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El Director
Informa

Francesc Jordana i Riba

L’acte oficial d’inici de les celebracions del 50è aniversari de la nostra Escola
va tenir lloc el proppassat dia 17 de gener. Poder comptar amb la presència
del destacat ex estudiant de la casa, professor Pedro Nueno, va ser tot un luxe
i des d’aquí aprofito per reiterar-li el nostre agraïment. També vàrem tenir el
privilegi, que la màxima autoritat de la nostre ciutat, l’alcalde Xavier Trias, ens
acompanyés i en fes costat en aquest acte tan important per a l’EPSEB. La
resta de personalitats i amigues i amics varen convertir en entranyable, un
acte protocol·lari de celebració d’una assenyalada efemèride.
Dit això, ara més que mai cal mirar endavant i ser capaços de dissenyar un
futur millor amb una total sintonia cap a les necessitats socials i empresarials.
Cal fomentar els valors humans com ara l’honestedat, la responsabilitat, la
solidaritat, el respecte, la generositat, la lleialtat, els principis ètics i morals, i
la crítica constructiva vers la crítica destructiva i malintencionada.
Els 50 anys passats ens han servit per aprendre moltes coses, però una de les
més importants, és la de no repetir errors i ser capaços d’afrontar els nous
reptes amb valentia i esperit de superació.
Tot i respectant la història, hem de deixar pas a l’aire fresc i renovador del que
ha de venir.
Hem d’ajudar a millorar les perspectives de futur de la gent jove, professorat,
personal d’administració i sobretot el nostre estudiantat. El futur no és altra
cosa que una cursa de relleus, i hem de poder donar el testimoni als que ens
han de rellevar en la millor posició possible i havent fet l’esforç i la feina
necessària perquè la continuïtat de la cursa es desenvolupi amb les màximes
garanties d’èxit.
Altres seran els que celebrin els 100 anys de l’escola, però bona senyal serà
haver-hi arribat i que la nostra feina hagi servit i serveixi perquè els nostres
estudis i els professionals formats a casa nostra, gaudeixin del prestigi més
reconegut possible.
Som-hi doncs, cap el centenari!!

Notícies

Taula presidencial

Pedro Nueno Iniesta

Acte d’inauguració de la celebració dels 50 anys de l’escola
El passat dia 17 de gener, a les 19.30 h., es va celebrar l’acte acadèmic
d’inauguració del Cinquantenari de l’Escola. L’acte es va iniciar amb la lliçó
inaugural dictada pel Professor Pedro Nueno Iniesta, arquitecte tècnic (titulat
(titul
de la nostra escola), enginyer industrial i prestigiós professor de la Càtedra
d’Iniciativa Empresarial de l’IESE, president executiu de la China-Europe
China
International Business School (CEIBS), i autor de diversos llibres relacionats
amb l’emprenedoria, que
que va entrar en un tema apassionant com és “Retos
Profesionales del Próximo Futuro”.
Futuro” Vam comptar amb la presència
d’autoritats de la ciutat, de la Generalitat i de l’entorn professional i
acadèmic, que amb les seves intervencions van aportar visions positives
positi
i
engrescadores al públic assistent. D’una banda el Sr. Xavier Trias i Vidal de
Llobatera, l’Il·lustríssim Alcalde de Barcelona, el Sr. Antoni Giró i Roca, Rector
Magnífic de la UPC, el Sr. Carles Sala i Roca, Secretari d’Habitatge i Millora
Urbana del Dept. de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la
Sra. Rosa Remolà i Ferrer, Presidenta del CAATEEB i el Sr. Jordi Martínez
Morales, President/Delegat del COETTC. Finalment, el Director de l’EPSEB, Sr.
Francesc Jordana i Riba, va agrair
agrair la presència dels membres que presidien
l’acte, però també als directors de les trenta quatre escoles d’arquitectura
tècnica d’Espanya que s’havien desplaçat a Barcelona, així com a membres i
alts càrrecs de la UPC que van tenir la il·lusió de compartir amb l’escola aquest
acte. Cal fer esment, també, de la presència de la Sònia Recasens i Alsina,
Segona Tinent d'Alcalde Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació de
l’Ajuntament
Ajuntament de Barcelona,
Barcelona que ens ha acompanyat en la celebració i ens ha
animat amb el projecte del cinquantenari. Per tancar l’acte, va actuar el grup
Amazing Gospel que va sorprendre molt gratament als assistents.
a

