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El Director
Informa

50è aniversari!!
Tenim una petita història i tenim un munt d’interrogants.
-

Francesc Jordana i Riba

-

Tenim una bona experiència del que ha estat la nostra escola, i hem format part del
naixement i desenvolupament de la nostra Universitat, però sabem cap on hem
d’anar?
L’escola i la universitat del futur seran semblants a com fins ara les hem viscudes?
La crisi actual que ens afecta a tots i de forma particular a la nostra universitat, és sols
una crisi econòmica, o el principi d’un canvi de model econòmic i social d’àmbit
mundial?
El nostre sector, preferent, de l’edificació i el dels professionals que nosaltres
formem, serà el mateix?
Quines seran les seves necessitats pel que fa a coneixements i competències?
Tornarem, a curt termini, a poder gaudir d’un lloc de treball i poder tenir accés a un
habitatge digne i a rebre dels estats la part que ens correspon de prestacions socials,
de sanitat i d’educació de qualitat?

Les preguntes són moltes, més que la capacitat que tenim per poder respondre-les.
Cal ser molt observadors i mirar molt cap enfora. Veure què està passant en d’altres
països veïns i llunyans, cal veure com s’està distribuint el poder i la riquesa, com
s’escurcen o s’allarguen les diferències econòmiques entre les diferents classes socials
arreu del món.
Potser si mirem més lluny, serem capaços de veure què caldrà fer molt més a prop.
Segurament veurem que un dels denominadors comuns que podem observar, per poder
sortir de la situació actual (si ens ho permeten), sigui el treball ben fet, la productivitat, la
formació de qualitat a tots els nivells i unes bones dosis d’imaginació i creativitat.
És possible que des de les escoles i universitats del futur, ensenyem més a ser “persones”
i “valors” i no ens capfiquem tant en ensenyar, com a cosa quasi única, allò que les
màquines podran fer per nosaltres. (Sempre caldran enginyers per dissenyar-les, però no
tothom ho haurà de ser).
És molt possible que en un futur, no gaire llunyà, tot sigui diferent al que us acabo
d’escriure ... O no?
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Notícies
Presentació del llibre sobre construcció sostenible del professor Enric Aulí
El passat dia 9 de novembre, va tenir lloc a l'edifici de La Pedrera de Barcelona (Passeig de
Gràcia, 92), a les 18:30h, la presentació del llibre "Centros sanitarios sostenibles" sobre
dos edificis hospitalaris sostenibles, l'Institut Guttmann de Barcelona i el Virgen de las
Nieves de Granada, escrit pel professor de l'escola Enric Aulí Mellado, del departament
d'Organització d'Empreses i en el marc de les accions en construcció sostenible que
presenta els Laboratorios Ferrer.
Enric Aulí Mellado

Nou Acord Bilateral de Mobilitat Internacional
El passat 18 de novembre es va signar un nou Acord Bilateral (BA) amb la University
College of Northern Denmark, Aalborg, de Dinamarca. Aquest acord permetrà un
intercanvi tant d’estudiants com de professors entre les dues institucions.
Amb aquest acord ja arribem a les 25 universitats europees amb les que tenim signats
LIFE LONG LEARNING PROGRAM (LLP) – ERASMUS, a part de les que tenim amb el
programa d’AMÈRICA LLATINA.

CONSTRUJOVE 2011. Jornada d’orientació professional per a joves
El passat 24 de novembre el CAATEEB va organitzar la vuitena edició de Construjove.
L’objectiu de la jornada es centra en orientar professionalment als col·legiats més joves i
als estudiants d’Enginyeria d’Edificació. En aquesta ocasió, a la primera sessió “L’enginyer
d’edificació, evolució i correspondència europea” van participar el Sr. Francesc Jordana
(Director de l’EPSEB), la Sra. Francesca Arteman (Cap dels Serveis de gestió i suport de
l'EPSEB) i el Sr. Alberto Gutiérrez Ortiz (Secretari de l’ASAT).

Curs Prova Pericial Topogràfica
Els passats 11, 12, 18 i 19 de novembre va tenir lloc a l’EPSEB el Curs Prova Pericial
Topogràfica, organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia de
Catalunya. Amb aquest curs es pretén donar una formació exhaustiva sobre el marc
jurídic en el qual s’ha de desenvolupar un pèrit, així com proporcionar diferents punts de
vista pel que fa a l’actuació del perit com a professional.
El curs estava dirigit principalment a col·legiats i a estudiants de l’EPSEB. El COETTC, va
concedir 4 beques per a estudiants d’Enginyeria Tècnica Topogràfica i d’Enginyeria
Geomàtica i Topografia de la nostra escola.

