis”.
EUA-CDE session at ESOF 2020: “Tracking multiple career pathways of
doctoral candidate”.

En l'àmbit de la qualitat dels programes de doctorat, durant aquest
curs s’han continuat rebent els informes d'AQU Catalunya respecte al
resultat dels informes i les visites dels comitès externs per a l'acreditació
dels programes de doctorat. El Vicerectorat de Qualitat ha coordinat un
projecte per al seguiment i la implementació del sistema de garantia
interna de la qualitat (SGIQ). En aquest projecte han col·laborat
diferents unitats i serveis de la Universitat, entre els qual hi ha l’Escola de
Doctorat. A la Junta d’Escola, de juny de 2020, es van aprovar l’informe
de revisió de la informació pública, l’informe de revisió del SGIQ de
l’Escola de Doctorat i l’autoinforme per a l’acreditació de l’Escola de
Doctorat.

Pel que fa a accions específiques de l'Escola adreçades a la comunitat
de doctorands i doctorandes i futurs doctorands i doctorandes, cal
destacar la Welcoming Ceremony  que va tenir lloc el 8 de novembre de
2019.  La sessió inaugural es va impartir amb dues conferències:
“Doctoral education in Europe today: approaches and institutional
structures”, impartida com a lliçó inaugural per Alexander Hasgall, Head
of the Council for Doctoral Education, European University Association
(EUA) i la conferència de benvinguda que Jaume Masip Tressera, Head
of Forecasting & Analytics de CBRE Spain, va impartir amb el
títol “Alternative careers for PhD Holders: the Private Sector Journey”.

En aquest acte va tenir lloc també el lliurament dels premis extraordinaris
a les persones guardonades de la convocatòria de 2018 (corresponents a
la promoció del curs 2016-2017). Respecte als premis extraordinaris de
doctorat, durant el 2020 s’ha gestionat la convocatòria corresponent a la
promoció 2017-2018.
El 27 de maig de 2020 es va celebrar per videoconferència la final institucional del
concurs “Presenta la teva tesi en 4 minuts”, promogut pel Consell Interuniversitari
de Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. La final
interuniversitària va tenir lloc a Barcelona el 4 de juny i la candidatura presentada
per la UPC, un any més, va resultar guardonada amb el premi del públic.

Avaluació de les titulacions ofcials       
Durant aquest curs acadèmic, l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha acreditat 6 màsters
universitaris i 22 programes de doctorat:

De l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de
Barcelona (ETSECCPB): el màster universitari en Enginyeria Estructural i de la
Construcció i el màster universitari en Enginyeria del Terreny.
De la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), el màster universitari en
Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes.
Del Centre Universitari Euncet Business School: el màster universitari en



Administració i Direcció d’Empreses i el màster universitari en Direcció de
Màrqueting.
Del Centre Universitari EAE: el màster universitari en Administració i Direcció
d’Empreses, el màster universitari en Direcció de Màrqueting i el màster
universitari en Direcció dels Recursos Humans i del Talent.
De l’Escola de Doctorat, s’han acreditat els programes de doctorat següents:

Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient
Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica
Doctorat en Projectes Arquitectònics
Doctorat en Urbanisme
Doctorat en Estadística i Investigació Operativa
Doctorat en Matemàtica Aplicada
Doctorat en Enginyeria Ambiental
Doctorat en Enginyeria Civil
Doctorat en Enginyeria de la Construcció
Doctorat en Enginyeria del Terreny
Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural
Doctorat en Arquitectura de Computadors
Doctorat en Computació
Doctorat en Intel·ligència Artificial
Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials
Doctorat en Enginyeria Biomèdica
Doctorat en Enginyeria de Processos Químics
Doctorat en Enginyeria Elèctrica
Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants
Doctorat en Enginyeria Tèrmica
Doctorat en Polímers i Biopolímers
Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient

Totes les titulacions avaluades han obtingut una valoració global
favorable. El màster universitari en Enginyeria Estructural i de la
Construcció i el màster universitari en Enginyeria del Terreny de l’Escola
de Camins han estat acreditats en progrés d’excel·lència.

Els certificats i els segells d'acreditació que emet AQU Catalunya tenen
una validesa màxima de quatre anys en el cas dels màsters i de sis en el
cas dels programes de doctorat.

 

Comitè de Qualitat de la UPC       
El 24 de maig de 2019 el Consell de Govern de la UPC va aprovar la
creació del Comitè de Qualitat de la UPC com a òrgan assessor del
rector en matèria de qualitat per a tots els àmbits de l'activitat de
docència, recerca i gestió.

Entre les seves funcions principals, hi ha les següents :

Proposar la política de qualitat de la UPC perquè l’aprovi el Consell de Govern.
Ajudar a la definició dels objectius i les estratègies de millora de la qualitat.
Assegurar la implementació correcta de la política i els objectius de qualitat,
coresponsabilitzant-hi tant les unitats acadèmiques com les unitats
d’administració i serveis.
Vetllar pel desenvolupament i el seguiment correctes dels processos de
verificació, modificació, seguiment i acreditació. 
Assegurar el procés d'acreditació institucional.
Promoure, facilitar i assegurar que es disposen de sistemes d’informació.
Analitzar els resultats dels processos d’avaluació de la qualitat i proposar
accions de millora, si escau.
Elaborar anualment l'Informe de seguiment de la Universitat.
Impulsar la cultura de la qualitat en la comunitat universitària de la UPC.
Retre comptes al Consell de Govern, el Consell Social i el Claustre.

El 15 de novembre de 2019 es va celebrar la reunió constitutiva d’aquest



òrgan assessor.

 

Matrícula de nou ingrés       
Aquest curs acadèmic, la Universitat ha consolidat l'oferta de places de
nou ingrés. La matrícula de nou ingrés en els estudis de grau
universitari ha estat de 5.692 estudiants, xifra que representa un
lleuger increment respecte del curs anterior, que era d’un 1,7 %. D'altra
banda, la matrícula de nou ingrés dels estudis de màster universitari
suma un total de 2.927 estudiants, dada que representa un lleuger
increment respecte del curs anterior, que era d’un 1,6 %. En conjunt, la
matrícula de nou ingrés dels estudis de màster universitari s’ha
incrementat un 55,6 % els darrers 5 anys.

Resultats acadèmics  
La taxa d'èxit dels estudiants i les estudiants de grau, que mesura els
crèdits superats respecte dels crèdits presentats, ha estat del 83,8 %,
xifra que representa un increment del 4,9 %, mentre que la taxa d'èxit
dels estudiants i les estudiants de màster ha estat del 97,5 % i s’ha
mantingut respecte de l’any anterior.

La taxa de rendiment dels estudiants i les estudiants de grau, que
mesura els crèdits superats respecte dels matriculats, ha estat del 80,4
%, xifra que representa un increment del 5,3 %, mentre que la taxa de
rendiment dels estudiants i les estudiants de màster ha estat del 95 %,
xifra que representa un lleuger increment respecte del curs anterior, que
era d’un 0,8 %.

D'altra banda, segons el darrer estudi realitzat el 2020 (abans de la
pandèmia COVID-19) sobre la inserció laboral dels graduats i graduades
de la UPC del curs 2015-2016, que va fer l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), el  93 % dels
graduats i graduades de la Universitat treballen (es manté la taxa
d’ocupació respecte de l’edició anterior, que se situava en el 92,7 %).
D'aquests, el 95 % ho fan a temps complet i el 72 % realitzen tasques
pròpies de la seva titulació específica.

Així mateix, per als darrers graduats i graduades del curs 2018-2019 dels
quals es disposen dades de satisfacció, el 68,6 % dels enquestats
repetirien la mateixa titulació i el 63,7 % tornarien a triar la UPC (és
manté l’augment progressiu de la taxa de repetició de la titulació).

També, en aquest mateix estudi de graduats i graduades, cal destacar
que els enquestats valoren amb una mitjana de 3,61 (en una escala d'1 -
molt insatisfet/a  5 - molt satisfet/a) la seva satisfacció general amb la
titulació en què es van graduar.

Insitut de Ciències de l'Educació     
Actuacions d’innovació docent i millora dels processos
d’aprenentatge. Les principals línies d’actuació han estat continuar
implicant el professorat en la formació permanent i la qualitat docent;
esdevenir eix vertebrador de la recerca en innovació docent, i donar
visibilitat i suport als agents implicats en la innovació i millora de la
docència. S’ha consolidat la línia de treball de relació amb els centres
docents i els departaments, per donar resposta a les demandes de
col·laboració en els temes propis de l’ICE, per tal de fomentar una cultura
compartida d’intercanvi docent i promoure l’enfocament acadèmic de la
docència i l’aprenentatge, com a vies per enfortir la qualitat docent.

S’ha consolidat el projecte de seminaris Contextualització de les
Matemàtiques i Contextualització de la Física en els estudis de la UPC



i s’ha treballat per donar visibilitat i suport als agents implicats en la
innovació i millora de la docència, mitjançant l’articulació d’una nova línia
d’ajuts UPC a la millora docent per un import de 120.000 €.  

Enguany, l'ICE ha col·laborat també amb el Consell Social en el Premi
UPC a la Qualitat de la Docència.

Suport a projectes institucionals. Durant el curs s’ha coorganitzat el XI
Simposi del Congrés Internacional de Docència Universitària i
Innovació 2020 (en línia), en col·laboració amb les universitats públiques
catalanes  i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).
També s’ha continuat col·laborant en els grups de treball de
l’associació Red de Docencia Universitaria (RED-U), per documentar,
sobre la base de la recerca, els elements de la bona docència
universitària.

Programes de formació. La programació de cursos de formació
adreçats al PDI ha articulat 166 cursos (15.383 hores de formació) els
quals es van inscriure 3.971 persones, amb una mitjana de satisfacció de
4,6 punts sobre 5. 

A causa de la pandèmia de la COVID-19, l’ICE ha donat suport al
professorat en la formació i les experiències de treball en línia, en
l’elaboració d’eines i exemples per a la docència no presencial, i en el
suport per fer els exàmens i l’avaluació en línia. Per donar suport de
formació al PDI s’han editat podcasts divulgatius.

S’ha continuat amb una nova edició del programa de postgrau en
Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM), del qual es
va fer una primera lectura de projectes el febrer i una altra el juny de
2020, amb un total de 10 projectes defensats.

En l’àmbit de la formació adreçada a secundària, s’ha incrementat l’oferta
formativa adreçada al professorat de formació professional i s’ha
mantingut l’oferta de cursos per a professorat d’ESO i batxillerat. Els
grups de treball encarregats per la direcció general de FP s’han
incrementat a 4.

Suport a la docència i l'aprenentatge. El Laboratori d’Innovació i
Suport Audiovisual (LISA) ha continuat donant suport al professorat en
la creació de produccions audiovisuals, amb més de 175 actuacions
realitzades, s’han postproduït podcasts, amb més de 16 vídeos.

Finalment, pel que fa a l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge
ATENEA, aquest curs s’ha implementat una nova versió del portal que té
una mitjana mensual de més d’1.209.000 sessions i que ha incorporat
millores diverses. 

Biblioteques, Publicacions i Arxius
Accés a les biblioteques (indicadors de l'any 2019)

L’SBPA l’integren 12 biblioteques, que ocupen 21.188 m  i posen a l’abast
dels usuaris 3.458 places de lectura, 100 sales de treball en grup amb 623
places i 8 sales de formació amb una capacitat de 165 places.
Durant l’any 2019 han visitat les biblioteques 1.442.165 persones.
D’aquests, 130.408 hi han accedit en horaris d’obertura extraordinària els caps
de setmana i festius durant el període d’exàmens.
S’ha posat en funcionament Affluences, el programa que permet mostrar els
percentatges d’ocupació de les biblioteques en temps real i mostrar-los en
els diferents sistemes d’informació, així com fer previsions d’ocupació dels
diferents espais.
La reserva de les sales de treball continua sent un dels serveis més demanats
pels estudiants i les estudiants. En total, s’han registrat més de 39.000
ocupacions de les sales de treball en grup.
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La mitjana de dies d’obertura anual ha estat de 234.

Col·leccions
DiscoveryUPC és l’eina de descoberta disponible a Bibliotècnica per buscar
continguts, tant en paper com electrònics, així com la producció allotjada a
UPCommons, el dipòsit institucional de la UPC. Durant l’any 2019  s’han
comptabilitzat més de 212.000 sessions, amb un total de 699.719 consultes, a
les quals cal afegir el 1.094.567 de consultes realitzades a la interfície del
catàleg clàssic.
El servei eBIB permet accedir als recursos d’informació electrònics contractats
per les biblioteques des d’un ordinador o dispositiu situat dins o fora de la
xarxa de la Universitat. Durant el 2019 ha estat utilitzat per 15.227 usuaris, que
han establert 272.945 connexions als diferents paquets de recursos electrònics
contractats.
S’han subscrit 20.000 revistes electròniques i 19 bases de dades dins del marc
del CSUC, i 353 títols de revistes i 23 bases de dades d’àmbit politècnic.
S’ha donat accés a més de 32.500 llibres digitals, dels quals 875 són de
producció pròpia, inclosos en diferents paquets comercials.
Cal destacar, un any més, la renovació de l’acord amb l’editorial Springer per
accedir a 3.676 títols de les col·leccions d’enginyeria i energia durant l’any, la
renovació de la subscripció a 50 títols de la plataforma Ingebook i l’adquisició
en propietat de 2.547 títols accessibles a diferents plataformes.
S’ha prestat una atenció especial a les col·leccions d’arquitectura, amb
l’adquisició del paquet de llibres Le Corbusier Online (22 títols) i la subscripció
d’un any als llibres de la col·lecció de 935 títols d’arquitectura i disseny de
l’editorial Birkhäuser, integrats en la plataforma del grup De Gruyter.

Serveis bibliotecaris
Les biblioteques han realitzat 110.769 préstecs de documents.
Actualment, les biblioteques disposen de 171 ordinadors portàtils en préstec.
Durant el 2018 s’han realitzat 46.455 préstecs. 
Durant els mesos de setembre i octubre totes les biblioteques han fet les
anomenades “sessions d’acollida” als nous estudiants i les noves estudiants.
En total s’han realitzat 89 sessions, a les quals han assistit 4.965 estudiants.
S’han revisat i ampliat les metadades d’un total de 6.906 activitats en
l’aplicació DRAC (Descriptor de la recerca i l’activitat acadèmica de la UPC) i
s’han publicat 3.193 publicacions al repositori UPCommons, de les quals
1.380 ja estan publicades en accés obert.

S’han impartit 466 sessions de formació en habilitats informacionals,
corresponents a més de 903 hores de docència i amb un total d’11.905 assistents
(estudiantat de grau i màster i PDI.
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Política lingüísica
D’acord amb els objectius de política lingüística, articulats en el Pla de
llengües UPC (2010-2020) i recollits en el Pla d’actuacions UPC (2018-
2021), el Servei de Llengües i Terminologia ha dut a terme les actuacions
següents:

Disponibilitat de les versions multilingües dels webs institucionals:
els projectes de més abast han estat el nou web de Doctorat i els portals
del PDI i PAS, publicats en català, castellà i anglès.