A proposta del Taller Gaudí de l’EPSEB,, la Generalitat de Catalunya atorga
atorg el
premi “Placa President Francesc Macià” a l’apartat de “Seguretat i Salut al
treball” al Temple Expiatori
Exp
de la Sagrada Família".
Un cop estudiades les propostes presentades el jurat concedeix la Placa al
treball President Macià 2011 en la categoria de Seguretat i Salut en el Treball:
a la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família.
La Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família destaca per la política
de prevenció centenària traduïda en l’absència d’accidents laborals. Totes les
mesures
res preventives estan específicament adaptades per la realització de
treballs en alçada amb riscos especials i per al desenvolupament de l’obra a
través de tècniques d’escalada. En els anys de desenvolupament de l’obra s’ha
constatat l’absència d’accidents de treball greus, molt greus i mortals.

Exposició: Titulats de l’EPSEB (del curs 1961/62 fins al curs 2010/11)
Aquest curs 2011/12 fa 50 anys que va obrir les portes l’actual edifici de
l’Escola. Amb motiu del cinquantenari, i dins del cicle d’Exposicions
d’Exposici
vinculades
a la història i als esdeveniments que durant aquests cinquanta anys han estat
presents a l’escola, hem organitzat una exposició dels titulats que durant
aquests 50 anys han passat per les aules de l’EPSEB, des del curs 1961/62 fins
al curs 2010/11.
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Es podia visitar a l’antiga entrada del Rectorat fins al dia 3 de
febrer de 2012.

L’EPSEB s’incorpora als Projectes d’optimització energètica en edificis (2012)
POEs
Amb la finalitat de reduir
reduir el consum energètic de l’edifici el màxim possible a
través de mesures de gestió, racionalització i reorganització,
reorganització d’una banda, i de
contribuir
ontribuir a acomplir un dels
els objectius del Pla de viabilitat econòmica, que té
per objecte
object reduir un 25% el consum energètic l’any 2014 respecte el de 2010
de l’altra, l’Escola s’ha incorporat a l’experiència dels POEs 2012, que ha
convocat la Vicegerència d’Economia, Contractació i Infraestructures a través
de l’Àrea
Àrea d’Organització i l’Oficina
Oficina per a la Gestió Sostenible.
Sostenible
La metodologia està basada en la participació de totes les persones de la
comunitat i amb l’ajuda de les eines de visualització del consum que tenim a
l’abast (SIRENA) aconseguir: -Racionalitzar
Racionalitzar l’ús de l’edifici,
l’edifici -Canviar hàbits i
rutines i -Crear cultura de l’estalvi i l’aprofitament dels
ls recursos.
recursos

Jornada d’Innovació Docent UPC
El passat 7 de febrer es va celebrar a la Sala d’Actes de l’EPSEB, la Jornada
d’Innovació Docent de la UPC que co-organitza
co organitza en aquesta ocasió per l’ICE
(Institut de Ciències de l’Educació) amb el suport de l’EPSEB.
l’E
Un any més, es
van presentar els projectes de millora de la docència desenvolupats per
professorat de la nostra universitat i d’aquesta manera fomentar l’intercanvi
d’experiències per tal de millorar la pràctica i la innovació docent del
professorat de la UPC.
Fruit d’aquesta jornada, del 8 al 29 de febrer varem tenir a la planta baixa de
l’EPSEB una exposició d’una trentena de pòsters que recollien aquests
projectes de millora.