Laboratoris de l’EPSEB col·laboren en el THUTMOSIS Temple Project
El Thutmosis Temple Project, és el projecte d’excavació, restauració i valoració del temple
funerari del faraó Thutmosis III. Va començar a l’any 2008 i és fruit de la col·laboració
entre el Servei d’Antiguitats Egípcies i l’Acadèmia de Belles Arts de Sevilla.
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A més dels diferents convenis que s’han signat per poder portar a terme aquest projecte,
han comptat amb la col·laboració dels laboratoris de Materials i de Topografia de la
nostra escola. Els treballs de topografia consistiran en portar a terme les restitucions
fotogramètriques de les estructures del Temple Funerari de Thutmosis III i per part del
Laboratori de Materials s’estudiaran els diversos materials utilitzats en l’execució del
Temple. Més informació: http://www.thutmosisiiitempleproject.org/

Enquestes curs 2011/12
Els passats 14 i 25 de novembre es van realitzar les enquestes sobre l’actuació del
professorat i sobre les assignatures segons la percepció de l'estudiantat. Les enquestes
són un dels instruments amb què es vol millorar la docència que es fa a la UPC.

Exposició: Projectes del 2010 del CCD
Del 22 de novembre fins al 12 de desembre a la planta baixa de l'EPSEB va tenir lloc
l'exposició Projectes del CCD de l’any 2010. Més d’una trentena de pòsters amb
informació detallada dels projectes realitzats per membres de la UPC en el marc de la
Convocatòria dels Ajuts del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD).
Podeu consultar els pòsters a:
http://bibliotecnica.upc.es/dhs/fotografies_posters/posters.asp?Any=2010

II Jornades Low Tech. Tradició i innovació
En el marc de la Setmana de la Ciència que va tenir lloc els dies 24 i 25 de novembre es
van celebrar a l’EPSEB les II Jornades Low Tech. Tradició i innovació, a càrrec del Grup de
Recerca GICITED i del Laboratori de Materials de l’EPSEB.

Teaching Staff Mobility
 Incoming:

Dr. Mohamed Asheesh amb Carles
Serrat i Piè



El passat 28 de novembre van rebre la visita del professor Dr. Mohamed Asheesh de la
Oulu University of Applied Sciences. L’EPSEB té un acord bilateral amb aquesta universitat,
que a més d’afavorir la mobilitat de l’estudiantat, ha fet possible que el professor M.
Asheeesh vingués a la nostra escola. Durant la seva estada es va reunir amb el professor
Carles Serrat, com a Coordinador Internacional de l’EPSEB, així com amb el professor Enric
Aulí, ja que la seva especialitat és la gestió dels recursos de l’aigua. Per aquest motiu va
impartir la conferència: “water and environmental management water scarcity,
transboudary water resources management vision and strategy” en el marc de
l’assignatura de “Gestió Mediambiental” del Màster en Edificació coordinada pel mateix
professor Aulí.
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També dins de la mobilitat incoming vam rebre la visita del Professor Andrei Serbescu de
la Ion Mincu University of Architecture and Urbanism in Bucharest, Romania. La seva
estada va fer possible la participació en l’assignatura de “Materials de la Construcció II”
dels estudis de grau en Enginyeria d’Edificació, consistent en la presentació de diferents
casos pràctics. Conferència sobre l’estat de la construcció a Romania centrada en
projectes realitzats pel professor Andrei Serbescu.

 Outgoing:

Ricardo Gómez Val

Durant el mes de desembre el professor Ricardo Gómez Val del Dept. de Construccions
Arquitectòniques II, va visitar la Ion Mincu University of Architecture and Urbanism in
Bucharest, Romania. En la seva estada va establir contactes amb professors dels
Departaments de Construcció i Restauració i va realitzar sessions de treball emmarcades
en la recerca sobre la conservació i restauració d’esglésies ortodoxes de Bucarest així com
esglésies de la zona de Transilvània qualificades com a Patrimoni de la Humanitat.
També va contactar amb el personal de relacions internacionals de la Ion Mincu University
of Architecture and Urbanism in Bucharest que van mostrar gran interès en iniciar els
tràmits per establir un Acord Bilateral.

