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El Director  
Informa 
 

Francesc Jordana i Riba 
 

 

Benvolgudes i benvolguts, 

El curs 2010-11 ja ha finalitzat i les merescudes vacances d’estiu estan a tocar. 

Ha estat un curs complicat i alhora molt productiu, si feu un repàs ràpid dels edific@ del 
curs, ho podreu observar. 

El curs, quedarà marcat com el de “les retallades” pressupostàries, però malauradament 
tot apunta a què el 2011-12, no serà gaire millor. Però sabrem com gestionar 
positivament, aquest temps de “vaques magres”. 

Ara toca un merescut descans i per afavorir el mateix, començaré per fer molt més curt 
aquest informe. Ja tindreu ocasió de veure, en la memòria del curs, els detalls i el conjunt 
d’activitats i resultats obtinguts durant el curs 2010-11. 

Així doncs, sols em resta desitjar-vos unes bones vacances, un bon mes d’agost i que a la 
tornada ens retrobem totes i tots! 
 
 

 

Notícies 

 
 

 
 

 

 
Activitats del Pla d’Orientació Professional de l’EPSEB 
 
Els dies 3 i 11 de maig es van dur a terme dues accions en el marc del Pla d’Orientació 
Professional per als estudiants de Grau de l’EPSEB: 
 
3 de maig - Taula rodona: Quines són les meves sortides professionals?  
Explicació de l’experiència professional a partir dels perfils següents: 
 Project Manager 
 Seguretat i Salut 
 Industrialització procés constructiu 
 Sostenibilitat 
 Administració 
 Emprenedor  
 
11 de maig – Jornada: Present i futur de les sortides professionals dels àmbits de 
l’edificació i la geomàtica 
Presentació de la Jornada 
Sr. Francesc Jordana i Riba, 
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Jordi Ramentol Massana 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Director de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona 
10.30 Sra. Sensi Gálvez, 
Col∙legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona 
11.00 Sr. Jordi Martínez Morales, 
President del Col∙legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia de Catalunya 
11.30 Sra. Rosa María Olivé Pasquina, 
Entitat Bancària 
12.00 Sr. José Luis López Torrens, 
PREMAT i MUSAAT 
 
Resolució de la 2a assignació de places de mobilitat 
 
El passat 6 de maig es va fer pública la segona assignació de places de mobilitat 
internacional per al curs 2011-2012. Finalment es van atorgar una vintena més de places 
que juntament amb les concedides a la primera assignació fan un total de 72 places de 
mobilitat internacional per al curs 2011-12.  
 
El Sr. Jordi Ramentol Massana com a ponent a la classe d’Economia a l’Empresa 
 
El passat 11 de maig es va celebrar dins de la classe d’Economia a l’Empresa que coordina 
el professor Juan Manuel Soriano Llobera, una ponència per part del Sr. Jordi Ramentol 
Massana, expert en economia i des de 2010 President de Farmaindustria, patronal del 
sector de laboratoris farmacèutics. 
 
Jordi Ramentol Massana, és llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de 
Barcelona, té un Máster en Direcció d’Empreses (Internationales Führungsprogram) per la 
Universitat de Colonia (Alemania) i ha realitzat el GPMD del IESE - Michigan Business 
School. Des de 2004 és Consejero Director General Grupo Ferrer. 
 
Participació de professorat de l’EPSEB al CONSTRUMAT 2011 
 
El passat 17 de maig, en el marc de la Fira CONSTRUMAT 2011, es va organitzar el que es 
va dir l’Àgora de la Rehabilitació, que amb el suport de Institut Català d’Energia (ICAEN), el 
Col∙legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona 
(CAATEEB) i la pròpia Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), van exposar la situació 
actual i van aportar les propostes per encaminar el futur. 
En l’apartat “Investigación y docencia en restauración y rehabilitación” les ponències van 
ser: 

• Conocimiento e investigación aplicada. El papel de la Universidad. 
Xavier Gil, Vicerrector de Política Científica de la UPC 

• Mapa actual de la formación universitaria y extrauniversitaria en restauración y 
rehabilitación. 