Premi BAM “Bioarquitectura Mediterrània”
Ell Grup de Recerca GICITED,
GICITED, format per professorat de l’escola, ha estat
premiat per la iniciativa de les JORNADES LOW TECH, amb el Premi BAM
Bioarquitectura Mediterrània, que es van concedir al COAC el 14 de febrer.
D'entre les 87 candidatures presentades, les JORNADES LOW TECH van
v ser
reconegudes pel que signifiquen d'aposta per part de la Universitat en
difondre, potenciar i fer recerca en materials i sistemes constructius de baix
impacte i baixa intensitat tecnològica, adequats però a les exigències i
prestacions de l'edificació
l'edificaci actual.

Exposició “Barcelona, fem Paisatge”
En el marc de les activitats del Cinquantenari de l’Escola, el passat 15 de
febrer a les 13 hores va tenir lloc l’acte d’inauguració de l’Exposició
“Barcelona, fem Paisatge” organitzada per l’Institut Municipal
Munici
de Paisatge
Urbà i Qualitat de Vida.
Signatura conveni

Abans de l’acte, els òrgans representatius de l’Institut i el Director de l’EPSEB

van signar el conveni de col·laboració on es cedia a l’Escola l’exposició que
mostrava les diverses maneres d’exercir la professió d’arquitecte/a tècnic/a a
la Barcelona construïda, a partir de diversos exemples d’intervencions que
posen en valor a la ciutat, i que formen part de les línies d’actuació de la
campanya municipal per a la protecció i millora del paisatge urbà.
L’exposició ubicada al vestíbul Sud, es podia visitar del 13 de febrer fins al 8 de
març de 2012.
Inauguració exposició

Resultats acadèmics de la convocatòria de defenses de projectes i treballs de
final d'estudis
Del 8 al 23 de febrer s'han dut a terme les defenses de PFC/TFG/TFM
corresponents a la segona convocatòria del primer quadrimestre del curs
acadèmic 2011/2012. Eren 105 estudiants dels diferents estudis que es cursen
a l'EPSEB.
D'aquests 105 estudiants, 3 han obtingut la qualificació d'Excel·lent amb
menció de Matrícula d'Honor, 44 Excel·lent, 48 Notable i 10 Aprovats.
Des d'aquí la nostra felicitació als nous titulats.

Concurs fotogràfic
Amb motiu de la celebració del 50è aniversari de l’EPSEB, s’ha organitzat dins
de les activitats programades el concurs fotogràfic “Imatges del coneixement
de l’Edificació, Geomàtica i Organització Industrial”. La finalitat és participar
en la recerca de les millors imatges que siguin representatives dels estudis de
l’Escola i de la seva vinculació a la celebració del Cinquantenari.
El concurs està dirigit a estudiants, professors i personal d’administració i
serveis, passats o presents. Participa-hi!!! Últim dia l’11 de maig.

Sessió Informativa de Mobilitat Internacional “Mou-te 2012/13”
El passat 27 de febrer van tenir lloc a la Sala d’Actes de l’EPSEB les sessions
informatives sobre els programes de mobilitat internacional per al curs
2012/13, que van anar a càrrec del Sotsdirector de R+D+I, Màster, Doctorat i
Mobilitat de l’EPSEB, Sr. Carles Serrat i Piè, així com de la Responsable
Administrativa de Mobilitat de l’EPSEB i de la Responsable de la Unitat
d’Afers Internacionals de Mobilitat Estudiantil de la UPC.
Per tal de facilitar l’assistència de tots els interessats es van realitzar dues
sessions, una pel matí de 12.00 a 13.30h i l’altra per la tarda de 16.00 a 17.30
h.
En aquesta sessió el Sr. Carles Serrat va presentar la nova Guia de Mobilitat on
s’especifica la informació sobre l’oferta de places, els criteris de puntuació de
sol·licituds, informació específica de cada universitat i el calendari i descripció
del procés de tramitació de la mobilitat internacional (outgoing).
Per aquest curs 2012/13 s’han ofert un total de 126 places de mobilitat
internacional.

