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El Director
Informa
Amigues i amics,
Com podeu observar, les activitats a la nostra Escola no paren de créixer, malgrat les
retallades de tot tipus que estem patint.
No puc deixar d’encetar aquest 21è número de la nostra revista, amb un regust amarg i
trist alhora per l’obligada retallada en PDI i PAS que ha de patir el nostre Centre.
Francesc Jordana i Riba

Tant el servei de biblioteques com la majoria de departaments, quedaran afectats molt
negativament per les perspectives d’acomiadaments o “desnomenaments” que s’han
de produir, necessàriament.
A dia d’avui, als departaments els toca fer les llistes dels que no renovaran contracte, i
desitgem que aquesta feina, tan ingrata, no representi una gran pèrdua qualitativa per
a la nostra activitat docent i de recerca.
Les retallades, venen acompanyades amb anuncis d’augment de cost de les matrícules
dels estudiants, és a dir, menys recursos per als que hem de fer una feina de qualitat i
un cost més elevat per als qui paguen una part de la mateixa!! Tot plegat un gran
contrasentit.
Caldrà, doncs, fer un altre “tour de force” per part de totes i tots, a fi de minimitzar els
efectes de les retallades sobre la qualitat de la nostra docència, la nostra recerca i que
l’estudiantat no se’n senti massa afectat.
El got mig ple, el podem veure llegint el recull d’activitats, que tot seguit podeu llegir i
que demostren la nostra gran voluntat i capacitat de treball, tant per part dels
estudiants com de les persones que treballem a l’EPSEB.
Esperem poder informar sobre aspectes més engrescadors, en el proper número.

Notícies
CODATIE i ASAT fan lliurament de 44.406 signatures en defensa de l’Autonomia
Universitària
El passat 7 de març El President de la Conferència de Directors d’Escoles que
imparteixen Arquitectura Tècnica i el Grau en Enginyeria d’Edificació, Professor
Francesc Jordana i Riba i el President de l’Associació Sectorial d’Estudiants
d’Arquitectura Tècnica i Enginyeria d’Edificació, Gonzalo Faya Filgueiras, com a
representants de les direccions i estudiants de les 32 escoles que imparteixen
actualment la titulació de Grau en Enginyeria d’Edificació, van fer el lliurament al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte d’un escrit dirigit al Ministre D. José Ignacio
Wert Ortega, que recull 44.406 signatures que subscriuen el document “EN DEFENSA
DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA EN LA DEFINICIÓN DE TÍTULOS DE GRADO DEL
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR” en el qual es sol·licita el seu compromís
a realitzar les reformes necessàries per tal que el principi d’autonomia universitària en
la definició dels ensenyaments, de les seves denominacions i dels seus continguts es
trobin absolutament garantits, així com totes les titulacions ja implantades que varen
ser acordades per les Universitats i el Consejo de Ministros en el procés de construcció
del Espai Europeu d’Educació Superior.

Presentació del llibre “Les Vivendes del Congrés Eucarístic de Barcelona. 1952-1962
El passat dimarts 8 de març a les 19 hores va tenir lloc a la Sala Carreras Candi (Centre
de Recerca i Debat del Museu d’Història de Barcelona) la presentació del llibre “Les
Vivendes del Congrés Eucarístic de Barcelona. 1952-1962” coordinat per la professora
Maribel Rosselló del Dept. de Composició Arquitectònica de l’EPSEB i escrit per Pere
Hereu, Jordi Oliveras, Antonio Paricio, Carmen Rodríguez i Maribel Rosselló, tots
professors i investigadors de la UPC.

Exposició: Treballs seleccionats per als Premis Edificació 2012
Del 7 al 30 de març de 2012 es va poder visitar, a la planta baixa de l’EPSEB, l'exposició
dels treballs que van estar seleccionats als Premis Edificació 2012 en la seva 7a Edició
de les assignatures de Construcció III, Construcció VI i Construcció VII. Aquest any s’han
seleccionat com a finalistes un total d’16 treballs.

Visita d'Obra. Fase de Fonamentació Superficial i Contenció

Oriol Marín Gordi

El professor Oriol Marín Gordi del Dept. de Construccions Arquitectòniques II va
realitzar el passat 8 de març una visita d’obra per veure la fase de fonamentació
superficial i contenció d’un edifici unifamiliar en Sant Cugat del Vallés. Aquesta activitat
estava oberta a tota la comunitat de l’EPSEB i adreçada especialment als alumnes de
l’assignatura de Construcció II.

Distincions de la Fundació AEFE
El passat 10 de març de 2012 la Fundació AEFE (representant de diverses i prestigioses
Associacions Internacionals) en un acte solemne va lliurar les distincions a personalitats
i institucions entre les quals estava el Sr. Francisco Javier Llovera Sáez, Catedràtic
Emèrit, Ex director del Departament d’Organitzacions d’Empreses i Ex director de la
nostra escola.