José Luis González, Catedrático UPC y Montse Bosch, profesora de la UPC 

• Metodología de inspecciones en grandes áreas urbanas. Diagnóstico global: 
Barrio de La Ribera. Montcada i Reixach. 

Francesc Jordana, Laboratori d’Edificació. 

• Ensayos estructurales “in situ”. 
Joan Ramon Rosell, Laboratori de Materials. 

• Levantamiento y modelado del patrimonio monumental. 
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Maribel Rosselló Nicolau 

 
 

 
 

Emili Hormias Laperal 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felipe Buill, Laboratori de Fotogrametria i Cartografia.  

• Diagnosis energética en edificios públicos. 
Inma Rodríguez, Laboratori d’Acústica i Estalvi Energètic. 
 
En l’apartat: “Rehabilitación energética. Entre la auditoria, el edificio y la energía” una de 
les ponències va ser: 

• Las auditorias energéticas como diagnosis y como ahorro energético 
Montse Bosch, profesora de la Universidad Politécnica de Catalunya 
 
Campanya “Amb una vegada no n’hi ha prou. Vine a donar sang” 
 
Amb aquest eslògan, el Banc de Sang i Teixits va visitar l’EPSEB duran el 18 de maig. 
L’objectiu d’aquestes campanyes és captar i promoure la donació de sang entre la 
comunitat universitària. Normalment aquesta campanya es duu a terme a la nostra escola 
dos cops per curs acadèmic amb resultats força positius. 
 
Conferència: L’habitatge social als anys 50 
 
El passat 27 de maig va tenir lloc la conferència “L’habitatge social als anys 50. El cas de 
les Vivendes del Congrés Eucarístic” organitzat dins del Projecte de Recerca L’Arquitectura 
de l’Habitatge a Barcelona, 1936-1976 (ETSAB). La Sra. Maribel Rosselló Nicolau 
professora del Dept. de Composició Arquitectònica va col∙laborar en la presentació 
d’aquest treball. 
 
Premi per al professor Emili Hormias Laperal, al Congrés de Coimbra 
 
Els passats dies  7-9 de Juny de 2011, es va celebrar a Coimbra, Portugal el Congrés 
CIMAD 2011, en el que va ser guardonat amb el Primer premi TAFIBRA a la millor 
presentació el professor l'Emili Hormias Laperal, professor de la nostra escola, adscrit al 
Dept. de CA2, i membre del grup de recerca GICITED, amb el treball “Prefabricación en 
rehabilitación: el panel de madera contralaminada en el edificio de Ca la Dona” 
Autors: Sandra Bestraten i Emili Hormias 
 
Jornades del Col·legi de Topògrafs: “Delegación Cataluña Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos en Topografía. CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EJERCER LA PROFESION EN 
EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD"   
 
Els passats dies 17 i 18 de juny es va celebrar a la Sala d’Actes, les Jornades Impartides per 
Pedro Jesús Ortiz Toro, professional de la geomàtica i expert en temes relacionats amb la 
propietat, registre i cadastre. 
 
Les sessions van tenir una gran acollida i els assistents van valorar molt favorablement el 
contingut i el ponent de les jornades. 
 
Acte Acadèmic de Lliurament de Diplomes i Premis 
 
El passat 20 de juny es va celebrar a la Sala d’Actes de l’EPSEB l’Acte Acadèmic de 
Lliurament de Diplomes i Premis que anualment l’escola celebra amb els seus titulats. En 
aquesta ocasió a més dels Presidents dels Col∙legis Professionals i de diverses entitats que 
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col∙laboren amb l’escola vàrem comptar amb la presència de la Vicerectora de Relacions 
Institucionals de la UPC, Sra. Marisol Marqués Calvo i del Sr. Damià Calvet Valera, 
Secretari de Territori i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya que va tancar l’acte acadèmic. 
 