Teaching Staff Mobility d’una professora de la Via University College i
Presentació de la seva universitat
El passat 29 de febrer varem rebre la visita de la professora Randi Warncke,
Senior Lecturer del Civil Engineer Department de la Via University College dins
del Teaching Staff Mobility.
Sra. Randi Warncke

La seva visita es va centrar, d’una banda en una reunió amb professors del
Departament de Construccions Arquitectòniques II, i de l’altra, el mateix dia
29 de febrer a les 12 hores, va fer a la Sala de Graus de l’escola, una
presentació de la seva universitat, com a Coordinadora Internacional de la
Civil Engineer Department de la universitat Via University College. Aquesta
universitat és una de les destinacions més demanades pels estudiants de
l’EPSEB. En aquesta ocasió els nostres estudiants van poder preguntar en
primera persona, sobre les inquietuds i curiositats que els genera una estada a
Dinamarca, i van poder escoltar l’explicació que va oferir Randi Warncke en
relació a l’estructura de la mobilitat a la seva universitat i les opcions per
poder obtenir un títol a la Via University College.

Jornades de Portes Obertes Camus Nord/Camus Sud

Visita Laboratori de Materials
Jornada de Portes Obertes CN/CS

El passat 29 de febrer, les escoles i facultats del Campus Nord i del Campus
Sud de la UPC van organitzar les Jornades de Portes Obertes CN/CS dirigides a
estudiants de secundària amb l’objectiu de donar a conèixer amb detall els
estudis que s’ofereixen a la UPC, les seves sortides professionals i visitar
instal·lacions i laboratoris. A l’EPSEB es va realitzar una presentació dels
estudis de Grau, una presentació de la Biblioteca i la visita al Laboratori de
Materials.

S’ha publicat la memòria de l’EPSEB 2010/2011 al web de l’escola
Ja està accessible des del web, la Memòria de les activitats i resultats del curs
2010/2011 en versió bilingüe, així com la presentació animada en tres
llengües: català, castellà i anglès.

http://www.epseb.upc.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=7
7&Itemid=486

Accions de promoció dels estudis de l’EPSEB
Durant el passat mes de gener i febrer el professor Agustín Portales Pons, va
participar en accions de difusió dels estudis que s’imparteixen a l’EPSEB.
Aquestes activitats junt amb les jornades d’orientació són els mecanismes que
més impacte tenen sobre els futurs estudiants.

Sr. Agustín Portales Pons
Director del Dept. de Construccions
Arquitectòniques II

El 24 de gener, es va celebrar la Xerrada d’Edificació al punt 7 d’Horta.
El 13 de febrer, es va celebrar la Xerrada d’Edificació al punt 7 de les Corts.
El 14 de febrer, es va celebrar la Xerrada a Sabadell dins de les Jornades
d’Orientació d’Estudis Superiors que organitzava l’Ajuntament de Sabadell.

Convocatòria SICUE 2012/13
Durant el mes de febrer es van publicar a la web de l’EPSEB les places del
programa de mobilitat SICUE per al curs 2012/13. Un total de 36 places dins
dels 14 acords bilaterals que l’EPSEB té signats amb universitats de l’Estat
espanyol.
SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) és un
programa de mobilitat d'estudiants entre estudiants/tes de centres
universitaris espanyols. Per mitjà d'aquest sistema els estudiants/tes de les
universitats espanyoles poden realitzar una part dels seus estudis amb un
altra universitat diferent a la seva, amb garanties de reconeixement acadèmic
i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular. Aquest sistema
d'intercanvi té en compte el valor formatiu de l'intercanvi, en fer possible que
l'estudiant/a experimenti sistemes docents diferents.
La CRUE va publicar a la web les places ofertades per les Universitats
espanyoles durant el mes de gener.
El termini de presentació de sol·licituds era del 30 de gener al 20 de febrer de
2012.
La resolució s’haurà de publicar abans del 18 de març de 2012.

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 durant els dies
29 de febrer i 1 de març. 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 i amb resultats força positius.