Recursos de suport a la qualitat lingüística multilingüe: s’han publicat
en format digital la 3a edició de la Interuniversity Style Guide, les
Recomanacions lingüístiques per a xarxes socials universitàries i els
Criteris multilingües per a la redacció de textos universitaris en català,
castellà i anglès. També s’han publicat models i pautes de redacció dels
documents dels òrgans de govern. S’ha continuat ampliant la terminologia
consultable en els cercadors, com ara l’UPCTERM o el Lèxic d’educació
superior, que en conjunt ofereixen més de 100.000 termes.

Suport lingüístic al PDI per a la docència en anglès: s’ha dut a terme
una nova convocatòria per a la revisió de material docent d’assignatures
impartides en anglès, en què han participat 16 PDI, d’11 titulacions.
També s’han ofert dues convocatòries de l’examen CLUC-EMI per
certificar el nivell d’anglès per a la docència, en què s’han inscrit 21 PDI.

Aprenentatge i acreditació d’idiomes de l’estudiantat: s’han renovat
els convenis amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de
Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Pompeu
Fabra per facilitar l’accés de la comunitat UPC a l’oferta de les escoles
d’idiomes universitàries. S’han ofert cursos de pràctica oral d’anglès B2 i
les sessions Time to Talk, coorganitzades amb les biblioteques dels
diferents centres i campus. Per preparar per a la mobilitat, s’ha ofert el
curs Mou-te! i s’han distribuït llicències per accedir a cursos virtuals dels
nivells inicials. En conjunt hi ha hagut prop de 1.000 participants.

Acollida lingüística i cultural de l’estudiantat internacional: s’han
ofert tallers dins de l’Orientations Week, cursos de català inicial i el
programa de mentories Salsa’m, que posa en relació estudiantat local i
internacional i en què participen 9 centres de 4 campus. En total hi ha
hagut prop de 2.000 participants.
Com a actuació específica derivada de la situació d’excepcionalitat arran de
la COVID-19, s’ha dut a terme la virtualització de cursos i d’activitats de formació
presencials, tant dels tallers de redacció i llengua catalana que el Pla de formació
del PAS ha ofert durant el confinament, com dels cursos de català i dels tallers
d’acollida lingüística i cultural per a estudiants internacionals.

UPC Arts
Estrènyer ponts i aliances entre les ciències i la tecnologia i l’art i la
cultura és l’objectiu del projecte UPCArts, un projecte orientat a la difusió
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i prescripció de la realitat cultural més propera a la comunitat
universitària. Malgrat la crisi sanitària derivada de la pandèmia de la
COVID-19,  s’han continuat impulsant diferents propostes culturals i
artístiques d'interès per a la comunitat UPC adaptades a la situació
actual.

Aquest curs cal destacar activitats com el concert de Sant Joan Música
de Poetes, emès en directe des del compte d’Instagram de la Universitat,
la celebració del centenari dels naixements d’Asimov, Bradbury i Herbert
a la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté, o bé la col·laboració en la nova
edició del Sonar+D, el congrés internacional de tecnologies creatives.
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Projectes competitius nacionals i internacionals
d'R+D+I: dades generals
La UPC participa en diferents programes d'àmbit nacional,
autonòmic i europeu: el Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación, l’estratègia RIS3CAT i el programa
Horizon 2020, entre d’altres.

Durant l’any 2019, la contractació en projectes de recerca
nacionals ha estat d’11 M€, distribuïts en 143 projectes. El total
de projectes actius és de 674, per un import de 62 M€.

Pel que fa al programa RIS3CAT FEDER, l’activitat del programa
s’ha centrat en dues convocatòries clau per a la Universitat:
Agrupacions en Tecnologies Emergents (Direcció General de
Recerca) i Xarxes R+D+I (AGAUR), i en l’execució dels projectes
que ja estaven en curs de les convocatòries de comunitats
sectorials i altres.

Pel que fa als projectes internacionals, la Universitat continua
sent la primera universitat catalana en captació de fons del
programa Horizon 2020, segons l’informe de resultats
provisionals del període 2014-2019, publicat pel Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) el juliol de 2020.

L’any 2019 s’han iniciat 70 projectes de recerca internacionals
nous, finançats amb 13,1 milions d'euros. Gairebé la meitat dels
projectes pertanyen al programa H2020, entre els quals
destaquen grans projectes, com ara l’ERC Advanced Grant
CoCoUnit, del professor Antonio González, i els projectes
coordinats AFC4Hydro i Wiplash.

Altres programes en què ha participat amb èxit la Universitat
aquest curs són el programa Erasmus+, amb 12 projectes
finançats iniciats el 2019, amb un import d’1,4 milions d'euros,
entre els quals destaca el projecte UNITE!; el programa Interreg,
amb 4 nous projectes, un dels quals és coordinat; Life i Civil
Protection, també amb projectes coordinats, i altres programes
específics com l’EIT Health.

 

Projectes d’àmbit nacional i esatal
El nou director de l’Agencia Estatal de Investigación, Enrique
Playán, va presentar durant la jornada organitzada el 2019 el
funcionament i els objectius de l’Agencia, així com dues de les
principals convocatòries obertes en aquell moment, els projectes
d’I+D+i Retos i Generación del Conocimiento, i Retos
Colaboración. Aquesta actuació de difusió va servir per
presentar projectes a la convocatòria, amb un èxit d’un 51 % pel
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que fa al nombre de projectes i un 33 % pel que fa a l’import
respecte del total sol·licitat.

Pel que fa a la convocatòria Retos Colaboración per al
desenvolupament de projectes col·laboratius amb empreses, la
Universitat participa en 2 propostes, amb un finançament de
183.000 €.

En l’àmbit d’accions de dinamització adreçades a la
internacionalització de les activitats d’R+D+I i a incrementar la
participació dels grups de recerca espanyols en les principals
iniciatives comunitàries i programes de la Unió Europea, cal
incloure les d’Acciones de Programación Conjunta Internacional,
APCIN, Europa Excelencia en la modalitat d’Starting Grant, i
l’Europa Investigación, en la qual la UPC rep un finançament
total d’1,1 milions d'euros per a 28 propostes.

Cal destacar també l’ajut concedit per Europa Redes y Gestores,
de 237.500 €, per finançar actuacions desenvolupades des de la
Unitat de Projectes Internacionals del Servei de Suport a l’R+D+I,
que permetran aconseguir els objectius definits de retorn
econòmic, dinamització del teixit empresarial i posicionament de
la UPC en el marc de recerca europeu.

També en l’àmbit nacional s’ha rebut un ajut de 275.000 € per al
cofinançament de dues infraestructures, una de les quals és el
Drone Research Laboratory for the Integration of Mobile
Communications, que té el suport i el finançament de
l’Ajuntament de Castelldefels, i que permetrà investigar aspectes
com les bandes mil·limètriques d’alta capacitat 5G.

En l’àmbit català, tres dels centres TECNIO de la Universitat han
rebut finançament de la convocatòria INNOTEC per al
cofinançament de projectes d’R+D col·laboratius amb
empreses catalanes, per un valor de 251 mil euros, mentre que
a la convocatòria TECNIOSPRING dos dels centres TECNIO
incorporaran investigadors i investigadores per desenvolupar
projectes.

Un any més, la Universitat ha participat amb èxit en la
convocatòria d’Indústria del Coneixement, en què ha rebut 9
ajuts, que sumen 640.000 €, per al desenvolupament de
prototipus i la valorització i transferència dels resultats de la
recerca, i de projectes innovadors amb potencial incorporació al
sector productiu.

Del programa ICREA Acadèmia 2019 s’han atorgat 4 premis,
amb la dotació corresponent per a la recerca, per un total de
800.000 €. 

 

Projectes d’abas internacional
En l’àmbit internacional, el programa Horizon 2020 és el que
ofereix més oportunitats i en el qual participen més activament
les investigadores i investigadors de la UPC, tot i la complexitat i
competitivitat d’aquesta programa. Les ràtios d’èxit de la
Universitat es mantenen en la mitjana global del programa, en un
12 %, amb petites variacions segons la convocatòria. L’any 2019
s’hi han presentat 311 propostes, 79 corresponents a
accions Marie Sklodowska Curie.
El juliol de 2019 es va organitzar a la UPC una jornada de
formació per al suport a la preparació de propostes per a
projectes de l’ERC – Starting Grants, de manera conjunta amb
l’AGAUR. S'iniciava així una sèrie d’activitats que han tingut
continuïtat durant el 2020 amb l’organització de diferents
seminaris, impartits per formadors i formadores externs, per
donar suport i assessorament als investigadors i investigadores
en la preparació de les memòries de sol·licitud dels projectes. 



 

Producció científca
Pel que fa a les publicacions científiques més reconegudes en
l'àmbit internacional, cal destacar els articles publicats en
revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR), en el qual
hi ha un increment en el nombre d’articles, de 1.563 el 2018 a
1.651 l’any 2019.

Respecte a l’autoria de llibres de recerca, l’any 2018 van ser
74, mentre que l'any 2019 van ser 67. En capítols de llibre s’ha
passat de 300 el 2018 a 241 el 2019. Pel que fa a les
publicacions presentades en congressos, continua el descens
dels darrers anys, de 1.755 el 2018 a 1.525 durant el 2019,
entre textos complets i abstracts.

 

Iniciació a la recerca
Durant l'any 2019, s'han gestionat 604 contractes nous de
personal de recerca i s'han concedit 247 beques perquè
estudiantat de grau o màster s'iniciïn en la recerca. Del total, 400
contractes corresponen a personal de suport a la recerca i són
personal d'administració i serveis de la Universitat finançats per
projectes específics. S'han realitzat 136 nous contractes
predoctorals per a doctorands i doctorandes perquè puguin fer
la tesi doctoral. Són contractes que tenen una durada de 3 anys,
dels quals 79 corresponen a ajuts finançats per convocatòries
externes i 57 finançats per la Universitat. També s'han iniciat 68
contractes postdoctorals perquè els investigadors i
investigadores consolidin la seva tasca de recerca, entre els
quals 9 corresponen a convocatòries externes i 59 a
convocatòries pròpies.

 

Projectes esratègics insitucionals
El 2019 va ser l’any de desplegament de la start up phase de
l’EIT Urban Mobility, en què la UPC, en estreta col·laboració
amb el coordinador del projecte, l’Ajuntament de Barcelona, ha
tingut un paper determinant pel que fa a l’impuls de diferents
aspectes legals i operatius.

L’abril de 2019 es va publicar la primera convocatòria d’activitats
per al Business Plan 2020, en què els resultats de la UPC van
ser força positius, tant pel que fa al nombre de projectes aprovats
com al finançament rebut, de manera que es va situar en una
posició destacada dins l’Innovation Hub South, amb un total
de 12 projectes en les àrees d’innovació, acadèmia i creació de
negocis.

També el 2019 s’ha treballat en el nou màster en mobilitat
urbana, que impartirà diferents especialitats, i la Doctoral
Training Network.

Pel que fa a l’EIT InnoEnergy, durant el 2019 han continuat les
activitats emmarcades en el Framework Programme Agreement
(FPA) 2016-2020, el marc que regula les relacions del consorci
amb el European Institute of Innovation and Technology (EIT),
l’organisme finançador de les comunitats d’innovació.

Pel que fa a les activitats de docència, la participació de la
Universitat se centra en cinc dels vuit màsters internacionals
que l’EIT InnoEnergy ofereix. Més de 50 nous estudiants de
màster s’han matriculat a través de la participació de la
Universitat en aquesta comunitat, i pel que fa a la PhD School, el
2019 la Universitat ha acollit 10 doctorands i doctorandes, dos



dels quals estaven matriculats en el programa industrial.

En el marc d’aquesta comunitat cal afegir, a més, les actuacions
vinculades a l’emprenedoria, la innovació i la creació de negoci,
que configuren globalment els vèrtexs de l’anomenat triangle del
coneixement. En total, la participació a l’EIT InnoEnergy el 2019
ha implicat per a la UPC un ingrés de prop d’1,1 M€, xifra que
situa la UPC en una de les institucions del consorci amb més
volum de recursos.

Pel que fa a l’EIT Raw Materials, el consorci més extens en el
sector de les matèries primeres a escala mundial, la Universitat
ha mantingut la seva participació en els projectes INNOLOG,
orientat a la millora del rendiment de les eines geofísiques de
registre existents en el fons del pou i a la identificació de
minerals específics en l’avaluació del subsòl i dels jaciments
minerals, i en el projecte BLUE HARVESTING, centrat en el
desenvolupament i millora dels equips de recol·lecció submarina
(col·lector), que en redueixen l’impacte ambiental i n’optimitzen el
ritme de producció i l’eficiència.

Finalment, cal destacar la incorporació de la UPC com a project
partner en l’EIT Health, un consorci amb més de 50 socis
procedents d'empreses, centres de recerca i universitats
capdavanters en 14 països de la Unió Europea que treballen per
reforçar els sistemes sanitaris, promoure la millora de la salut
dels ciutadans i ciutadanes, i contribuir a una economia sanitària
sostenible a Europa. Dins d’aquesta comunitat, la Universitat
participa en el projecte EXPERT3D, que proporciona als
professionals de la salut els coneixements teòrics i pràctics
necessaris per utilitzar les noves tecnologies de diagnòstic per la
imatge.

En l’àmbit internacional també cal destacar l’inici del projecte
UNITE! Aquest projecte, en què participa la Universitat com a
sòcia, juntament amb altres sis universitats europees de prestigi,
té com a objectiu la creació d'una aliança que actuï com una
universitat tecnològica de referència amb capacitat d’atraure
talent més enllà del continent europeu.

En l’àmbit del programa RIS3CAT, el darrer trimestre de l’any
2018 va ser concedida l’ajuda per al projecte Agrupació en
Tecnologies Emergents Looming Factory, tot i que es va
començar a executar el gener de 2019. Looming Factory és una
aliança coordinada per la UPC que proposa desenvolupar i
validar noves tecnologies industrials en plantes pilot de
demostració en l’ àmbit tecnològic emergent de la indústria 4.0
per a Catalunya i Europa. L’ agrupació té un pressupost de 4
milions d’euros, dels quals més de 2,5 milions estan
pressupostats per a la UPC. Participen en l’ agrupació nou 
institucions de l’ àmbit de la recerca i la transferència de
tecnologia catalanes (EURECAT i CTM, UOC, UPF, UB, LEITAT,
CVC, FCIM i I2CAT) capdavanteres en la indústria 4.0.