En l’acte es van lliurar els Diplomes corresponents als títols dels estudis d’Arquitectura 
Tècnica, d’Enginyeria Tècnica en Topografia, i d’Enginyeria en Organització Industrial del 
Curs Acadèmic 2008/09 i als Titulats del Màster Universitari en Edificació del curs 
acadèmic 2009/10. Els Diplomes de Coordinador de Seguretat per als estudiants que van 
cursar la línia E d’Arquitectura Tècnica. Les distincions als número 1i 2 de cada promoció. 
 
Es van lliurar diversos premis com els Premis de la Caixa d’Enginyers per als millors 
expedients de cada una de les titulacions de l’EPSEB. Els Premis del Col∙legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona als millors 
Projectes Fi de Carrera d’Arquitectura Tècnica del curs acadèmic 2009/10. Els Premis PAI 
CONSTRUCCIONS als millors treballs final de Carrera d’Arquitectura Tècnica i d’Enginyeria 
d’Edificació del curs acadèmic 2009/10. Els Premis del Col∙legi d’Enginyers Tècnics en 
Topografia de Catalunya, “Luis Martín Morejón” edició 2011 als millors Projectes Fi de 
Carrera d’Enginyeria Tècnica Topogràfica del curs acadèmic 2009/10. I finalment es van 
lliurar per primera vegada els Premis del Primer Concurs sobre el Grau en Enginyeria 
Geomàtica i Topografia i del Grau en Enginyeria d’Edificació per a estudiants de 
secundària.  
 
Junta d’Escola Extraordinària 
 
El passat dijous 23 de juny es va celebrar a la Sala d’Actes una Junta Extraordinària oberta 
a tota la comunitat de l’EPSEB (PDI, PAS i Estudiants), amb un únic punt en l’ordre del dia: 
Congelació de l’ampliació de l’edifici EPSEB i nou edifici AUEB (Escola de Doctorat en els 
àmbits de l’Arquitectura, Urbanisme i Edificació). Aquest projecte el va presentar el 
Vicerector d’Infraestructures de la UPC, Sr. Josep Bosch Espelta, justificant que era 
l’oportunitat d’aprofitar el compromís del projecte “Barcelona Knowledge Campus” 
aprovat pel Ministerio de Educación.  
 
 
Signatura de l’Acord Marc amb RIME (Rehabilitació i Manteniment d'edificis de 
Catalunya) comissió activa dins del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i 
Comarques 
 
El passat 29 de juny es va dur a terme la signatura de l’Acord Marc amb RIME, per tal de 
garantir el compromís entre l’escola, concretament els responsables del DAC de 
Rehabilitació i les empreses que formen part de RIME, que és la Comissió del Gremi de 
Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques que segueix i promou els temes de la 
Rehabilitació, de manera que els estudiants que facin aquest DAC tinguin opció de fer el 
PFG en empreses especialitzades en aquest àmbit. 
L’acte de signatura que es va fer a la Sala de Direcció i hi van assistir representants de 6 
empreses, els professors del DAC i membres de l’equip directiu de l’escola, i els signants 
van ser per RIME el Sr. Josep Gassiot i per l’EPSEB el director, Francesc Jordana, que van 
elogiar la iniciativa i refermar l’interès d’ambdues parts en aconseguir resultats ben aviat. 
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Sara Laborda Cotarelo 

 
 

 
Celebració del “XIX Congreso de EBEN España” a l’escola 
 
Durant els dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol, es va celebrar a la Sala d’Actes de l’EPSEB el 
“XIX Congreso de EBEN España” TRANSFORMAR EL MUNDO-HUMANIZAR LA TECNICA 
Ética, Responsabilidad Social e Innovación. 
 