Conferència i Col·loqui : "Economia en temps real" Crisis econòmica, crisis de valors?
El passat 30 de novembre a les 16 hores a la Sala d'Actes de l'EPSEB va tenir lloc la
conferència "Economia en temps real" Crisis econòmica, crisis de valors. El ponent
d'aquesta conferència va ser el senyor Arcadi Oliveres Boadella (Doctor en economia,
President de Justícia i Pau, professor titular d'Economia Aplicada de la UAB) i ha estat
organitzada per l'assignatura d'”Economia de l'Empresa” dels estudis de grau en
Enginyeria d’Edificació i impartida des del departament d'Organització d'Empreses.
Arcadi Oliveres Boadella

Així mateix, el vam convidar a signar el llibre d’Honor de l’Escola, cosa que va acceptar
amb profunda satisfacció per la nostra part.

XXVII Jornada Corresponsables.
Medio ambiente y crisis: obstáculos y sinergias
El passat 13 de desembre va tenir lloc a l’EPSEB las XXVII Jornadas Corresponsables,
organitzades per MediaResponsable i amb el suport del CERPIE (Research Centre for
Corporate Excellence& Innovation) de la UPC. El professor Pedro R. Mondelo del Dept.
d’Organització d’Empreses i Director del CERPIE va participar a la inauguració institucional
de la jornada, juntament amb el Sr. Josep Enric Llebot (Secretari de Medi Ambient i
Sostenibilitat de la Generalitat) i el Sr. Marcos González, Director general de
MediaResponsable.

Acte Acadèmic de Nadal
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El passat 22 de desembre de 2011, a les 13 hores, va tenir lloc a la Sala d’Actes de l’escola
l’Acte Acadèmic de Nadal. En el decurs d’aquest acte, va actuar el grup “Suburbiam” del
que en forma part un professor de l’escola. El Director de l’EPSEB juntament amb el
Secretari acadèmic van fer el lliurament de distincions institucionals del centre a les
persones següents:
Clauer d’Argent, en reconeixement i agraïment per la seva tasca duta a terme durant 25
anys de dedicació a l’escola per al:
Sr. Pedro Mon Taillant (professor del Dept. d’Expressió Gràfica Arquitectònica II)
Sr. Laureano Ramírez de la Piscina Millán (professor del Dept. de Física Aplicada)
Placa Institucional del centre com a reconeixement als professors del Dept.
d’Organització d’Empreses: Sr. Ramón Companys i Pascual i la Sra. Montserrat Sansalvadó
Tribó.
Medalla d’Or del centre com a reconeixement al personal que es va jubilar durant el curs
passat:
Sr. Julio Angel Iglesias Prieto (professor del Dept. d’Expressió Gràfica Arquitectònica II)
Sr. Manuel Rodríguez Martín (professor del Dept. de Matemàtica Aplicada I)
Sr. Jordi Fernández Gimeno (professor del Dept. d’Organització d’Empreses)
Sr. Josep Ma. Poudevida Font (professor del Dept. d’Organització d’Empreses)
Sr. Delfín Cerezo Camara (Personal d’Administració i Serveis de l’EPSEB)
En finalitzar l’acte, es va celebrar el Dinar de Nadal al Restaurant de l’Escola amb la
participació majoritària de professorat i personal d’administració i serveis.

Felicitació del professor Jaume Guixà
El Professor Jaume Guixà Mora del Dept.
d’Organització d’Empreses, ens va oferir
aquesta petita obra d’art per felicitar-nos
les festes i desitjar-nos a tots un pròsper
2012. I l’escola l’ha incorporada a la
felicitació institucional que ha fet arribar
a tots els amics i coneguts.

Racó de la Recerca i
la Transferència

Workshop de R+D+I
El professor Carles Serrat va ser convidat a participar en un workshop per a la discussió de
temes comuns de recerca a la Brno University of Technology finançat pel Ministeri de
Recerca Txec, en el que es van realitzar sessions de treball amb els estudiants de màster i
els professors del Departament d’Enginyeria Civil de la Brno University of Technology. (5-8
Desembre de 2011)
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Racó de
l’Estudiantat

Estatuto del Estudiante Universitario
L' 1 de gener de 2011 va entrar en vigor l’“Estatuto del Estudiante Universitario” (EEU),
aprovat pel Consell de Ministres del 31 de desembre, el qual fixa els drets i deures de
l'estudiantat i crea un marc legal per a la representació estudiantil. Ara que comença ha
estar desenvolupat en tots els seus aspectes cal ajudar a fer-ne la difusió corresponent.
Aquest vídeo intenta resumir, d’una banda les idees principals de l’EEU i de l’altra precisar
quins d’aquests drets ja s’estan desenvolupant a la nostra universitat.
Més informació: http://www.upc.edu/comunitat/estudiantat/estatut