A finals de l’any 2019 també va ser concedida la participació de
la UPC en cinc aliances més per impulsar nous escenaris,
com la impressió 3D amb el projecte BASE 3D, la computació
quàntica amb QuantumCAT, els acceleradors de computació
amb DRAC, la internet de les coses amb el projecte FEM-IoT i,
finalment, la fusió nuclear amb FusionCAT. Tots aquests
projectes desenvolupen noves tecnologies en sectors emergents,
conjuntament amb entitats públiques i privades, amb un
pressupost de més de 6 milions d’euros.

També en l’ àmbit del RIS3CAT, durant el 2019 s’han presentat
dues propostes coordinades per la UPC de Xarxes de
Referència, una en l’àmbit de la I.4.0 i, l' altra, en l ’àmbit de les
tecnologies de la salut. En total, les dues sumen un pressupost
de més de 2 milions d’euros. L'objectiu de les xarxes és agregar



activitat de grups de recerca de diferents institucions en una
disciplina específica, i realitzar accions de valorització, promoció i
comercialització, per tal d’afavorir que la recerca d’ excel·lència
arribi a mercat.

Al llarg del 2019, s’ha treballat en la proposta de dos projectes
per a la convocatòria FEDER-Singulars Infraestructures, el
primer projecte dedicat a l’habilitació del pavelló G de l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona
(ETSEIB), amb un ajut de gairebé 1,2 milions d’euros, per
adequar espais adreçats a dur a terme recerca de qualitat en
l'àmbit de les tecnologies de futur per implementar la transició
energètica.

En el segon projecte, destinat a l’habilitació d’espais de treball,
laboratoris, instal·lacions i equipaments de recerca i
desenvolupament del Campus Diagonal-Besòs, amb un ajut de
2,3 milions d’euros, destaca com una de les actuacions principals
la construcció d'una planta pilot d’hidrogen.

Finalment, durant el 2019 s’ha continuat implementant el
projecte FEDER KTT de transferència de tecnologia i
coneixement, amb un pressupost global de 3,6 milions d'euros.
Entre altres actuacions, cal destacar la publicació de la
convocatòria Excel·lència KTT per a la selecció de les millors
propostes de projectes i grups de recerca amb actuacions de
transferència de coneixement i tecnologia d’alt impacte social i/o
econòmic. A més, s’ha elaborat i publicat el primer catàleg de
xarxes i consorcis, en què la Universitat participa amb quasi
100 entitats identificades. En resum, durant el 2019 s’han
implementant totes les actuacions que estaven previstes dins del
pla estratègic i que ajuden que la UPC ofereixi un suport millor a
l’activitat d’R+D+I.
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L’inici del curs 2019-2020 ha continuat responent a un creixement
moderat de l’alt nivell de mobilitat internacional que la Universitat ha
assolit els últims anys, tant pel que fa a l’estudiantat com al professorat i
al personal d’administració i serveis. La situació d’emergència sanitària
causada per la COVID-19 el març de 2020 ha implicat per a moltes
persones la impossibilitat d’iniciar l’estada internacional concedida –per la
prohibició de fer viatges, per la prohibició legal d’entrar en alguns països,
per la cancel·lació de vols, etc.–. Això ha implicat l’anul·lació de mobilitats
ja iniciades o bé la transformació del tipus de mobilitat prevista. Aquesta
situació ha comportat també un descens generalitzat dels indicadors de
mobilitat a totes les institucions d’educació superior.

En aquest sentit, la Comissió Europea va adoptar diferents mesures per
intentar atenuar l’impacte que per a la mobilitat internacional ha implicat
la pandèmia. Així, per primera vegada en la història del programa
Erasmus, s’han finançat programes de mobilitat virtual i s’ha allargat la
vigència dels projectes un any més del previst per tal de possibilitar la
màxima execució dels pressupostos concedits. Durant el segon semestre
del curs, fer el seguiment de l’estudiantat de mobilitat, resoldre les
situacions sobrevingudes per l’emergència, complir les directrius de la
Comissió i del Ministeri, i adaptar els compromisos fixats a una realitat
que anava fent palès dia a dia la complexitat del panorama, han centrat
una gran part de la gestió en l’àmbit internacional.

Amb tot, s’ha treballat durant el curs per incrementar les aliances amb
agències per participar en programes internacionals de beques per a
estudiants de postgrau. A banda de les ja consolidades, aquest curs
s’han signat convenis amb la Fundación Carolina i amb el Ministeri
d’Educació, aquest darrer per rebre els 6 primers becaris o becàries del
programa Marroc per cursar un màster a la UPC.

Pel que fa a l'acció de la UPC en xarxes internacionals, s’ha continuat
treballant activament en totes les xarxes de què la Universitat és sòcia.
La manera de treballar en totes aquestes xarxes, a partir del segon
semestre, ha estat virtual. Prèviament, entre el 6 i el 10 gener de 2020 es
va celebrar a la UPC la Midterm Week de la xarxa UNITECH, a la qual
van assistir més d’un centenar de persones, entre estudiants, corporate
partners i academic partners.

Així mateix, fins al mes de maig es va estar treballant en l’organització de
la XXXII Annual Conference de la European Association for International
Education, que estava previst celebrar presencialment a Barcelona durant
el mes de setembre i que s’ha hagut d’ajornar, a causa de la pandèmia,
fins al setembre de 2022. Durant aquests mesos s’ha estat preparant
també la celebració de l’Assemblea General de la Xarxa TIME, prevista
per al mes d’octubre de 2020 a la UPC i que, per primera vegada, tindrà
un format virtual.

Com cada curs, s’han continuat realitzant estades institucionals per
explorar o ampliar vies de cooperació i finançament de beques per
atreure talent internacional. Durant el mes de febrer, es van fer visites als
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ministeris, ambaixades i agències de beques de la República Dominicana
i Panamà.

Pel que fa a la recepció de delegacions estrangeres, durant el primer
semestre del curs se’n van rebre 54, un indicador similar a les acollides
durant tot el curs 2018-2019. L’ activitat en aquest àmbit va quedar
totalment aturada des de començaments de març.

En l’ àmbit internacional, durant aquest curs s’han signat 57 nous
convenis, que sumats als vigents fan un total de 302 convenis actius.

Per tal de promoure internacionalment l’oferta d’estudis de postgrau
per atraure estudiants internacionals, la UPC ha participat en 17 països
a fires internacionals d’educació superior i ha estat present en un total
de 28 ciutats diferents. Aquest any, per primera vegada, s’ha participat
també en dues fires virtuals.

Finalment, el gran projecte que ha focalitzat la dedicació institucional en
l’àmbit internacional ha estat el de la creació de la Universitat Europea,
a partir del consorci UNITE! Aquest consorci, del qual formen part, a més
de la UPC, la Universitat de Lisboa, Universitat Grenoble Alpes, la
Universitat de Darmstadt, el Politecnico di Torino, l’Aalto University i el
Royal Institute of Technology in Stockholm, es va iniciar el novembre de
2019 creant una aliança que treballa, en una primera fase, fins al 2022 i,
en una extensió, fins al 2025.

UNITE! ha d'establir les bases per construir una universitat europea que
abastarà un ampli àmbit geogràfic europeu, una estratègia conjunta a
llarg termini, centrada en la sostenibilitat, l’ excel·lència i els valors
europeus, la implementació de plans d’estudis centrats en l’ estudiantat i
impartits conjuntament en un campus interuniversitari, amb un fort
component en línia i una alta mobilitat física d’ estudiants, professorat i
personal tècnic i administratiu, i l’ adopció d’un enfocament basat en
reptes en què estudiants, docents i socis externs puguin cooperar en
equips interdisciplinaris per abordar els problemes més importants als
quals s’ enfronta Europa en l’ actualitat.

Les primeres accions ja s’han dut a terme. Per bé que moltes de les
activitats previstes s’han hagut de fer en un format virtual, s’ha
desenvolupat alguna experiència de curs curt per a estudiants, webinars
per al professorat, estades de formació per al PAS, compartició de bones
pràctiques, etc.

Durant el curs, s’ha treballat també en la sol·licitud d’un projecte dins del
marc financer del programa Horizon 2020, que ha estat aprovat per la
Comissió Europea, per tal de complementar les activitats de recerca i
transferència de tecnologia planificades i realitzades conjuntament dins d’
aquest consorci.
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Durant l’any 2019 s’han signat més de 400 contractes de recerca i s’han obtingut més de 17
milions d'euros per ingressos en recerca amb empreses dins el Servei de Suport a la Recerca i
a la Innovació.

Dins dels acords més destacats signats per la Universitat el 2019, cal destacar-ne els següents:

Col·laboració entre el Laboratori d’Innovació i Investigació de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (inLab
FIB) amb AdQuiver, empresa de desenvolupament i agència de MAdTech (Marketing and Advertising
Technology), especialitzada en la generació de vendes directes digitals a través d'estratègies de data driven
marketing per al sector turístic. La col·laboració permetrà el desenvolupament de la versió 2.0 de la
tecnologia MoirAI i avançar en l’aplicació de tècniques d’intel·ligència artificial i big data en l’àmbit del
màrqueting turístic.
Col·laboració a través de l’Escola de Camins per tal d’impulsar activitats de recerca amb projecció
internacional i una formació de qualitat –orientada a les necessitats de l’entorn– en l’àmbit de l’enginyeria
ferroviària. L’acord també preveu el foment de la cultura del transport ferroviari urbà i interurbà com a
opció sostenible i de futur, i la constitució d’un fòrum de debat acadèmic i social sobre les qüestions
referents a les infraestructures ferroviàries. Amb aquest acord, ambdues institucions es comprometen a
col·laborar per impulsar un nou posicionament de l’enginyeria ferroviària a través de la recerca, la
formació i la transferència de coneixement.              
Col·laboració entre el Centre de Disseny d’Equips Industrials (CDEI) i l’empresa GIRBAU, per donar suport
a la seva oficina d’R+D en diverses necessitats d’innovació tecnològica.

D’altra banda, cal destacar les tasques d’assessorament i suport a les diferents convocatòries de
licitacions nacionals i internacions en l’àmbit de la recerca. En aquestes convocatòries continuen
sent rellevants, en l’àmbit europeu, les licitacions de l’ESA (Agència Espacial Europea) i d’altres
organismes europeus. El 2019 la Universitat ha incrementat la seva participació en diferents
licitacions nacionals per aconseguir noves fonts de finançament.

La UPC ha participat, conjuntament amb la resta d’universitats catalanes, en l’organització de
l'Open Innovation Forum, un espai de trobada del sector empresarial de l'àmbit biomèdic amb
universitats, instituts i centres de recerca. 

Finalment, la Universitat ha a dut a terme al llarg del 2019 gairebé 2.000 serveis a tercers per un
import 2,1 milions d'euros. Els serveis més demanats al llarg del període han estat els
següents:     

Assaigs i assessorament per al disseny electrònic en compatibilitat electromagnètica.
Calibratge d’equips de mesura de radiacions ionitzants (laboratori acreditat per l’ENAC).
Anàlisis d’aigües residuals i tractament d’efluents.
Anàlisis de materials de construcció i diagnosi d’edificis.
Anàlisis de contaminants volàtils de tipus orgànic.
Disseny d’equips industrials.
Consultoria i peritatge en patents en el camp de les antenes de comunicacions.
Anàlisis de corrosió en metalls i control de qualitat de materials plàstics.
Caracterització de biomaterials.
Consultoria en riscos laborals i ergonomia.
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Valorització
L’any 2019 s’han presentat 23 sol·licituds de patents, de les quals 10 han estat patents
prioritàries espanyoles, 5 patents prioritàries sol·licitades a d’altres països i 8 PCT.

S’han formalitzat 12 empreses de base tecnològica, entre les quals hi ha 3 spin-offs participades
per la UPC (Smart Tower, SL, The Predictive Company, SL i Miwendo Solutions, SL) i 9 start-ups,
sorgides de la corona UPC. S’han signat 18 acords de llicència de patents i de software, així com
de transferència de tecnologia a spin-offs participades. A més, s’han signat 7 acords de cotitularitat
de patents.

La mobilització d’inversions de capital en spin-offs i start-ups ha estat de 10,2 milions
d'euros, i la facturació anual per royalties de llicències ha estat de 366.505 €.
S’han obtingut 9 ajuts de valorització dins del programa Llavor i Producte en la convocatòria 2019 de
l’AGAUR, els quals han representat un finançament en ajuts per un import de 639.047 €.

CIT UPC
Per abordar les noves necessitats generades per la emergència sanitària per la COVID-19, el CIT
UPC ha posat en marxa una plataforma virtual per atendre la demanda de tecnologia d'entitats,
professionals de la salut i empreses, i oferir solucions i capacitats tecnològiques dels centres de
recerca de la UPC.

S’han fet dos webinars relacionats amb la seguretat per evitar el risc de contagi de la COVID-19 en
llocs tancats com ara vagons, estacions de metro o tren, autobusos, etc.  El primer, d’àmbit estatal,
ha estat ‘La COVID-19 y el transporte público. La ciencia contraataca’, coorganitzat amb el clúster
Railgrup i diversos salons de Fira de Barcelona. El segon, “Conference on Mobility and COVID-19:
The Science Counterattacks!”, d’àmbit europeu, ha estat impulsat, a més, per la European Railway
Clústers Initiative (ERCI). 

El CIT UPC ha intensificat la col·laboració amb els clústers empresarials amb la incorporació a
la Plataforma enerTIC i al clúster del sector vitivinícola català (INNOVI).

Durant el curs, s’ha participat en les fires comercials Internet of Things Solutions World Congress
2019 i Smart City Expo World Congress 2019, així com al Fòrum Transfiere 2020.

Per tal de promocionar l'ús de Galileo o el sistema europeu de navegació global per satèl·lit
(EGNSS) en serveis de mobilitat urbana, el CIT UPC ha iniciat la seva participació com a soci en
el projecte europeu ARIADNA. 
Cal destacar el segon premi en la categoria Impact Expected del projecte PICEO, desenvolupat
pel centre específic de recerca CD6, als Premis d’Innovació 2019 d’EARTO. Així mateix, el projecte
Autonomous Delivery Device (ADD), desenvolupat en el marc de CARNET, va guanyar en la
categoria Smart Vehicle en els enerTIC Awards 2019. El projecte INVADE, desenvolupat pel
CITCEA, va quedar finalista en la categoria Horitzó Europa.
Pel que fa a la iniciativa CARNET, s'han posat en marxa 10 projectes, cinc en l'àmbit de la innovació, tres en
el d'educació, dos en el de factory i tres en el de business creation, en el marc de l’EIT Urban Mobility, del qual
és soci a través del CIT UPC. A més, s'ha participat en la proposta del Pla director de mobilitat 2020-2025 de
l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona.

Fundació CIM
El CIM UPC i la seva spin-off BCN3D Technologies, centrada en el disseny i la comercialització
d’impressores de sobretaula, aquest curs s’han centrat a fer créixer l’activitat de recerca en
fabricació additiva. Els ingressos han estat de 4,6 milions d'euros, inferiors als de 2018 (6,8 milions
d'euros), atesa la creació de la spin-off.