EBEN (European Business Ethics Network) és una associació de l’espai europeu, creada al 
1987 per promoure l’estudi i l’aplicació de l’ética en l’àmbit de les organitzacions, els 
negocis i l’economia. Membres de l’escola, professorat i PAS han format part dels 
diferents comitès: d’honor, científic i organitzador del congrés, que ha tingut una 
valoració molt positiva per part dels participants.  
 
 
La professora Sara Laborda Cotarelo fa donació de llibres i material a l’escola 
 
La professora Sara Laborda Cotarelo, que recentment va optar per la seva jubilació, ha fet 
donació a l’escola de llibres i material, que estan recollits a la biblioteca de l’EPSEB. Els 
llibres són dels àmbits de l’edificació, l’organització d'empreses i humanístics en general i 
cal destacar el fons dedicat a assegurances i peritacions, així mateix, el material són 
màquines d’escriure antigues clàssiques, que estan exposades, també a la biblioteca: - 
Hispano Olivetti HO M4 – Underwood - Olivetti linea 98 - Olivetti ET compact 70 - 
s3272574, i que representen el progrés tecnològic que l’escola ha pogut viure a través de 
les eines de treball dels professors. 
L’escola li ha agraït formalment la seva generositat en fer aquesta donació. 
 

 

Racó de la Recerca, 
la mobilitat i la 
Transferència 
 

 
 

 
 
 
 

 
Visites a Universitats amb acords bilaterals 
 
El dia 4 de maig, el Sotsdirector de R+D+I, Carles Serrat, es va reunir amb l’equip de 
recerca que dirigeix la Dra Elisabetta Rosina (i l’estudiant de l’EPSEB que hi fa una estada 
Erasmus), del Dipartimento di Scienza e Tecnologie per l’Ambiente Costruito del 
Politecnico de Milano, per tractar, entre altres, els termes del conveni de col.laboració de 
recerca entre ambdues institucions en l’àrea de la durabilitat d’elements en façana i l’ús 
de tècniques d’infraroig en la diagnosi. 
 
Els dies 5 i 6 de maig el professor Carles Serrat, en qualitat de Responsable de Mobilitat 
de l’EPSEB, va visitar el seu homòleg John Paris Pantouvakis, de la National Technical 
University of Athens, amb qui estrenem acord Erasmus aquests curs 2011-12, per tal de 
planificar in situ la potencial línia de PFG en l’àrea del Building Information Modelling. 
 
 
Visita de professors  estrangers 
 
Els passats dies 30 i 31 de Maig els professors Zdeněk Krejza & Jitka Chovancová del 
Institute of Structural Economy and Management de la Faculty of Civil Engineering, en el 
marc de l’acord bilateral que mantenim amb la Brno University of Technology dins del 
programa de Mobilitat d’ERASMUS, van visitar la nostra Escola. L’àrea d’interès/recerca 
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Mónica Alcindor Huelva  

dels professors Zdeněk Krejza & Jitka Chovancová és Economy of Building Firm i van estar 
interessats en poder intercanviar experiències docents o projectes de recerca amb aquells 
professors de l’EPSEB que poguéssim tenir interessos similars.   
 
També els dies 30 i 31 de maig l’Escola va rebre la visita de la Coordinadora de Relacions 
Internacionals, Dr Anna Cellmer, de la University of Warmia and Mazury a Olsztyn, 
Polònia, amb qui l’EPSEB té acords de mobilitat en  el Programa Erasmus per als nostres 
estudiants d’ETT/EGT. La visita va permetre millorar els acords bilaterals entre ambdues 
universitats i estendre la col∙laboració a EE per a futures convocatòries. 
 
El dia 30 de juny, la Dra Katarzyna Rzeszut, del Institute of Structural Engineering, 
delegada per la Poznan University of Technology es va reunir amb el Sotsdirector Carles 
Serrat per tal d’exposar l’oferta específica que la seva universitat ha preparat per al 
proper any acadèmic per als estudiants Erasmus en l’àrea de la Enginyeria Civil i/o 
Edificació. Aquesta informació és molt rellevant de cara a fer una mobilitat profitosa. 
 