Racó de la Recerca i
la Transferència

Estada de l’Enginyera Imen Homri de l’ISTEUB de Tunísia
Entre els dies 12 de desembre de 2011 i 20 de gener de 2012, Imen Homri,
Enginyera Civil de l'Institut Supérieur de Technologies de l'Environnement, de
l'Urbanisme et du Bâtiment I.S.T.E.U.B., de Tunísia, va realitzar una estada al
Laboratori de Materials, emmarcada dins del projecte de cooperació
interuniversitària i investigació científica en el qual estan les professores de
l’escola Montserrat Bosch i Antonia Navarro, conjuntament amb el Dr. David
Gómez Gras, del Dept. de Geologia, Facultat de Ciències de la Universitat
Autònoma de Barcelona, i la Dra. Karima Zoghlami, de la Université 7
Novembre à Carthage (Túnez).
Aquest projecte té com a títol: "Estudio del estado de conservación de los
materiales de construcción de la Torre Español (Bizerta, Túnez): Metodología
de salvaguardia y protección".

Professor de l’escola premiat per Nissan

Joaquin Bautista Valhondo

Premi al millor treball de caràcter aplicat va ser fallat al VIII Congrés espanyol
sobre metaheurístiques, algorismes evolutius i bioinspirats celebrat a
Albacete del 8 al 10 de febrer passats.
L'equip premiat està format per Manuel Chica, Oscar Cordón i Sergio Damas,
del Centre Europeu de Soft Computing, juntament amb Joaquín Bautista,
professor de l’escola i membre de la càtedra Nissan.
El soft computing permet analitzar els problemes abordant tots els objectius i
aportant un conjunt de solucions perquè qui hagi de prendre la decisió final
compti amb la millor i més completa informació.

Lectura de tesis doctoral

Marta Recasens Alsina

El passat 27 de febrer va tenir lloc la lectura de la tesi doctoral “Proyectar con
5 D.I.TS. Análisis del proyecto de arquitectura y del proyecto de diseño” de la
doctoranda Marta Recasens Alsina, professora del Dept. d’Expressió Gràfica
Arquitectònica II de la nostra escola, sota la direcció del professor Lluís Bravo
Farré del Dept. d’Expressió Gràfica Arquitectònica I, i va obtenir la qualificació
d’Apte Cum Laude.

Racó de l’Estudiantat
Beques FI de l’AGAUR per a una estudiant a l’escola
Ha sortit la resolució de les beques de Formació de Personal Investigador de
l'AGAUR (beques FI), i l'estudiant Mariana Palumbo ha obtingut una
d'aquestes beques per a la realització de la seva tesi doctoral a l'Escola, sota la
direcció de la professora Ana Lacasta.
La Mariana Palumbo és arquitecta i farà la tesi dins del programa de doctorat
de Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme del Departament de
CA1.

Millores en els tràmits administratius
A partir del passat 16 de gener de 2012, es va posar en marxa una nova via de
comunicació entre els estudiants i l’Escola en referència a gestions i tràmits
relacionats amb l’expedient acadèmic: l’E-Secretaria.
A partir d’aquesta data, moltes de les sol·licituds adreçades a l’administració i
direcció de l’Escola per part de l’estudiantat, es presenten, tramiten i resolen
mitjançant aquesta intranet.
Es va publicar un petit manual on apareixien desglossats els diferents tràmits i
consultes que l’estudiantat ha d’efectuar mitjançant aquest portal.
Amb aquesta nova eina s’estalvien els problemes amb l’horari d’atenció, es
facilita el seguiment dels tràmits i s’eviten desplaçaments, per tant és una
millora important de cara a l’administrat.

"Setmana Cultural" del 20 al 24 de febrer, organitzada pels estudiants de
l'EPSEB
Els estudiants de l’ESPEB que formen part d’ATSF, la Delegació d’Estudiants, la
Coquera Teatro i el Club d’Espots van organitzar diferents activitats com:
-Xocolatades
- Sessions de Cinema
- Conferències
- Botifarrada
- Escriptura xinesa
- Partides d’escacs, wifi, dards, …
- Concert amb Dj. i grups de música en directe
Aquestes i altres activitats són algunes de les que es va poder participar
durant aquesta setmana!