L’activitat de recerca i desenvolupament en l’àmbit de la impressió 3D en formigó ha
augmentat a través del projecte HINDCON. També s’ha continuat treballant en els àmbits de la
impressió 3D aplicada al sector de la medicina, amb el projecte QuirofAM, alhora que es
continuava l’activitat de disseny i construcció d’impressores 3D a mida per a projectes de recerca,
departaments d’R+D d’empreses i projectes d’emprenedors.

L’activitat amb més vessant social, la de Talent i Espais de Fabricació Digital, ha permès impulsar
algunes iniciatives i projectes de divulgació cientificotecnològica amb la Universitat. També s’ha
treballat en els nous espais a Castellar del Vallès i Sant Andreu de la Barca i a l’Escola Llotja.



Pel que fa a la formació, durant el 2019 s’ha consolidat el programa de màsters i postgraus: s’ha iniciat la
segona edició del màster en Fabricació Additiva, que s’ha consolidat com a programa pioner a tot l’Estat, i
també s’ha iniciat el nou màster en Transformació Digital, orientat als entorns d’automatització i robòtica sota el
paradigma de la indústria 4.0, amb el propòsit de consolidar la Fundació CIM com a centre referent en els
àmbits de la impressió 3D i la indústria 4.0.
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Durant el 2019, la Universitat ha organitzat més de 50 activitats
d’incubació (formacions, conferències, bootcamps) i s’han incubat 56
empreses de base tecnològica en els diferents espais de la UPC.
Aquests espais d’incubació estan experimentant un gran creixement i
s’estan posicionant com a veritables pols de coneixement específic: és el
cas de l’edifici RDIT del Campus del Baix Llobregat, on s’ha experimentat
un creixement notable d el nombre d’empreses ubicades, que ha assolit
la xifra d’ocupació del 80 %. Altres espais d’incubació UPC, com el K2M i
els Nexus I i 2, han continuat ocupats en la seva totalitat per empreses de
base tecnològica que aposten per vincular el seu creixement a
l’ecosistema d’innovació UPC.

El Programa Emprèn UPC ha continuat ampliant les seves
instal·lacions amb noves seus i personal tècnic de suport, aquest any al
Campus Diagonal-Besòs. Durant el 2019 s’han incubat 62 projectes,
amb 172 emprenedors i emprenedores que desenvolupen les seves
activitats en els espais Emprèn UPC (Campus Diagonal-Nord, Baix
Llobregat, Terrassa i Vilanova i la Geltrú).

A l’Espai Emprèn UPC de Castelldefels s’ha gestionat la novena edició
del concurs Emprèn UPC EXPLORER, amb una elevada participació
d’estudiants i amb una selecció de 25 projectes que han rebut formació i
mentoria.

Durant el 2019, i dins l’estratègia de generar ecosistemes d’innovació, la
UPC lidera la coordinació i execució del programa d’acceleració
d’empreses de mobilitat urbana de l’EIT Urban Mobility. Aquest
programa d’acceleració permetrà a 20 empreses de base tecnològica del
sector de la mobilitat urbana accelerar el seu creixement i acostament al
mercat. Aquest programa s’uneix al treball d’acceleració d’UPC
Innovation Ecosystems, que s’afegeix a l’acceleradora sectorial de l’ESA
(Agencia Espacial Europea).

D’altra banda, i d’acord amb l’estratègia d’augmentar la col·laboració amb
el teixit productiu, s’han impulsat els anomenats hubs d’innovació, uns
espais de treball bilaterals amb empreses del territori. L’objectiu de la
iniciativa és impulsar la innovació oberta, a través de programes d’accés
al talent UPC, programes de llançament de reptes i scoutings tecnològics,
i fomentant la relació amb l’ecosistema emprenedor UPC. Durant el curs,
a més de crear el primer hub d’innovació amb l’empresa CBRE REAL
ESTATE SA, s’ha començat a treballar en quatre nous hubs d’innovació
amb altres corporacions.
Finalment, la Universitat ha participat en el programa The Collider, impulsat per la
Fundació Mobile World Capital Barcelona, que té com a objectiu l’atracció de
talent jove mitjançant la creació de spin-offs, incorporant-hi la figura d’un gestor
o gestora empresarial aliè al grup de recerca universitari. El 2019 els projectes
UPC participants en el programa The Collider han estat: HealthXCode,, SmartTex,
FOOXY i TCAR.

Enllaços
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Igualtat de gènere
Aquest curs s’ha continuat desplegant el III Pla d’igualtat. El Consell de
Govern ha aprovat la competència transversal de gènere a tots els
graus de la UPC. A més, la Universitat ha publicat el nou quadre de
comandament de dades desagregades per gènere, que permet
analitzar les dades de la UPC d’una manera visual i àgil.

Aquest curs també ha tingut lloc la I Setmana de la Dona UPC (febrer de
2020), impulsada des del Vicerectorat de Compromís Social i Igualtat i
que s’ha celebrat amb diferents activitats organitzades pels centres
docents de la UPC. En aquest context, s’ha organitzat la jornada
Incorporació de la perspectiva de gènere als processos d'avaluació i
acreditació. Al mes de juliol, s’ha celebrat, de manera virtual per la
pandèmia, el cicle de sessions La perspectiva de gènere en la
docència, adreçades als centres docents i el PDI . S’hi van inscriure 292
persones.

També aquest curs el Consell de Govern ha aprovat l'actualització del
protocol per a l’abordatge de l’assetjament sexual entre l’estudiantat.
S’han organitzat, també en format virtual per la pandèmia, marxes
exploratòries en el Campus Nord i el Campus del Baix Llobregatper
conèixer les percepcions de seguretat de les estudiants. 

 

Inclusió i discapacitat
Amb el desplegament del I Pla d'inclusió, s’ha continuat treballant per
garantir que tot l’estudiantat amb necessitats de suport educatiu
(discapacitat i trastorn d’aprenentatge) accedeixi als estudis superiors
amb igualtat d’oportunitats. El curs 2019-2020 hi havia matriculats 168
estudiants amb certificat de discapacitat acreditat de més del 33 %.
També s’han atès 100 estudiants amb discapacitat i altres
afectacions en coordinació amb els responsables d’inclusió dels centres
(RIC) i entitats externes.

D’altra banda, el Consell de Govern ha aprovat les Recomanacions per
dur a terme proves d’avaluació virtuals inclusives, en què
s’estableixen els criteris d’inclusió i el llistat de possibles situacions per a
l’estudiantat amb necessitats educatives especials. Durant el curs 2019-
2020, també s’ha iniciat el Servei de benestar psicològic inicialment
adreçat a l’estudiantat per afavorir-ne l'adaptació al món universitari,
l'estabilitat personal i el rendiment acadèmic. Amb la pandèmia, aquest
servei s’ha ampliat al PDI i el PAS de la Universitat. També s’han realitzat
sessions de mindfulness virtuals per enfortir el benestar emocional dels
diferents col·lectius universitaris. S’ha ofert el servei de subtitulació
simultània de les classes o intèrpret de llengua de signes a
l’estudiantat sord perquè puguin continuar les classes amb igualtat
d’oportunitats.
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Aquest curs, s’ha celebrat la 3a edició del Meetup d’inclusió per a
l’estudiantat amb trastorn de l’espectre autista (TEA), projecte guardonat
amb el I Premi de Responsabilitat Social UPC. A més, s’ha continuat
treballant en l’accessibilitat als espais. D’una banda, amb la Mapathon
de Terrassa, una acció col·laborativa amb 80 voluntaris i el resultat de la
detecció de 320 punts crítics en accessibilitat física i sensorial. I, de
l’altra, amb el Pla d'accessibilitat dels serveis de la ciutat de
Barcelona. El projecte ha permès fer el diagnòstic dels espais interiors
dels Campus Diagonal Nord i Sud, l’FNB i l’EEBE i comparar-lo amb la
resta d'universitats.
Pel que fa a la inserció laboral de l’estudiantat amb discapacitat,s’han ampliat
les relacions amb les entitats següents: Fundació ONCE, Fundació Seeling y
Conde, Prevent, Adecco, HP i COCEMFE. A més, s’ha continuat treballant en
xarxa amb les universitats catalanes a través d’UNIDISCAT i les universitats
espanyoles a través de SAPDU.

Sosenibilitat i col·laboració
La Universitat va aprovar, el maig de 2019, la Declaració sobre l’estat
d’emergència climàtica i, durant tot l’any, s’ha treballat en la definició de
l’estratègia d’acció climàtica de la Universitat, que s’ha d’aprovar a
l’octubre de 2020. Paral·lelament, s’ha fet el primer inventari d’emissions
de gasos amb efecte d’hivernacle. Per promoure l’autoconsum
energètic s’ha instal·lat una planta fotovoltaica de 150 kW i en l’àmbit de
l’eficiència s’ha renovat la de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Industrial de Barcelona. A més, s’ha elaborat el certificat energètic de 33
edificis, amb la participació d’estudiants. En el marc del projecte
estratègic Hub Recircula UPC-AMB, s’ha dut a terme la segona edició
del Recircula Challenge, aquest cop de manera virtual, dedicada al tèxtil
esportiu. Finalment, en l’àmbit de la prevenció i la gestió de residus, s’ha
treballat en la reducció d’ampolles de plàstic per beure aigua amb la
instal·lació de fonts a tots els campus i s’han aprovat les mesures per
dotar la Universitat dels mitjans necessaris per fer una gestió correcta
dels residus derivats de la COVID-19, mitjançant els Punts UPC
Recircula i la reducció de papereres individuals.

En l’àmbit de la col·laboració i la innovació en la gestió, s’ha continuat
treballant, amb les unitats de gestió, en l’evolució del programa Nexus24
cap al model de projectes transversals i en la incorporació del treball
col·laboratiu a projectes estratègics. La pandèmia ha facilitat que
emergeixin dos projectes col·laboratius. El primer, la xarxa de suport
mutu Gsuite, que ha permès dissenyar un servei de suport a la transició
a l’entorn Gsuite per resoldre dubtes en temps de confinament, amb unes
20 persones impulsores i més de 300 participants. El segon, la creació
d’un grup de treball estable per reflexionar sobre la transició digital de la
UPC.

 

Cooperació al desenvolupament i voluntariat social
Aquest curs, tot i l’afectació de la pandèmia de la COVID-19, s’ha
treballat per impulsar i donar visibilitat a la cooperació per al
desenvolupament i el voluntariat social. Cal destacar l’aprovació de
l'Estratègia UPC de cooperació 2021, un pla de treball aprovat pel
Consell de Govern que defineix les línies prioritàries per als dos pròxims
anys i que planteja intervencions amb més impacte, més visibilitat i més
transversalitat en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament. El pla
estableix 3 eixos prioritaris: la formació STEAM a l’Àfrica subsahariana
(posant el focus en la perspectiva de gènere); les tecnologies i actuacions
per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic orientades a comunitats
i col·lectius vulnerables i els projectes sobre processament i anàlisi de
dades, i l’aplicació social en contextos de vulnerabilitat.

Cal esmentar la posada en marxa de la xarxa de responsables de



cooperació i sostenibilitat dels centres docents.

Tot i les restriccions derivades de la pandèmia, que afecten greument la
mobilitat internacional, s’han engegat 38 projectes en la convocatòria
anual del CCD en suport a projectes de cooperació per al
desenvolupament i s'hi destinaran 144.000 €.

La UPC va impulsar, durant l'abril de 2020, dues convocatòries
extraordinàries COVID-19 d'ajuts per fer projectes en l'àmbit
internacional i local, per fer front a les conseqüències de la pandèmia. El
resultat va ser la posada en marxa de 20 iniciatives, a les quals es van
assignar 145.000 €, a càrrec dels recursos vinculats a la Campanya UPC
0,7%.

El CCD ha mantingut una línia de suport a les associacions de
cooperació de la Universitat i ha obert una nova convocatòria
orientada a la concessió d’ajuts predoctorals per fer tesis en recerca
per al desenvolupament humà.

Cal destacar que, aquest curs, el programa UPC Reutilitza, gestionat
de manera conjunta per l’associació Tecnologia per a Tothom (TxT) i
el CCD, ha estat guardonat amb el 1r Premi de Compromís Social a la
UPC. Hi han participat 477 persones.

La UPC ha iniciat una col·laboració internacional amb la xarxa Greening
Africa Together, una iniciativa de la Technische Universität Berlin per
impulsar projectes contra l'emergència climàtica i ecològica conjuntament
amb estudiants de les universitats africanes i comunitats locals. La UPC
col·labora en altres tres projectes, a Benín, Uganda i Kènia per als qual el
CCD ha destinat 8.000 € per finançar la mobilitat i l’estada de l'estudiantat
participant.
El programa universitari de cooperació i solidaritat se sustenta en la Campanya
UPC 0’7 %, que suma a l'aportació institucional les aportacions voluntàries del
PAS, el PDI i l’estudiantat.
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UPC Alumni ha assolit la xifra de 65.836 membres en finalitzar el curs
2019-2020, dels quals 2.925 són UPC Alumni Premium i 57 són
empreses i institucions que donen suport al projecte. Els canals i les
accions de comunicació utilitzades per a la promoció, captació i
fidelització dels alumni han estat el web, les xarxes socials, el butlletí
electrònic mensual Info Alumni, els actes de graduació dels centres
docents i les activitats dels clubs i chapters.

Una de les àrees de treball d’UPC Alumni que genera més dinamisme és
el Servei de Carreres Professionals. L’ orientació professional, l’
assessorament en la cerca de feina i l’ impuls en el desenvolupament de
la carrera professional dels titulats i titulades i/o estudiants són els eixos
fonamentals del servei i s’ofereixen gràcies al conveni entre el
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i
les universitats catalanes. En el marc d’aquest conveni, aquest any s’han
atès més de 1.750 persones a través de 2.250 accions d’orientació.
Cal destacar que, malgrat la COVID-19, l’activitat desenvolupada ha estat
molt similar als cursos anteriors. S’han realitzat entrevistes d’orientació,
tallers de tècniques de cerca de feina, sessions sobre el mercat de
treball, activitats de networking amb empreses, tant de manera presencial
com virtual, i s’ha participat en els fòrums d’empresa de tots els centres
docents de la UPC i s’hi donat suport. En total, s’han fet 86 activitats
grupals, de les quals 22 han estat en format webinar. A més, aquest
curs, s’han realitzat 254 entrevistes individuals d’orientació, de les
quals 80 es van fer online.

Enguany s’han organitzat dues edicions del Networking Talent Day
(NTD). L’esdeveniment s’adreça a les persones titulades i a l’estudiantat
de grau que estigui cursant els últims crèdits de la titulació, i a
l’estudiantat de màster i de doctorat de la UPC, per facilitar-los el
contacte directe amb empreses que cerquen perfils professionals
relacionats amb els àmbits de coneixement de la Universitat. El novembre
de 2019, UPC Alumni va organitzar una nova edició de l’NTD a l’ETSAB
per impulsar la carrera professional dels joves arquitectes als sectors de
l’arquitectura, l’urbanisme i l’edificació. Hi van participar 25 empreses i
més de 110 persones inscrites. El juny va tenir lloc el primer eNTD, de
manera que es va incorporar el format virtual a aquesta activitat arran de
la situació generada per la COVID-19. En aquesta ocasió l’esdeveniment
es va dedicar a tots els àmbits de coneixement de la UPC i hi van
participar 26 empreses i institucions i 172 assistents.