Tots els professors visitants també van tenir ocasió de reunir-se amb els estudiants que 
han obtingut destinació a les seves universitats per al proper curs. Els alumnes van valorar 
molt positivament aquesta possibilitat. 
 
 

“Erasmus Staff Training week” del PAS de l’EPSEB 
 
Dins del programa de mobilitat internacional per al PAS de la UPC, durant el mes de 
maig van viatjar dues persones de l’administració :  
 

- La Sra. Sònia Betalú Ramírez va gaudir d’un Erasmus Staff Training Week 
realitzat del 2 al 6 de maig al Instituto Politecnico de Bragança de Portugal. 
 

- la Sra. Marta del Rio Fontanals va gaudir d’un Erasmus Staff Training Week 
realitzat del 23 al 27 de maig a la University of Maribor de Slovenia. 

 
 
Lectura de tesis doctoral 
 
El passat 21 de juny va tenir lloc la lectura de la tesi doctoral “La rehabilitación limitada: el 
caso de las intervenciones de adaptación a los criterios de habitabilidad actual de 
edificaciones rurales construidas con técnicas históricas, aisladas o dentro de pequeños 
núcleos urbanos del Baix Empordà” de la doctoranda Mónica Alcindor Huelva, professora 
del Dept. de Construccions Arquitectòniques II de la nostra escola, sota la direcció del 
Doctor Jose Luis Gonzalez Moreno-Navarro, i va obtenir la qualificació d’Excel∙lent Cum 
Laude. 
 

 

Racó de 
l’Estudiantat 
 

 
Manifestació a Madrid des de l’EPSEB el dia 13 de maig  
 
El passat 13 de maig es va convocar a Madrid una manifestació a nivell nacional, on van 
assistir estudiants de les 34 escoles del país on s’imparteix el Grau d’Enginyeria 



 
edific@ 

 

� Si esteu interessats en fer pública alguna informació envieu un @ a l’adreça: 

informacio.epseb@upc.edu Recordeu indicar el TEMA: eeddiiffiicc@@      7/9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

d’Edificació.  

La Delegació d’Estudiants de l’EPSEB va organitzar aquest viatge que va ser tot un èxit 
doncs es van replegar un total de 3000 persones provinents de gairebé totes les 
universitats de la península, defenent als carrers de Madrid el Grau d’Enginyeria 
d’Edificació.  
 
Publicació d’aspectes normatius i administratius als estudiants de l’EPSEB 
 
El passat 12 de maig es van publicar els calendaris d’exàmens finals corresponents al 
quadrimestre de primavera de les diferents titulacions ofertades a l’Escola.  
 
El passat 6 de juny es va publicar informació important sobre la defensa dels 
PFC/PFG/TFM a la convocatòria de juny/juliol 2011 relacionada amb els tràmits 
administratius que han realitzar els estudiants que vulguin defensar el seu projecte. 
 
El passat 10 de juny es va publicar a la web de l’EPSEB informació sobre la Prematrícula i 
més concretament sobre la prematriculació d’assignatures optatives i dels DAC 
d’Enginyeria d’Edificació. 
 
El 20 de juny es van publicar els horaris corresponents al primer quadrimestres dels 
estudis d’Enginyeria d’Edificació, d’Enginyeria Geomàtica i Topografia i d’Enginyeria 
Tècnica Topogràfica, per tal de poder formalitzar la prematrícula corresponent. 
 
Convocatòria des de la Delegació d’Estudiants de l’EPSEB 
 
Des de la Pudup (Plataforma Unitària en defensa de la Universitat pública) es va convocar 
una concentració davant de la Generalitat el dijous 26 de maig per protestar contra les 
retallades. Aquesta convocatòria es va impulsar des de la Delegació d’Estudiants de 
l’EPSEB. 
 