Celebració de la trobada esportiva “Interescuelas 2012”
El 29 de febrer es van iniciar els XX Interescoles d’Enginyeria d’Edificació i
Arquitectura Tècnica de tota Espanya a la ciutat de València.
El Club d’esports de l’EPSEB convidaven a participar-hi en aquesta trobada
d’escoles, on es combina l’esport (bàsquet, Volley-ball, ping-pong,...) amb
moments de festa.
Els estudiants de la nostra escola que hi van assistir, van tornar amb una sèrie
de guardons per la seva activa participació

Pla de Mentories per al segon quadrimestre
A partir del 20 de febrer es posa en marxa el Pla de Mentories de l’EPSEB per
al segon quadrimestre. Aquest pla ofereix als estudiants de la Fase Inicial, la
possibilitat de tenir un reforç acadèmic per part d’estudiants de l’últim curs de
la carrera, assessorats pel propi coordinador de l’assignatura.

Informació general de la matrícula de febrer de 2012
Durant els mesos de gener i febrer es van publicar a la web de l’escola la
informació referent a tots els processos relacionats amb la matrícula per al
quadrimestre de primavera de 2012. L’objectiu és que els nostres estudiants
estiguin assabentats del procés de matriculació, modificació de matrícula, de
la informació sobre les beques, dels descomptes de matrícula, terminis, etc.
Tota aquesta informació aquest any estava disponible accedint a l’esecretaria.

Programa Innova-Concurs. Estudia i Emprèn a la UPC
El proper 9 de març de 2012 finalitza el termini de presentació d’idees per al
Concurs: ESTUDIA i EMPRÈN a la UPC!. La Universitat Politècnica de Catalunya

(UPC-BarcelonaTech) posa en marxa la 2a edició d’aquesta iniciativa, que
s’engloba dins del marc de les actuacions 2012 del Programa Innova – UPC, i
pretén contribuir a fomentar l’esperit emprenedor i la cultura de la innovació
entre els estudiants de la UPC.

Racó de la Biblioteca
Memòria del 2011
Ja esta disponible la memòria de la biblioteca 2011, es pot consultar a :
http://bibliotecnica.upc.edu/EPSEB/sites/bibliotecnica.upc.edu.EPSEB/files/ar
xius_site/Biblioteca/MEMORIA_2011.pdf

Springer des del mòbil
SpringerLink, la plataforma que dóna accés al text complet de revistes i llibres
d'àmbit multidisciplinari, permet als usuaris l'accés al seu contingut a través
de dispositius mòbils, proporcionant opcions de cerca per paraules clau,
notificacions personalitzades, etc. Mes informació:
http://www.springer.com/librarians/library+zone?SGWID=0-144102-12933118-0&cm_mmc=other-_-Library-_-LCM15631_V1-_-CENTER_933118

Google Scholar Citations
Google Scholar ofereix una nova eina personalitzada que permet als
investigadors definir un perfil propi des del qual mostrar les seves
publicacions, conèixer les cites rebudes, estar al dia de les publicacions dels
parells i permetre la visualització d'un perfil públic a través de Google Scholar.
Mes informació:
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=citations&continue=http:/
/scholar.google.com/citations%3Fhl%3Den&hl=en

Selecció de recursos tecnològics per a la docència
Selecció d'eines gratuïtes per a la creació, reproducció, gestió i edició de
materials didàctics: Scribd, Netvibes, SugarSync, PDFZilla, Audacity, etc.
Mes informació: http://bibliotecnica.upc.edu/recursos-tecnologics-docencia/

Racó dels Serveis
Informàtics

Cobertura Total de la Xarxa Sense Fils a l’EPSEB
L’Escola ha ampliat les zones amb cobertura WiFi per accedir a la Xarxa Sense
Fils de la UPC. S’han instal·lat 6 nous punts d’accés.

Amb això s’ha aconseguit la cobertura de tots els espais per a la connexió
eduroam, cosa que facilita poder treballar en qualsevol espai, encara que no
estigui equipat amb màquines de sobretaula.

Nou servei de reserva d’aules docents/sales
Amb l’objectiu de facilitar les sol·licituds de reserves d’aules docents i sales
per al PDI i PAS de l’Escola, s’ha posat en explotació una nova aplicació que
permet fer aquests tràmits mitjançant la intranet. Aquesta eina també permet
fer consultes i cancel·lacions.