Pel que fa a la Borsa de treball UPC, s’adreça a persones titulades a la
UPC, tot i que els estudiants i les estudiants també poden accedir-hi per
consultar les ofertes de feina i identificar com evoluciona el mercat de
treball. La Borsa representa un complement bàsic del Servei de Carreres
Professionals. El curs acadèmic s’ha tancat amb la transició de la Borsa
de treball a una nova plataforma informàtica que aportarà una
funcionalitat millor per als usuaris i unes dades estadístiques de més
qualitat i agilitat.
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UPC Alumni ha continuat impulsant la creació dels clubs i chapters
UPC, amb la finalitat de fomentar el networking entre els seus membres i
incrementar el potencial relacional dels alumni, tant en l’àmbit nacional
com l’internacional. UPC Alumni empara un total de 22 clubs i chapters,
que organitzen activitats durant tot l’any. Aquest curs s’hi han incorporat
el club de Cooperació i el d'Òptica, de la FOOT. A més, com és habitual,
el Club de Dones Politècniques ha organitzat una nova edició del
programa de mentoria M2m, dirigit a dones amb formació politècnica
amb l’objectiu de fomentar-ne el desenvolupament professional i
l’empoderament personal. Aquest curs hi va haver 30 parelles de
mentoria, que han hagut de fer una bona part de les seves trobades de
manera virtual.

Finalment, la 9a Jornada anual d’UPC Alumni estava prevista per
celebrar-se a principis de juliol, però es va ajornar fins al proper
quadrimestre de tardor, en consideració a la situació especial creada pel
COVID-19.
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L’acció comunicativa i de màrqueting durant el curs 2019-2020 s’ha
dividit clarament en dues etapes. La primera, de normalitat, va estar molt
enfocada a incidir més en aspectes relacionats amb la millora de canals
de comunicació preexistents, així com en l’elaboració de continguts
de valor. La segona part del curs, condicionada per la pandèmia
originada per la COVID-19, va provocar un escenari de comunicació
de crisi. La comunicació interna va esdevenir un element crític, per al
qual es va propiciar una dinàmica informativa continuada. La informació
rellevant i instantània va esdevenir una prioritat que es va emmarcar
en la campanya Una UPC protegida. El compromís de tothom i a l’entorn
del portal COVID-19. L’elaboració de materials, senyalística i altres
elements de suport gràfic van ser elements essencials en la gestió de la
crisi.

Es van posar en marxa nous canals d’informació, entre els quals destaca
l’app UPC Estudiants, i es van reforçar les comunicacions internes i
externes, especialment a partir de productes audiovisuals (es va
publicar un manual per facilitar l’edició de vídeo entre la comunitat i el
canal institucional de Youtube es va consolidar com un nou canal
d’emissions en directe).

En aquest sentit, el confinament de la comunitat universitària va propiciar
canvis rellevants en el llenguatge de la divulgació i un increment de
continguts audiovisuals, com ara la sèrie de divulgació Cafè & Tech,
que va ser produïda durant el confinament. La crisi va afavorir la creació
de nous referents científics de la UPC per a la comunicació mediàtica i,
des d’una perspectiva d’impacte social, una conscienciació que la ciència
és un instrument essencial per superar situacions de crisi social. La
transferència del coneixement i la seva divulgació han estat durant el curs
més presents que mai.

La necessitat d’informació es va posar també de manifest en les 10.500
consultes informatives que va rebre la Universitat a través del
correu electrònic i el telèfon, la major part sobre graus i màster.
Internament es van enviar 12 edicions del newsletter al PDI i al PAS
(Fil Directe) i altres 9 edicions del newsletter als estudiants Ep! Els
comunicats interns van ser una constant al llarg de la crisi.

La comunicació mediàtica també va experimentar un gran canvi quant a
contingut. L’evolució de la pandèmia i la tecnologia per lluitar contra
la malaltia van focalitzar els interessos dels mitjans (es van atendre
442 peticions periodístiques), i es van impulsar 398 campanyes
mediàtiques, que van tenir un resultat quantificat als mitjans de 12.877
impactes, dels quals 3.897 van ser en mitjans escrits, 8.480 en mitjans en
línia, 209 en mitjans audiovisuals i 291 a la ràdio.

Als comptes institucionals de les xarxes socials, en acabar el curs, es
comptabilitzaven 31.000 seguidors a Twitter (948 tuits); 12.000
seguidors a Facebook (366 publicacions), 9.000 a Instagram (166
publicacions) i 6.600 a Youtube (142 vídeos publicats). Durant el curs
s’encetava l’activitat a Telegram (664 seguidors i 114 publicacions).
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De la mateixa manera, l’acció de màrqueting dels estudis de la
Universitat es va reorientar radicalment. La suspensió de la pràctica
totalitat de les fires i certàmens de promoció dels estudis, així com de les
tradicionals jornades de portes obertes, va obligar a reformular les
accions. Les jornades de portes obertes es van virtualitzar als centres
docents (tot i que se’n va fer alguna) i la Universitat va mostrar la seva
oferta en certàmens de tipus virtual (s’han renovat tant el portal de futurs
estudiants com el web promocional de màsters i el web de l’Escola de
Doctorat per incorporar-hi un enfocament més promocional). Aquesta
virtualització va propiciar canvis en la manera d’explicar l’oferta i va tenir
també com a conseqüència un increment de nous materials de promoció
de la Universitat. En total, la UPC va organitzar 128 jornades de portes
obertes virtuals per presentar l’oferta de grau (5.900 assistents) i 91
de màster, amb 1.500 assistents. El 29 d’abril i el 24 de maig es van
celebrar jornades de portes obertes conjuntes, en les quals van participar
la majoria dels centres docents. Les accions de màrqueting es van
emmarcar en una campanya publicitària en la qual es van esmerçar
125.000 euros. Les accions de promoció del grau van impactar sobre
aproximadament unes 47.200 persones, mentre que les accions de
promoció de màster es van adreçar directament a 2.500 persones. 

Les activitats d’estiu van ser suprimides arran de la pandèmia de la
COVID-19, així com una part important de les activitats del programa
Aquí STEAM, que vol atraure el talent femení als estudis de tecnologia i
enginyeria i es desenvolupa per a l’alumnat d’entre 9 i 14 anys d’escoles i
centres de secundària públics. Tot i així, el curs 19-20 van participar en el
programa 1.900 nens i nenes de 27 escoles i centres de secundària
públics de tot Catalunya, i 28 professores de la UPC hi van actuar com a
referents.
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23è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària
21è Premi UPC Arquitectura, Enginyeria, Ciències i Tecnologia per a treballs de recerca de batxillerat
i projectes de CFGS
17è Concurs d'Idees per al Disseny de la Carpeta UPC
25è Premi UPC Ciència-Ficció
12è Premi Duran Farrell d'Investigació Tecnològica
2n Premi UPC al Compromís Social
2n Premi associacions UPC
Altres premis i distincions rebuts per la comunitat UPC durant el curs 2019-2020

23è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 

Premi a la Trajectòria Docent, als professors

Lourdes Reig Puig, del Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia.
Fermín Sánchez Carracedo, del Departament d’Arquitectura de Computadors.

Premi a la Iniciativa Docent, al projecte
Evolució de la innovació docent en l'aprenentatge de l'Enginyeria Mecànica a l'ETSEIB, eines
tangibles i eines digitals/virtuals. Presentada pels professors Lluïsa Jordi Nebot, Rosa Pàmies Vilà i Joan
Puig Ortiz, del Departament d'Enginyeria Mecànica.

 

21è Premi UPC Arquitectura, Enginyeria, Ciències i Tecnologia per a treballs de
recerca de batxillerat i projectes de CFGS

Premi batxillerat

Drone Niara. Aquella que té grans propòsits. Autors: Armand de Asís Molleja i Anuar Vidal
Trabalón, de l’Escola Pia de Nostra Senyora de Barcelona. Tutor: Xavier Perramon Palacios.

Finalisa batxillerat

Recuperació de metalls preuats de residus electrònics mitjançant un catalitzador biològic.
Autors: Paula Gràcia Rodríguez i David Pujol Raluy, de l’Institut d’Auro de Santpedor. Tutor:
Pedro Martínez Jiménez.

Premi cicles formatius de grau superior

La platgeta. Espai d'apropiació veïnal. Autora: Marta Peret Pujol, de l’EA Massana de
Barcelona. Tutor: Ferran Signes Orovay.

Menció especial al treball de cicle formatiu

Ona, llar per a persones amb TEA. Autora: Ingrid Barrera Panos, de l’EA Massana de
Barcelona. Tutora: Marta Ferré.

Premis i disincions atorgades durant el curs
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17è Concurs d'Idees per al Disseny de la Carpeta UPC

No plan (et), de Max Plans Roca, de l’Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual
de Terrassa (ESEIAAT).
 

25è Premi UPC Ciència-Ficció

Novel·la premiada, Cielos Clausurados, d’Alberto Rodríguez Andrés.

Menció a les obres Péndulo, de Carlos Rehermann, Uruguai, i Otro Dios Caprichoso, de Sergio
Daniel Gant, Argentina.

Menció UPC honorífica a la novel·la L’epíleg, de Berta Fitó Casas.

 

12è Premi Duran Farrell d'Invesigació Tecnològica

Premi a la investigadora o equip d’investigació liderat per una dona que en sigui la
investigadora principal, a Elena García Armada, pel projecte Exoesqueleto Pediátrico Atlas.

Premi a l’investigador o equip d’investigació liderat per un home que en sigui l’investigador
principal, a Jordi Sort Viñas, pel projecte Voltage-Control of Magnetism in Nanoscale Enginyeered
Materials: a New Concept for Energy-Efficient Data Storage.

  

 2n Premi UPC al Compromís Social

Àmbit de la sostenibilitat
Projecte Recircula Challenge de l’equip format per les persones següents: Muriel Botey, PDI del
Campus Diagonal-Besòs (CDB) i sotsdirectora de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE);
Enric Carrera, PDI de l’INTEXTER; Isabel Darnell, PAS del Servei de Suport TIC i Innovació;
Patricia Duarte, PAS de la Unitat Transversal de Gestió (UTG) del CDB; Silvia Ecua, PAS del
Gabinet d’Innovació i Comunitat (CIC); Xavier Estaran, PAS del Servei de Gestió de la Innovació
(SGI) (Espai Emprèn Campus Nord); Didac Ferrer, PAS del GIC; Jordi José, PDI del CDB i
sotsdirector de l’EEBE; Pere Losantos, PAS del GIC; Anna Martí, PAS de la UTGCDB; M. Lluïsa
Maspoch, PDI del CDB; Mireia de Mingo, PAS del GIC; Sacra Peláez, PAS de la UTGCDB; Eulàlia
Planas, PDI del CDB i ex-sotsdirectora de l’EEBE; Jordi Segalàs, PDI i director de l’Institut de
Sostenibilitat; Silvia Selva, PAS de la UTGCDB; Óscar Solaz, PAS de l’SGI (Espai Emprèn CDB);
César Valderrama, PDI del CDB; Dolors Vallejos, PAS de la UTGCDB, i Carolina Vitales, estudiant,
becària del HubRecircula UPC-A.

Àmbit de la igualtat de gènere
Núria Castell Ariño, professora jubilada del Departament de Ciències de la Computació i de la
Facultat d’Informàtica de Barcelona.

Àmbit de la cooperació
Projecte Mineria pel Desenvolupament (MpD), de l’equip integrat per PDI, estudiants i alumni de
l’EPSEM. Concretament, la Junta de l’Associació està formada per les persones següents: Marc
Bascompta Massanés, president; José Maria Mata Perelló, vicepresident; Ares Boyer Margalef,
secretària; Olga Belmone Garrido, tresorera, i els vocals Pura Alfonso Abella, Joan Pau Coll
Santamaria, Abigail Jimenez Franco, Claudia Mesa Vílchez, Nor Sidki Rius, Hernán Francisco
Anticoi Sudzuki i Jordi Bascompte.

Àmbit de la Inclusió
Projecte Let’s Open CIties for US (LOCUS), de l’equip format per Marc Alís González, Marta
Bordas Eddy, Sergio García Soler, Natalia Pérez Liebergesell i Carlos Vidal Wagner, exalumnes de
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, i Miguel Usandizaga, professor titular
d’universitat del Departament de Teoria i Història de l’Arquitectura i Tècniques de Comunicació, a la
mateixa escola.

2n Premi associacions UPC 



1r premi, en la categoria d'Entorn - Impacte social a l'associació BIONEER.

1r premi, en la categoria d'Estudis - Formació transversal a l'associació PUCRA.

1r premi, en la categoria d'Estudis - Formació transversal a l'associació AESS Estudiants.

1r premi, en la categoria de Participació - Vida social a l'associació Llunatics UPC Vilanova.

1r premi, en la categoria de Participació -Vida social a l'associació La Coquera.

3r premi, en la categoria de Participació -Vida social a l'associació Erasmus Students Network
UPC ETSEIB.

 

Altres premis i disincions rebuts durant el curs 2019-2020 

Centres docents i de recerca

L’Ajuntament de Barcelona ha acordat atorgar la Medalla d’Or al mèrit científic a la Facultat de Nàutica de
Barcelona de la UPC, que el 2019 ha commemorat els 250 anys d’història.
El Centre d'Estudis del Risc Tecnològic (CERTE) ha obtingut el premi SINIF 2019 a la Gestió i
Prevenció, per contribuir a la millora i protecció de l'entorn, els mitjans de protecció i les persones en l'àmbit
dels incendis forestals. Distinció atorgada per la Fundación España Salud, participada pel Ministeri d’Afers
Exteriors, per l’elaboració d’un treball-estudi científic sobre salut pública 2018-2019.
El CIMNE ha rebut l'acreditació de Centre d'Excel·lència Severo Ochoa, atorgada per l'Agència Estatal
d'Investigació, organisme adscrit al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.
Iniciativa Digital Politècnica ha obtingut dues distincions en els Premis Joan Lluís Vives a l’edició
universitària, en la categoria de millor llibre en ciències socials, arts i humanitats, per l’obra ‘Barcelona: la
construcció urbanística d’una capital compacta’, de Joan Busquets i Grau, coeditada juntament amb el
Laboratori d’Urbanisme de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, i en la categoria de millor coedició
interxarxa, per l’obra ‘El Brodat de la Creació de la catedral de Girona’, a cura de Carles Mancho, coeditada
juntament amb el Servei de Publicacions de la UAB, Publicacions i Edicions de la UB, el Servei de
Publicacions de la UdG, Edicions i Publicacions de la UdL, Publicacions de la URV, el MNAC i l’Ajuntament
de Barcelona.