 
Xarxa d’Emprenedoria Universitària 
 
Durant el mes de maig es va obrir el termini per que els estudiants de les universitat de la 
Xarxa d’Emprenedoria Universitària participessin al Campus d’Estiu (juliol 2011). Aquest 
Campus d’Estiu és una experiència formativa i participativa per potenciar aptituds i 
actituds emprenedores. Podeu consultar totes les activitats de la Xarxa a: 
http://www.ub.edu/xarxaempren/ 
 
 
Beques assistència curs COETT 
 
El Col∙legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia de Catalunya, va concedir dos beques 
per als estudiants d’Enginyeria Tècnica Topogràfica. Aquestes beques servien per a 
l’assistència al curs “Conocimientos necesarios para ejercer la profesión en el ámbito de la 
propiedad” que es va celebrar durant els dies 17 i 18 de juny a la Sala d’Actes de l’EPSEB. 
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Racó de la 
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Les Revistes d’Elsevier des del Mòbil 
 
Les revistes d’Elsevier subscrites pel Servei de Biblioteques de la UPC es poden consultar 
des del mòbil. La consulta es fa mitjançant una aplicació gratuïta per l’iPhone, també 
compatible per l’iPod Touch i l’iPad.  
http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/mobile 
 
Nova pàgina del TDX 
 
TDX, el dipòsit cooperatiu de tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i altres 
comunitats, ha renovat el software i el disseny de la seva plataforma d’accés, millorant la 
visibilitat dels treballs allotjats http://tdx.test.cesca.es/ 
 
La versió 2.0 de RefWorks surt del Beta 
 
La versió 2.0 de RefWorks surt del beta i es podrà utilitzar simultàniament amb la clàssica 
fins desembre. http://www.refworks-cos.com/training/ 
 
La revista science es fa “mobile” 
 
Ja podeu consultar el sumari, llegir els resums, escoltar podcasts i conèixer les darreres 
notícies del bloc (ScienceNOWS) de la revista Science, a través del vostre dispositiu mòbil 
(iPhone, iPod Touch i Android). http://content.aaas.org/mobile 
 
SHERPA/RoMEO en castellà 
 
SHERPA ha fet pública una versió en castellà de RoMEO. RoMEO és la base de dades clau 
de les polítiques editorials de lliure accés, utilitzada a tot el món pels administradors de 
repositoris i acadèmics, per comprovar el dret d’autoarxiu de les seves publicacions. 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/?la=es 
 

 

 

Racó dels Serveis 
Informàtics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enquestes i certificats activitats d’Orientació Professional 
 
Des de Serveis Informàtics s’ha dissenyat i desenvolupat una nova aplicació que ha 
permet realitzar les enquestes de satisfacció i obtenir el certificats d’assistència dels 
estudiants que van assistir a les activitats d’Orientació Professional a través de la intranet 
de l’EPSEB. Això a permès agilitzar el procés i evitar desplaçaments als estudiants per tal 
d’obtenir els documents acreditatius. 
 
Accés guia docent 
 
Per tal de simplificar processos i assolir millor qualitat a la informació que es publica a la 
web de l’escola, s’ha modificat la font de les fitxes de les assignatures dels estudis de Grau 
per tal que s’obtinguin directament les dades introduïdes pels coordinadors de les 
assignatures al sistema de gestió Prisma. 
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Aquesta acció s’ha pogut realitzar mitjançant la programació de l’accés al BUS SOA de la 
UPC. 
 
Nou sistema de validació a la Intranet 
 
Amb l’objectiu de facilitar l’entrada a les diverses intranets de la UPC que utilitzen la 
validació única i que a més millora la seguretat, s’ha adoptat aquest sistema de validació 
de la UPC a la Intranet de l’EPSEB. 
 

 

 