Proposta d'activitat de networking
El passat 1 de desembre, des de "UPC Alumni" es va posar en marxa l’activitat “IV edició
Networking Professional. Experiències personals d’emprenedoria”, com una activitat
dirigida a antics alumnes i a estudiants de darrer curs dels estudis que s’imparteixen a
l’escola. Més informació: www.alumni.upc.edu

Noves convocatòries de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
Les beques Equitat tenen com a objectiu subvencionar el 50% dels crèdits matriculats
per primera vegada i neix amb la voluntat de complementar les convocatòries del MEC,
donat que els llindars de renda familiar són una mica més alts. El termini de presentació
de sol·licituds finalitza el 31 de març de 2012.
Les beques Excel·lència volen finançar la mobilitat internacional dels estudiants que
hagin superat un mínim de 160 crèdits en primera convocatòria. El termini de presentació
de sol·licituds finalitza el 29 de febrer de 2012.
El tràmit de sol·licitud s'ha de fer a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat
de Catalunya i des dels centres NO podem fer cap tipus de gestió ni de recollida de
documentació. Més informació: https://www.upc.edu/sga/

Activitat lúdica dels ATSF (Arquitectes Tècnics Sense Fronteres)
Els estudiants membres d'ATSF (Arquitectes Tècnics Sense Fronteres) van organitzar el
passat 15 de desembre un Concert Solidari. POSTERconcertATSF.pdf
Amb la intenció de recollir diners destinats a tirar endavant els projectes de cooperació
que tenen en marxa i de proposar-ne de nous.
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Beques a Rússia

Durant el mes de desembre i fins el 22 de gener es pot optar a una beca Erasmus Mundus
de la xarxa Euro Russian Academic Network per a la mobilitat d'estudiants, professorat i
investigadors. Es pot cursar grau, màster, doctorat i post-doctorat en durades d'entre 10 i
36 mesos.

Racó de la
Biblioteca
Recursos i indicadors per avaluar la recerca

La Biblioteca de l'EPSEVG ha elaborat un vídeo on s'expliquen les eines per avaluar
la recerca, els principals indicadors bibliomètrics, fonts d'informació rellevant i
altra informació d'interès per als investigadors.
Disponible a : http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2649

Nou servei de préstec entre biblioteques del CBUC

El PUC és el nou servei que permet al estudiantat, PDI i PAS tenir en préstec llibres
d'una altra biblioteca del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
(CBUC) de manera fàcil i gratuïta.
Els documents es poden demanar directament a través del CCUC i arriben a la
biblioteca de l'EPSEB o a qualsevol altra de la UPC que seleccioneu, o bé agafar
presencialment a la biblioteca a la qual pertanyen els documents.
II Dia de la Factoria de Recursos Docents

El passat 25 de novembre va tenir lloc a la Facultat d'Òptica i Optometria de
Terrassa el “II Dia de la Factoria de Recursos Docents”, organitzat per l’Institut de
Ciències de l'Educació i el Servei de Biblioteques i Documentació. L'objectiu va ser
donar a conèixer noves experiències i possibilitats que ofereixen les diverses
factories a tota la comunitat universitària en relació a l'aprofitament didàctic dels
recursos multimèdia.

Racó dels Serveis
Informàtics

Web

Creació d’un nou apartat a la Web per tal de permetre difondre la informació
referent a la celebració del 50è aniversari de l'edifici de l'EPSEB, així com
promoure la participació de tota la comunitat present i passada i convidar als
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actes que s’aniran succeint a totes les institucions i empreses que estan vinculades
a l’escola.

Nova aplicació activa

S’ha dissenyat i posat en servei una aplicació en el marc de la celebració del
Cinquantenari de l’escola que permet incorporar fotografies, imatges o escrits
amb anècdotes, successos o esdeveniments relatats pels propis protagonistes de
la nostra història, que ens puguin ajudar a donar evidències i mostres dels
moments viscuts al llarg d’aquests 50 anys.

Equipament

Per tal de millorar el confort dels usuaris i la uniformitat de las sales, s’ha procedit
a la substitució de les cadires de les aules informàtiques amb 120 de noves, que
permetran donar una aparença més actual i un ús més còmode.
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