 
Personal docent i invesigador
Premis i disincions

 

Miguel Valero García, professor de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de
Castelldefels (EETAC) de la UPC, ha rebut la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària,
que atorga la Generalitat de Catalunya.
Sergi Abadal, del Departament d'Arquitectura de Computadors, ha obtingut el Nano Communication
Networks Journal Young Investigator Award, atorgat per la revista Nano Communication Networks (Elsevier)
a investigadors joves prometedors en l'àrea de les nanocomunicacions, per les seves contribucions en
matèria de comunicacions sense fil intraxip. Ha obtingut també el premi d'editor de l'any a la revista Nano
Communication Networks (Elsevier), per les seves contribucions com a editor d’aquesta revista.
Antonio Aguado, del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental a l’ETSECCPB, ha impartit la conferència
inaugural del XV Congreso Latino-Americano de Patología de Construcción i XVII Congreso de Control de
Calidad en la Construcción, CONPAT 19, Chiapas, Mèxic, octubre de 2019.
Eduardo Alonso del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de l'ETSECCPB ha obtingut la Conferència
Honorífica Ardaman-Wissa Lecture, atorgada per The University of Florida’s Engineering School of
Sustainable Infrastructure and Environment (ESSIE), per la conferència "Dynamics of Landslides". Li han
atorgat també la Conferència Honorífica Suklje Lecture, atorgada per la Societat Eslovena de Geotècnia per
"Interaction between slow and fast landsliding".
Corrado Altomare, del Laboratori d'Enginyeria Marítima (LIM) del Departament d'Enginyeria Civil i
Ambiental, ha obtingut la Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship pel projecte DURCWAVE
(amending the design criteria of urban defences in leczs through composite-modelling of wave overtopping
under climate change scenarios), atorgat per la Unió Europea dintre del programa Horizon 2020.
Elisabet Arnó Macià, professora del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de
Comunicació a l'Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), ha obtingut el
7è premi de recerca Enrique Alcaraz, que atorga l’AELFE (Associació Europea de Llengües per a Finalitats
Específiques), pel llibre col·lectiu Multilingual Writing and Pedagogical Cooperation in Virtual Learning
Environments, publicat per l'editorial IGI Global, juntament amb els professors Birthe Mousten (Universitat



d'Aarhus, Dinamarca), Sonia Vandepitte (Universitat de Gant, Bèlgica) i Bruce Maylath (North Dakota State
University, EUA).
Andreu Arriola Madorell, del Departament de Projectes Arquitectònics a l’ETSAB, ha obtingut el 2n premi
del concurs de projectes urbans del nou sistema d'equipaments, comerços, aparcament i espais públics
Parc de Perdtemps a Nyon (Suïssa), atorgat per la Ville de Nyon. Ha obtingut també el 2n premi del concurs
de projectes urbans per la remodelació del Waterfront a Catània (Itàlia), atorgat pel Comune di Catania, i ha
estat finalista al premi d'arquitectura FAD International per la seva obra Crown Square, construïda a
Manchester, Regne Unit.
Rosa M. Badia, del Departament d'Arquitectura de Computadors a la Facultat d’Informàtica de Barcelona
(FIB) i cap d'equip del Barcelona Supercomputing Center /Centro Nacional de Supercomputación (BSC-
CNS), ha obtingut el 2019 el premi Dona TIC 2019 acadèmica/investigadora, atorgat per la Generalitat de
Catalunya.
Jens Biegert, del grup Attoscience and Ultrafsat Optics de l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), ha
obtingut l’F. W. Bessel Research Award, atorgat per l’Alexander von Humboldt Foundation d’Alemanya.
Jorge Blasco Miguel, del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura, ha obtingut el guardó d’Anells de la
Fusta 2018 en la categoria de Formació, Investigació i Recerca, per la seva tasca en formació i promoció
d'estructures de fusta, atorgat pel Gremi Fusta i Moble.
Silvia Carrasco, directora de Transferència de Coneixement i Tecnologia de l'ICFO, ha obtingut el Premi
Ciutat de Castelldefels d'Economia i Innovació, atorgat per l'Ajuntament de Castelldefels.
Jasmina Casals, del Departament d'Enginyeria Mecànica, ha obtingut el premi a la millor solució
tecnològica pel projecte "Behive", proposada al challenge proposat per l'EIT Urban Mobility InnovaCity,
juntament amb Bit Habitat i l’Ajuntament de Barcelona.
Alícia Casals, del Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, ha obtingut el
reconeixement a la seva trajectòria professional en la cinquena edició de la Nit de la Robòtica, que
organitza el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.
Octavio Castillo-Reyes, investigador del BSC-CNS i del Departament d’Arquitectura de Computadors de la
FIB, ha obtingut la distinció d’Investigador Nacional que atorga el CONACyT (Mèxic), en el marc del
Sistema Nacional de Investigadores.
David Chaparro, del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC) a l'ETSETB, ha obtingut el
premi a la millor tesi doctoral sobre teledetecció defensada a Espanya l'any 2018 per "Applications of L-
band missions for environmental research", dirigida per Maria Piles i Mercè Vall-llossera. El premi l’atorga la
secció espanyola de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
Joan Curós i Vilà, del Departament de Projectes Arquitectònics de l'Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
del Vallès (ETSAV), ha obtingut la distinció pel seu treball i la seva trajectòria a favor de la cultura, concedit
per l'Associació Garrotxa Cultural i Editorial Oliveras.
Alexandre Dauphin, del grup Quantum Optics Theory de l’ICFO, ha obtingut el guardó New Journal of
Physics Early Career Award del 2019, atorgat per la Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG), l’Institute
of Physics (IOP) i el consell de redacció de la New Journal of Physics, pel gran valor de les seves
aportacions en el camp de la simulació quàntica i pel fet de ser el candidat més destacat tenint en compte la
importància del seu treball en la detecció d’aïllants topològics en experiments amb àtoms freds en xarxes
òptiques i en fotònica, així com per la gran contribució que ha fet a la bibliografia científica.
Ilker Demirkol, del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC a l'Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), i Carlos Pupiales, estudiant de doctorat del programa del Departament
d'Enginyeria Telemàtica, han obtingut el Best Demo Award a la IEEE International Conference on Mobile
Ad-Hoc and Smart Systems (MASS) 2019, pel seu treball "Software-based Implementation of Dual
Connectivity for LTE".
Josep Maria Font Llagunes, del Departament d'Enginyeria Mecànica i del Centre de Recerca en
Enginyeria Biomèdica (CREB), juntament amb Alfons Carnicero Carmona i Àlex Garcia Garreny, tots tres
cofundadors de la spin-off de la UPC ABLE Human Motion, han rebut el Premi Millor Jove Iniciativa
Empresarial, atorgat per la CECOT.
Víctor Antonio Carmona Ortiz i Josep Maria Font Llagunes, del Departament d'Enginyeria Mecànica a
l'ETSEIB i el Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica, i Joan Lobo Prat, Jeremy van Ruysevelt i Carme
Torras Genís, de l'IRI,  han rebut un dels premis als millors treballs presentats a la IX Reunió del Capítol
Espanyol de la Societat Europea de Biomecànica (ESB).
Javier García de Abajo, del grup Nanophotonics Theory de l’ICFO, ha obtingut el Prize for Research into
the Science of Light, atorgat per la Divisió d’Electrònica i Òptica Quàntica (QEOD) de la Societat Europea
de Física (EPS), per les seves contribucions innovadores a la comprensió del comportament de la llum a
nanoescala, especialment en plasmons i en interaccions entre la llum i electrons lliures. Ha obtingut també
la distinció de Highly Cited Researcher, atorgada per Clarivate Analytics, en la categoria transversal pels
múltiples articles classificats en l’1 % superior pel nombre de citacions en el seu camp d’estudi i per any de



publicació.
Antonio Gens, del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental, ha estat reconegut com Ingeniero Laureado
per la Real Academia de Ingeniería. La Real Academia de Ingeniería atorga aquesta distinció a aquells
enginyers o arquitectes que hagin generat una obra tècnica o científica en el seu camp professional que es
pugui considerar com a referent i model capaç de suscitar la vocació tècnica en les noves generacions.
També ha estat nomenat doctor honoris causa per la Universitat Tècnica d’Enginyeria Civil de Bucarest, per
les seves destacades contribucions a l’enginyeria geotècnica i ambiental i pel foment de l’enginyeria
geotècnica en l’àmbit internacional.
Marisa Gil (FIB/BSC-CNS), Chris Fensch (ARM) i Georgios Goumas (NTUA) reben el Distinguished
Service Award a la HIPEAC Conference 2019, per l'excepcional servei prestat com a organitzadors de
l’Student Challenge, per promoure la recerca avançada en estudiants tècnics.
Maria Pau Ginebra, del Departament de Ciència i Enginyeria dels Materials, ha obtingut el Premi Klaas de
Groot de la Societat Europea de Biomaterials, en reconeixement de la seva tasca de mentoria i guiatge de
joves investigadors.
Oriol Gomis, del Departament d’Enginyeria Elèctrica a l’ETSEIB, ha estat reconegut per ICREA Acadèmia
en l’àmbit de Ciències de l’Enginyeria.
Antonio González, del Departament d'Arquitectura de Computadors, ha obtingut un ERC Advanced Grant
pel projecte CoCoUnit, atorgat pel European Research Council. Antonio González ha rebut també el premi
ICREA Acadèmia, atorgat per la Generalitat de Catalunya.
Frank Koppens, del grup Quantum Nano-Optoelectronics de l’ICFO, ha obtingut la distinció de Highly Cited
Researcher, atorgada per Clarivate Analytics, en la categoria Cross Field, pels múltiples articles classificats
en l’1 % superior pel nombre de citacions en el seu camp d’estudi i per any de publicació.
Maciej Lewenstein, del grup Quantum Optics Theory de l'ICFO, ha estat nomenat Honorary Director of
Quantum Information and Intelligent Science Institute at the China Normal University of Beijing, atorgat per
la China Normal University of Beijing. També ha obtingut la distinció de Highly Cited Researcher in the
Physics Category, atorgat per Clarivate Analytics, pels múltiples articles classificats en l’1% superior pel
nombre de citacions en el seu camp d’estudi i per any de publicació.
Jordi Llorca, del Departament d'Enginyeria Química, investigador de l'Institut de Tècniques Energètiques
(INTE), director del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona, i responsable del
grup de recerca de Nanoenginyeria de Materials Aplicats a l’Energia (NEMEN), ha estat reconegut per
ICREA Acadèmia per les seves investigacions relacionades amb l'estudi fonamental i l’ús de catalitzadors
en el camp de l'energia i el medi ambient.
Tere M-Seara, del Departament de Matemàtiques i investigadora principal del Grup de Sistemes Dinàmics
de la UPC, ha obtingut el premi ICREA Acadèmia per la seva recerca en l'àrea dels sistemes dinàmics.
Miguel Mayorga, del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental a l’ETSECCPB i a l'Escola Politècnica
Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB), autor del projecte “Red urbana de refugio climático escolar
para Barcelona", juntament amb Maria Pia Fontana i Jorge Rodríguez, han estat guanyadors del premi
World DataViz Challenge 2019 Barcelona-Kobe, que atorga l’Ajuntament de Barcelona i l’oficina Open Data
de Barcelona.
Enrique Mirambell, del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de l'ETSECCPB,  ha rebut el Premio
Nacional 2019 de l’Academia de Ciencias de Cuba, com a coautor de la investigació científica
"Contribuciones de la modelación numérica a la solución de problemas de la Ingeniería Civil".
Hanni Baloochi, Diego Aponte, Marilda Barra, Adriana Martínez i Rodrigo Miró, del Departament
d'Enginyeria Civil i Ambiental, juntament amb Juan José Cepriá i Roberto Orejana, del Centre Tecnològic de
Construcció d'Acciona, i Asier Oleaga, de Tecnalia, han obtingut el World Road Association Prize 2019 for
Best Innovation, en el marc del 26th World Road Congress (Abu Dhabi), pel treball “Alternative secondary
raw materials for road construction, based on pulp and paper industry reject. Paperchain Project”, atorgat
per l’Associació Mundial de la Carretera (PIARC).
Francesc Moreno, de l'IRI (CSIC-UPC), ha rebut el Google Research Award 2019 pel projecte
"GANimation 3D: Unsupervised 3D Face Animation from Monocular Images". També ha rebut l’Amazon
Research Award pel projecte "Geometry-aware 3D Human Body Animation from Still Photos".
Marc Noy, del Departament de Matemàtiques a la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) i a la FIB,
ha rebut la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic, que atorga la Generalitat de Catalunya. 
Xavier Oliver, del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de l’ETSCCPB i del Centre Internacional de
Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE), ha obtingut, del European Research Council (ERC), un ajut de
recerca d’excel·lència Proof of Concept (PoC) per al projecte “METACOUSTIC: Disseny computacional i
fabricació de prototips de metamaterials per l'aïllament acústic personalitzat".
Eugenio Oñate, director del CIMNE, ha estat guardonat amb la Medalla Ildefons Cerdà 2019, que atorga el
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.
Hyuk Park, del Departament de Física, divisió aeroespacial, a l’EETAC, ha obtingut el 15th Chong-Hoon



Cho Academic Award by the Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Korea, for his
R&D achievements in Satellite Remote Sensing and Small Satellite Technology.
Anna Ramon Tarragona, de la Secció d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica del Departament
d'Enginyeria Civil i Ambiental a l'ETSECCPB i del CIMNE, ha estat guardonada amb el Walter Wittke Prize
2019 a Weinheim (Alemanya), per la seva contribució en la descripció químico-termodinàmica i
hidromecànica dels mecanismes d’expansió en roques i sòls sulfatats i en l’aplicació dels models
desenvolupats a casos reals.
Alberto Rebassa Mansergas, del Departament de Física a l'Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i
Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) i membre del grup d'Astronomia i Astrofísica, ha obtingut la beca
Leonardo en Ciències Físiques, pel projecte "La relació edat-metalicitat de la Galàxia revelada per estrelles
binàries WD+MS", atorgat per la fundació BBVA.
Víctor Rotger, de la FIB i de l’FME, i investigador del grup de recerca de Teoria dels Nombres (TN), ha
estat reconegut amb un ICREA Acadèmia, en l’àmbit de les Ciències Experimentals i Matemàtiques.
Marta Ruiz Costa-Jussà, del Departament de Ciències de la Computació, ha obtingut per segon any
consecutiu el Google Faculty Research Award per la recerca titulada ''Interlingua-based Neural Machine
Translation to reduce complexity and better exploit low-resources in highly multilingual environments",
atorgat per Google Research.
Catalina Salvà, del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, juntament amb el seu soci Hector
Ortín, han obtingut el primer premi del Concurs Europeu per a Joves Arquitectes EUROPAN 15, a Palma,
amb la seva proposta "Beginning at the end".
Xavier Sanchez-Vila, del Grup de Recerca en Hidrologia Subterrània (GHS) del Departament d'Enginyeria
Civil i Ambiental a l'ETSECCPB, ha obtingut la Henry Darcy Medal, atorgada per la European Geosciences
Union (EGU). Aquesta medalla s'atorga a individus en reconeixement a les seves destacades contribucions
científiques de recerca en el camp de l'enginyeria i la gestió dels recursos hídrics.
Roland Terborg, del grup Optoelectronics de l'ICFO, ha obtingut el Premi Pioner, per la viabilitat comercial
dels resultats de la seva tesi doctoral, atorgat per la institució CERCA (Centres de Recerca de Catalunya),
amb l’objectiu de distingir aquells investigadors i investigadores que acaben d’elaborar una tesi doctoral i
n’han obtingut uns resultats clarament transferibles al mercat i a la societat.
Lluís Torner, director de l'ICFO, ha esdevingut nou acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències i
Arts de Barcelona (RACAB), s’ha incorporat a la Secció 2a Física i ocupa la plaça de Fotònica. L'ingrés ha
estat atorgat per la mateixa RACAB.
Carme Torras, de l'IRI (CSIC-UPC), va rebre el premi a la professional catalana TIC de l'any 2019 per la
Generalitat de Catalunya i l’Associació de Professionals TIC. Va rebre també el IV premi "Julio Peláez" a
Mujeres Pioneras en Física, Química y Matemáticas de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.
Eva M. Urbano, del grup de recerca MCIA (Centre de Recerca en Sistemes Electrònics Industrials), ha
obtingut el primer guardó dels VII Premios de Eficiencia Energética en la categoria de projecte de final
d'estudis pel seu treball de fi de màster "Virtual Power Plants for the coming Energy Markets", atorgat per
l’Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e).
Mateo Valero, del Departament d’Arquitectura de Computadors a la FIB i director del BSC-CNS, ha
obtingut el premi Cénits a la Excelencia Investigadora, atorgat per la Fundació COMPUTAEX, en el seu
desè aniversari.
Verónica Vilaplana, del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (ETSETB i ESEIAAT), ha
obtingut un projecte de recerca biomèdica en càncer de la Fundació La Marató de TV3 pel projecte
“Implementació de medicina personalitzada en melanoma maligne mitjançant intel·ligència artificial”,
coordinat per Josep Malvehy, de l’IDIBAPS (Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer).
Renwen Yu, del grup Nanophotonics Theory de l'ICFO, ha obtingut el GEFES 2019 Best Theoretical Thesis
in Condensed Matter Physics, per la seva tesi "Toward next-generation nanophotonic devices", atorgat per
la Real Sociedad Española de Física.
Emilio Gil, responsable del grup de recerca Unitat de Mecanització Agrària, del Departament d'Enginyeria
Agroalimentària i Biotecnologia, ha obtingut el Premi PTV-Plataforma Tecnológica de Vino, pel
desenvolupament de l’app DOSAVIÑA, una aplicació per a la determinació del volum òptim i la qualitat
adequada de producte fitosanitari en tractaments de la vinya.
Gemma Huguet, Joan Moreno i Alberto Rebassa han estat guardonats amb una de les Beques Leonardo
a investigadors i creadors culturals que atorga la Fundació BBVA per al desenvolupament de projectes
innovadors en els seus respectius àmbits d’especialització. La convocatòria ha becat també l’alumni Marta
López.
Les investigadores de la UPC Rosa Maria Badia, del Departament de Computadors, i Núria Salán, del
Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, juntament amb Anna Reig, estudiant de
l’Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) titulada recentment, han
rebut els premis Dona TIC de la Generalitat de Catalunya.



L'investigador Antonio Gens, doctor honoris causa per la Technical University of Civil Engineering of
Bucharest.
La professora i investigadora Marta Ruiz Costa-Jussà ha estat seleccionada als Google Faculty Research
Awards pel projecte d’un sistema de traducció automàtica multilingüe de veu i text
L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha atorgat els Premis Sant Jordi 2020, que distingeixen obres i
investigadors de tots els àmbits de la ciència i la cultura catalanes. La tasca de les investigadores de la
UPC Núria Castell i Maria Clara Torrens ha estat reconeguda amb una menció honorífica en la modalitat
‘Premi Creu Casas. Dones per canviar el món’.
La Generalitat de Catalunya ha distingit l’arquitecta i catedràtica de la UC Pilar Garcia-Almirall i el
matemàtic, catedràtic i professor emèrit de la Universitat Sebastià Xambó amb les Medalles Narcís
Monturiol pel mèrit científic i tecnològic, mentre que la Placa d’aquests guardons ha estat per a l’Institut de
Ciències Fotòniques (ICFO).
Marta Ruiz Costa-Jussà, investigadora del Departament de Ciències de la Computació, ha estat distingida
amb un Starting Grant del European Research Council (ERC) per explorar nous mètodes de traducció
automàtica de text i veu. Amb el projecte LUNAR estudiarà un sistema de traducció automàtica més eficient
que els actuals que ofereixi qualitats similars per a llengües majoritàries i minoritàries.
Francesc Torres, rector de la UPC, ha rebut el premi honorífic a la Innovació Lluís Muncunill 2020 per la
transferència i generació constant de coneixement de la Universitat i, en especial, per la seva implicació en
el control i en les mesures preventives i pal·liatives de la pandèmia pel COVID-19.

 
Personal d'Adminisració i Serveis

Premis
Jaume Clapés Boixader, de la UTG de l'àmbit de Camins, ha obtingut la felicitació pública individual tipus
B, atorgada pel director general de la Policia, per la investigació que ha permès la localització espacial,
mitjançant tècniques de georadar de subsòl, del refugi antiaeri annexat al Palau de la Generalitat de
Catalunya.
Savvas Saloustros, del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental a l'ETSECCPB, ha estat
guardonat amb el premi internacional 2018 The Masonry Society Outstanding PhD Dissertation
Award, per la tesi doctoral “Tracking of localized cracks in the computational analysis of
masonry structures”, desenvolupada sota la direcció de Luca Pelà i Miguel Cervera.

Esudiantat de doctorat 

Javier Campos, del Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia a l'Escola
Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB), ha estat finalista dels Premios Innovación de la
Plataforma Tecnológica del Vino (PTV), en la categoria Joven Investigador, pel treball “Diseño,
puesta a punto y validación de un sistema de aplicación variable basado en mapas de vigor
obtenidos con UAV en viña”.

Andreu Cecilia Piñol, de l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial  (IRI) (CSIC-UPC), ha obtingut el
premi al millor treball en Enginyeria de Control pel treball "Observador de Alta Ganancia con Zona Muerta
para Pilas de Combustible PEM de Cátodo Abierto", juntament amb Ramon Costa. Aquest premi ha estat
atorgat pel Comitè Espanyol d'Automàtica (CEA).
Laura González, del Departament de Ciència i Enginyeria de Materials a l'Escola Superior d’Enginyeries
Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), ha obtingut la beca de recerca per a
estudiants universitaris 2019, en la categoria de treballs de doctorat, pel projecte "Desenvolupament de
materials compostos reforçats amb no teixits elaborats a partir de residus tèxtils", atorgat per l'Ajuntament
de Terrassa.
Margarita Martínez Díaz, del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental a l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), va obtenir per la seva tesi doctoral
“Highway travel time information systems: from traditional to cooperative driving environments" l’Abertis
International Award on Transport Infrastructure Management Research, atorgat per les International Abertis
Chairs, i el Premi Abertis España de Investigación en Gestión de Infraestructuras del Transporte (ex aequo),
atorgat per la Cátedra Abertis España. La tesi va estar codirigida per Francesc Soriguera.
Joan Adrià Ruiz de Azúa i Carles Araguz, estudiants de doctorat de l’UPC NanoSat Lab, han obtingut el
2018 IEEE Access Best Multimedia Award.
Ye Wang, de l'IRI (CSIC-UPC), va guanyar el premi a la millor tesi doctoral d'Enginyeria de Control a
Espanya de l'any 2018, atorgat pel CEA (Comitè Espanyol d'Automàtica), per la tesi "Advances in state
estimation, diagnosis and control of complex systems”. La tesi va ser supervisada per Gabriela Cembrano i
Vicenç Puig.
Eva María Urbano, estudiant de doctorat de la UPC i recent titulada de l’Escola Superior d’Enginyeries



Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), ha realitzat un projecte per transformar
plantes industrials en plantes energètiques virtuals (en anglès virtual power plant, VPP), una nova forma de
generar i gestionar l’energia. La venda d’energia renovable autogenerada a les empreses elèctriques és la
clau de la viabilitat econòmica del projecte, amb el qual ha guanyat el Premi Eficiència Energètica 2019 de
l’Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e), en la categoria de Treballs de Fi de Màster.

Estudiantat de grau i màster 
Sara Barja Martínez, de l’ETSEIB, ha rebut el Premi Creativitat per a Joves, atorgat per l'Associació i el
Col·legi d'Enginyers.
Lluís Belanche Muñoz, del Departament de Ciències de la Computació, i David Moran Pomés, estudiant
del màster in Innovation and Research in Informatics (MIRI), han rebut el premi al millor treball fet per un
estudiant en la secció tècnica de la conferència AI-2019 Thirty-ninth SGAI International Conference on
Artificial Intelligence, a Cambridge, Regne Unit, organitzada per la British Computer Society. Aquest premi
s’atorga anualment als millors treballs d'intel·ligència artificial en els quals l’autor principal és un estudiant.
El títol del treball és "Purity Filtering: An instance selection method for Support Vector Machines".
Eneko Lerma, Robert Griñó i Ramón Costa-Castelló, del Departament d’Enginyeria de Sistemes,
Automàtica i Informàtica Industrial, i Carlos Sanchís, de Mathworks, han obtingut el Premi PRODEL al millor
treball en educació en automàtica, atorgat pel Comitè Espanyol d'Automàtica.
Marc Martínez Jiménez, estudiant del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials a l'ETSEIB, ha rebut
la Distinció Honorífica al Treball de Fi de Grau amb contingut social, atorgada per Càritas, pel treball "Study
of a braking system to improve the efficiency of an exoskeleton", dirigit pel professor Josep Maria Font
Llagunes.
David Monrás, estudiant del grau en Enginyeria Biomèdica a l'EEBE, ha obtingut el Premi Extraordinari de
TFG en l'àrea de l'Enginyeria Biomèdica d'Enginyers BCN (Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona). El treball ha estat dirigit per Xavier Rosell i Gil Serrancolí.
El projecte ‘Vibe Cast’, de l'estudiantat de l'Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
de la UPC, ha rebut, ex aequo, el primer premi del Festival Llum BCN 2020.
María López Álvarez ha rebut el IV Premi ACERINOX, convocat per l'Associació per a la Recerca i el
Desenvolupament de l'Acer Inoxidable (CEDINOX), per un treball de fi de màster universitari dedicat a
analitzar les diferències de comportament de les estructures d'acer inoxidable respecte de les de l'acer de
carboni.
 L’equip d’estudiants Upcoeders_a, de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) de la UPC, ha
desenvolupat ‘CoronaTiquets’, una aplicació mòbil per facilitar a comerços i usuaris la compra presencial
reduint el risc de contagis per COVID-19. Amb aquesta app, l’equip s’ha situat en el segon lloc de la
Hackovid, impulsada pel Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya i la Fundació
i2CAT, amb el suport de la Mobile World Capital Barcelona.

ESPORTS 

Campionats esportius universitaris d'Espanya 2019
Roger Garcia-Alzórriz, estudiant de l’ETSETB, ha guanyat, en esgrima, la medalla d’or en floret.
Andrea Garrido Huelva, estudiant del CITM, ha guanyat, en halterofília 59 kg, la medalla d’or.
Joan Ballester Puig, estudiant de l’EEBE, ha guanyat, en natació 100 m braça, la medalla d’or.
Joan Ballester Puig, estudiant de l’EEBE, ha guanyat, en natació 200 m braça, la medalla d’or.
Joan Ballester Puig, estudiant de l’EEBE, ha guanyat, en natació 50 m braça, la medalla de bronze.
Francisco Nart, estudiant de l’EEBE, ha guanyat, en marató, la medalla d’argent.
Elías Aretz Queck, estudiant de l’FNB; Jaime Menescal Messina, estudiant de l’ETSAV; Èlia Miquel
Mojons, estudiant de l’FNB; Carlos Ordoñez Sánchez, estudiant de l’ETSEIB, i Matías Sabaté Orera,
estudiant de l’FNB, han guanyat, en vela, la medalla d’argent.

Campionats esportius universitaris de Catalunya 2020
Selecció UPC de bàsquet masculí, medalla d’or.
Selecció UPC de bàsquet masculí, medalla d’argent.
Selecció UPC de futbol sala masculí, medalla d’argent.
Eva María Urbano González (PDIPAS), del Campus de Terrassa, medalla d’or de la mitja marató de
Vilafranca del Penedès.
Blanca Tejedor Herrán (PDIPAS), del Campus Sud, medalla d’argent de la mitja marató de Vilafranca del
Penedès.
Guillem Carner Carrer, de l’ETSEIB, ha guanyat, en la mitja marató Jean Bouin 5 km masculí, la medalla
d’or.
Sebastià Gelabert Mascaró, de l’ESEIAAT, ha guanyat, en la mitja marató Jean Bouin 10 km masculí, la



medalla de bronze.
Joan Ballester Puig, de l’EEBE, ha guanyat, en 50 metres braça masculí, la medalla d’or.
Ruben Serena i Blanchart, de l’ETSEIB, ha guanyat, en 100 metres lliures masculí, la medalla d’argent.
Max Thomas Clubb, de l’ETSECCPB, ha guanyat, en taekwondo-68 kg masculí, la medalla d’argent.
Oleksandr Solmka, de l’EPSEM, ha guanyat, en taekwondo-80 kg masculí, la medalla d’argent.
Daniel Subirana Pérez, de l’ETSEIB, ha guanyat, en taekwondo-68 kg masculí, la medalla de bronze.
Sergi Gallardo Marquina, de l’ESEIAAT, ha guanyat, en taekwondo-80 kg masculí, la medalla de bronze.
Carlos Rovira Arazuri, de l’ESEIAAT, i Daniel Rovira Arazuri, de l’ETSEIB, han guanyat, en tennis doble
masculí, la medalla de bronze.
Alejandro Abellaneda López, de l’ESEIAAT, ha guanyat, en la cursa UNIRUN, la medalla d’or.
L’equip UPC ha guanyat, en la cursa UNIRUN, la medalla d’argent per a universitats.

Jordi Lino Serret, de l‘Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB),
ha quedat subcampió del món en la modalitat de Roller Derby amb la selecció espanyola en el marc dels
World Roller Games, celebrats a Barcelona durant el mes de juliol passat.
Eva M. Urbano, del grup de recerca MCIA (Centre de Recerca en Sistemes Electrònics Industrials), ha
guanyat el Campionat de Catalunya Universitari de Mitja Marató, atorgat pel Consell de l'Esport Universitari
de Catalunya, i el Campionat de Catalunya Universitari de Curses de Muntanya, atorgat pel Consell de
l'Esport Universitari de Catalunya.
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Alessio Figalli
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va investir aquest curs doctor 'honoris causa' al
matemàtic i professor de l'ETH de Zurich Alessio Figalli, un dels matemàtics internacionals més
rellevants de l’actualitat, guardonat amb la medalla Fields 2018. Una investidura impulsada per la
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME). L'acte solemne d'investidura va tenir lloc el 22 de
novembre de 2019 a l'Auditori de l'edifici Vèrtex, al campus Nord de la UPC.

Amb aquesta investidura, al llarg de la seva història, la Universitat Politècnica de Catalunya ha
investit 37 doctores i doctors 'honoris causa'.

Doctorats 'honoris causa' del curs 2019-2020
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Em plau convidar-vos a consultar la Memòria de la Universitat
Politècnica de Catalunya del curs 2019-2020, un curs
excepcional, que passarà a la història per la gestió de la
pandèmia Covid-19 que va començar el mes de març de 2020.
Aquell fet va provocar un autèntic trasbals en la societat i
òbviament també en la Universitat, que va haver de virtualitzar
de cop tota la seva activitat per continuar desenvolupant la seva
missió. Aquesta memòria és una rendició de comptes en un
temps de crisi, que posa de manifest el compromís ferm d'una
institució que no només va continuar funcionant més que
acceptablement, sinó que també va posar el seu coneixement i
les capacitats de la seva comunitat al servei de la societat.

En les línies següents trobareu les principals actuacions en els
àmbits de la docència, la recerca i la transferència tecnològica.
Fer memòria del curs 2019-2020 és rendir comptes, com fem
cada any, però sobretot és fer visible com la UPC és un peça
transformadora de la societat, especialment en un moment de
crisi com l'actual. Estem convençuts que aquest curs haurà servit
per reforçar algunes de les nostres fortaleses. Gràcies a tota la
comunitat per haver-ho fet possible.

Francesc Torres
Rector

Francesc Torres, rector de la UPC

Memòria d'un curs excepcional
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El 93 % dels graduats i graduades de la UPC treballen als tres anys de
titular-se segons el darrer estudi realitzat per l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya. Aquesta taxa d’ocupació és fruit
d’una particular manera d’entendre la docència en què l’estudiantat és el
principal protagonista. Una sòlida formació teòrica combinada amb la
possibilitat de participar en un gran nombre de projectes reals i un pes
important de les pràctiques són trets característics de la formació UPC.
La generació del coneixement la singularitzen les escoles i les facultats,
amb una empremta pròpia.

La programació acadèmica d'aquest curs acadèmic 2019-2020 ha
incorporat nou grau universitari, el de Paisatgisme, impartit
conjuntament entre l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) i
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Pel que
fa a l’oferta d’estudis de màster universitari, s’han implantat tres
programes nous de màster: el master’s degree in Advanced
Telecommunication Technologies, el master’s degree in
Interdisciplinary & Innovate Engineering; i el màster universitari en
Enginyeria Agronòmica. També s’ha renovat el segell de dos
programes Erasmus Mundus: l’Erasmus Mundus master's degree in
Europhotonics; i l’Erasmus Mundus master's degree in Flood Risk
Management. D’altra banda, l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha acreditat 6 màsters
universitaris i 22 programes de doctorat.

Aquest curs acadèmic la matrícula de nou ingrés en els estudis ha estat
de 5.692 estudiants de grau i de 2.927 estudiants en els estudis de
màster universitari.

Durant la segona meitat del curs 2019-2020, com a conseqüència de la
crisi sanitària derivada de la pandèmia de la COVID-19, els òrgans de
govern de la UPC han aprovat resolucions que han implicat una sèrie de
canvis excepcionals a les normatives de la UPC i que han afectat
aspectes com: l’adaptació del format presencial de la docència (i de
l’avaluació) al mode no presencial, les pràctiques acadèmiques
curriculars i extracurriculars, la defensa dels TFE i la flexibilització
de la normativa de permanència.

 

La recerca, agent transformador

L’activitat de recerca de la Universitat la situa com un agent clau en el
progrés d'una societat que cada cop més es basa en el coneixement i la
innovació. La UPC ha continuat aquest curs com la universitat líder de
l’Estat pel que fa a la captació de recursos en el marc del projecte
Horizon 2020.

Entre moltes altres fites, durant l’any 2019, la contractació en projectes
de recerca nacionals ha estat d’11 M€, distribuïts en 143 projectes. El
total de projectes actius és de 674, per un import de 62 M€. El talent de
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les persones, la xarxa d’instal·lacions i equips i l’esperit de col·laboració a
través de les aliances establertes amb altres centres de recerca i
institucions d’arreu del món, són clau en l’estratègia de la recerca UPC.

Pel que fa a les publicacions científiques, cal destacar un lleuger
increment d’articles publicats en revistes indexades al Journal Citation
Reports: 1.651 articles.

Al llarg del curs, s'han gestionat 604 contractes nous de personal de
recerca i s'han concedit 247 beques perquè estudiantat de grau o màster
s'iniciïn en la recerca. S'han realitzat 136 nous contractes predoctorals
per a estudiants de doctorat perquè puguin fer la tesi doctoral i s'han
iniciat 68 contractes postdoctorals perquè els investigadors i
investigadores consolidin la seva tasca de recerca.

Pel que fa als projectes de recerca estratègics institucionals, aquest curs
s’ha iniciat el desplegament de la start up phase de l’EIT Urban Mobility.
En l’àmbit internacional també cal destacar l’inici del projecte UNITE!
Aquest projecte, en què participa la Universitat com a sòcia, juntament
amb altres sis universitats europees de prestigi, té com a objectiu la
creació d'una aliança que actuï com una universitat tecnològica de
referència amb capacitat d’atraure talent més enllà del continent europeu.

 

Internacionalització

La situació d’emergència sanitària causada per la COVID-19 ha implicat
per a moltes persones la impossibilitat d’iniciar l’estada internacional
concedida. Això ha implicat l’anul·lació de mobilitats ja iniciades o bé la
transformació del tipus de mobilitat prevista. Aquesta situació ha
comportat també un descens generalitzat dels indicadors de mobilitat a
totes les institucions d’educació superior. Així, per primera vegada en la
història del programa Erasmus, s’han finançat programes de mobilitat
virtual i s’ha allargat la vigència dels projectes un any més del previst per
tal de possibilitar la màxima execució dels pressupostos concedits.

En el marc del Pla d’Internacionalització de la Universitat, s’han signat 57
nous convenis de col·laboració amb altres institucions, i s’ha participat
en fires de promoció dels estudis a 17 països en un total de 28 ciutats
l’Amèrica Llatina, l’Àsia, l’Àfrica, Europa.

Una formació integral

Entre les accions orientades a afavorir la internacionalització, el Pla
d’actuacions de la UPC contempla, pel que fa a la política lingüística,
aspectes com ara la millora de la competència multilingüe i intercultural
dels membres de la comunitat. Aquest curs, s'han posat en marxa
diverses versions multilingües de diferents webs institucionals i
s’han publicat en format digital diferents recursos de suport a la qualitat
lingüística multilingüe.

Amb l'objectiu d'afavorir una formació integral i d'esdevenir un autèntic
espai de coneixement, aquest curs també s’ha iniciat la programació
d'UPCArts, el nou programa cultural de la Universitat que reivindica
estrènyer ponts i aliances entre les ciències i la tecnologia i l’art i la
cultura.
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Els darrers anys, la Universitat ha aprofundit en la capacitat de
transferir coneixement a través de grans aliances transnacionals amb
socis diversos -empreses, universitats, institucions- i amb la complicitat
dels sectors públic i privat.

Aquest curs, i atenent l’emergència sanitària per la pandèmia causada
per la COVID-19, diversos grups i centres de recerca de la Universitat
han treballat en diferents projectes científics en la lluita contra
l’expansió del virus. S’hi han sumat diferents iniciatives d'escoles,
facultats, campus, professorat i estudiantat que han posat a disposició el
seu coneixement, material o equipaments, com ara impressores 3D per a
la producció de mascaretes, respiradors i equips de protecció per a
hospitals. També s'han impulsat noves iniciatives docents i encetat noves
vies de col·laboració amb les autoritats sanitàries per contribuir a
desenvolupar tecnologia en relació als reptes que planteja la crisi per la
COVID-19. Així, també s’ha posat en marxa una plataforma virtual per
atendre la demanda de tecnologia d'entitats, professionals de la salut i
empreses, i oferir solucions i capacitats tecnològiques dels centres de
recerca de la UPC.

Aquesta vocació de col·laboració amb empreses, universitats de prestigi,
institucions i consorcis nacionals i internacionals es concreta cada curs
en nombrosos convenis i projectes de recerca, en la creació de noves
empreses de base tecnològica, en la generació i explotació de patents, i
en els serveis científics i tècnics i espais que la UPC posa a l’abast del
seu entorn per generar progrés i ocupació.

Durant l’any 2019 s’han signat més de 400 contractes de recerca i s’han
obtingut més de 17 milions d'euros d’ingressos en recerca i ha a dut a
terme gairebé 2.000 serveis a tercers per un import 2,1 milions
d'euros. S’han presentat 23 sol·licituds de patents, 10 patents
prioritàries espanyoles i 5 patents prioritàries sol·licitades a d’altres
països, i s’han formalitzat 12 empreses de base tecnològica. La
mobilització d’inversions de capital en spin-offs i start-ups ha estat de
10,2 milions d'euros i la facturació anual per royalties de llicències ha
estat de 366.505 €.

Durant el 2019, s’han incubat 56 empreses de base tecnològica en els
diferents espais de la Universitat. Dins l’estratègia de generar
ecosistemes d’innovació, la Universitat lidera la coordinació i execució
del programa d’acceleració d’empreses de mobilitat urbana de l’EIT
Urban Mobility. Aquest programa d’acceleració permetrà a 20 empreses
de base tecnològica del sector de la mobilitat urbana accelerar el seu
creixement i acostament al mercat.

L'impacte en l'entorn de la UPC s'ha materialitzat també durant el curs a
través de 595 nous convenis que la institució estableix en àmbits
diversos des d'una perspectiva institucional. 
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El curs 2019-2020 es va iniciar amb l’orientació progressiva als objectius
de desenvolupament sostenible a tots els àmbits de la UPC, però
definitivament ha estat marcat per la resposta a la pandèmia. Per a la
Universitat ha estat una prioritat mantenir l’activitat, atesa la seva
importància social, així com fer tot el possible per adaptar-la a la nova
situació. Ha coincidit en un curs en què, precisament, ja s’havia
intensificat l’acció de compromís social de la Universitat. S’han aprofitat
els canvis organitzatius realitzats el curs anterior, amb l’impuls del
Vicerectorat de Responsabilitat Social i Igualtat i el treball colze a colze
amb els centres docents de la UPC per no perdre l'orientació prioritària a
l’estudiantat.

Això ha permès impulsar amb nova energia el compromís social de la
Universitat, dissenyant el Pla impulsor del compromís social, que
veurà la llum a la tardor de 2020, i reaccionar amb accions d’impacte
social davant la pandèmia de la COVID-19. Aquesta línia d’acció
s’emmarca tant externament, amb 20 projectes de cooperació local i
internacional -suport a la presa de decisions, dispositius de comunicació
amb malalts en aïllament, respiradors de baix cost, etc.- , com
internament -suport al benestar psicològic, noves formes de gestió de
l’adaptació al treball remot a través de l’aprenentatge col·laboratiu i el
suport mutu, nous formats per al Servei de Carreres Professionals, entre
d’altres-. 

Aquest curs s’ha continuat desplegant el III Pla d’igualtat, del qual
destaquen algunes de les accions que s’expliquen a continuació. S’ha
posat molt d’èmfasi en la perspectiva de gènere a la docència i, entre
d’altres accions, el Consell de Govern ha aprovat la competència
transversal de gènere a tots els graus de la UPC. També ha aprovat
l'actualització del protocol per a l’abordatge de l’assetjament sexual entre
l’estudiantat.

Amb el desplegament del I Pla d'inclusió, s’ha continuat treballant per
garantir que tot l’estudiantat amb necessitats de suport educatiu i ha atès
100 estudiants amb discapacitat i altres afectacions.

En l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i el voluntariat social,
aquest curs, tot i les restriccions derivades de la pandèmia, s’han engegat
38 projectes, entre cooperació internacional, local i d’educació per al
desenvolupament. Cal destacar que, aquest curs, el programa UPC
Reutilitza, gestionat de manera conjunta per l’associació Tecnologia per a
Tothom (TxT) i el CCD, ha estat guardonat amb el 1r Premi de
Compromís Social a la UPC.

També UPC Alumni ha continuat consolidant els serveis que ofereix a
les persones titulades a la UPC i construint una gran xarxa que
contribueixi a ampliar les seves oportunitats professionals. El Servei de
Carreres Professionals ha atès més de 1.750 persones a través de
2.250 accions d’orientació. D’altra banda, també, s’ha continuat
impulsant la creació dels clubs i chapters UPC: un total de 22 clubs i
chapters, han organitzat activitats durant el curs. Entre aquests, cal
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destacar el Club Alumni de Dones Politècniques, que ha organitzat una
nova edició del programa de mentoria M2m, adreçat a dones amb
formació politècnica i que té per objectiu fomentar el desenvolupament
professional de les noies UPC i apoderar-les, tant en l’àmbit empresarial
com en l’acadèmic.

Pel que fa a les accions de comunicació i màrqueting, al llarg del curs
s'han millorat els canals de comunicació preexistents i elaborat continguts
de valor. La segona part del curs, totalment condicionada per
la pandèmia originada per la COVID-19, va provocar un escenari de
comunicació de crisi. La informació rellevant i instantània va esdevenir
una prioritat que es va emmarcar en la campanya Una UPC protegida. El
compromís de tothom i a l’entorn del portal COVID-19.  L’evolució de la
pandèmia i la tecnologia per lluitar contra la malaltia van focalitzar els
interessos dels mitjans de comunicació: es van atendre 442 peticions
periodístiques i es van impulsar 398 campanyes mediàtiques.

Amb el confinament, l’acció de màrqueting dels estudis de la Universitat
es va reorientar en format virtual. Així, la UPC va organitzar 128 jornades
de portes obertes virtuals per presentar l’oferta de grau (5.900
assistents) i 91 de màster, amb 1.500 assistents. Les activitats de
promoció de grau dels centres docents han permès impactar en un total
de 47.200 persones, mentre que les accions de promoció de màster es
van adreçar directament a 2.500 persones. Paral·lelament, s'han atès
10.500 consultes informatives a través del correu electrònic i el telèfon,
la major part sobre graus i màsters.
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