Rafael C. Marañón, director del Departament d’Expressió Gràfica Arquitectònica II

Rafael C. Marañón

El passat 12 de març, el professor Rafael C. Marañón va prendre possessió com a
director del Departament d’Expressió Gràfica Arquitectònica II. Càrrec per al qual ha
estat reelegit i que ocupa des del 5 de març del 2009. Doctor arquitecte per l’ETSAB,
arquitecte tècnic per l’EPSEB i professor titular d’universitat de l’àrea d’expressió
gràfica, Rafael C. Marañón ha estat també sotsdirector cap d’estudis de l’EPSEB l’any
1994 i secretari de Departament l’any 2008.

Accions de promoció dels estudis de l’EPSEB

José Manuel Gómez Soberón

El passat 15 de març el professor José Manuel Gómez Soberón del Dept. de
Construccions Arquitectòniques II, va participar en la Xerrada d’Edificació a
l’Ajuntament de Granollers. Aquesta acció de difusió dels estudis que s’imparteixen a
l’EPSEB juntament amb les jornades d’orientació són els mecanismes que més impacte
tenen sobre els futurs estudiants.

Conferència “L’estudi geotècnic des del punt de vista professional”
El passat 15 de març va tenir lloc a la Sala d’Actes de l’EPSEB la conferència amb el títol
“L’estudi geotècnic des del punt de vista professional” sota la coordinació de les
professores Judith Ramírez i Antonia Navarro del Dept. de Construccions
Arquitectòniques II i dirigida pel Sr. Joan Santamaria Casanovas, Dr. en Geologia
Aplicada, especialista en geotècnia en obra civil lineal.

Nou acord bilateral amb la Université de Liege (Bèlgica)
El passat 19 de març el professor Carles Serrat, Sotsdirector de Mobilitat, va signar un
nou acord de Mobilitat Internacional Erasmus per als cursos 2012/2014 amb la
Université de Liege (Bèlgica). Aquest acord bilateral contempla la mobilitat de 3
estudiants i 1 PDI. Aquest any ja hem assignat les tres primeres places d’estudiants a
aquest nou destí.

Assaig a escala real de diverses tècniques geomàtiques de monitorització de
moviments d’edificis
Els passats 20 i 21 de març de 2012 es va realitzar una prova, a escala real, en la que es
van combinar diferents tècniques geomàtiques aplicades a monitoritzar l’edifici de
l’ETSAB. El treball, realitzat per membres del departament d’Enginyeria del Terreny,
Cartogràfica i Geofísica, s’emmarca dins del projecte d’I+D del Ministeri de Ciència e
Innovació “Aplicación de técnicas geomáticas a la monitorización automática de
edificios. Análisis y evaluación del efecto térmico”, del acrònim GEOTERM (BIA201123456), coordinat per la UPC i en col·laboració amb l’Institut de Geomàtica i les
empreses Soldata Ibérica i GISA, Entitats Promotores i Observadores del Projecte. Amb
aquest assaig es pretén avaluar l’abast, resolució, viabilitat i complementarietat de les
diverses tècniques aplicades a la monitorització d’edificis.

Lliurament Premis Edificació 2012
El dia 21 de març a les 12'30 hores en la Sala d'Actes de l'EPSEB es va procedir al
lliurament dels Premis Edificació 2012. Un acte presidit per l'Honorable Sr. Lluís
Recoder i Miralles, Conseller de Territori i Sostenibilitat, amb la presència del Sr. Antoni
Giró, rector de la UPC, del Sr. Eduardo Brandao, director de BASF Construction
Chemicals Iberia, del Sr. Eloy Urbón, president de l’Associació Club DIR i del Sr.
Francesc Jordana, director de l’EPSEB.
Després de visitar l’exposició i de lliurar els accèssits als treballs classificats es va
procedir al lliurament dels premis següents:

Antoni Giro amb Bernat Canet
(Primer premi)

Primer premi dotat de 3.000 euros al treball “Cobrir, integrar, sostener” de l’estudiant
Bernat Canet Bilbao.
Segon premi dotat de 1.500 euros al treball “Humitat de filtració en els diferents tipus
de cobertes planes. Valoració dels punts de risc” de les estudiantes Silvia Baulies
Domènech i Nina Turull Puig.
Tercer premi dotat de 1.000 euros al treball “Manteniment sostenible” dels estudiants
Melania Galvez Muñoz, Gemma Garcia Muñoz, Elsa Gibert Cuadrado i Josep Gilabert
Iriondo.

Signatura conveni EPSEB amb l’empresa CARRÉ FURNITURE S.A.
El passat 22 de març es va signar entre l’EPSEB i l’empresa CARRÉ FURNITURE S.A. un
conveni de col·laboració que té com a objectiu d’establir línies de col·laboració entre
ambdues entitats amb la posada en marxa dels premis CARRÉ. Aquest concurs anual té
per objectiu premiar als millors Treballs de Fi de Grau de la titulació de Grau en
Enginyeria d’Edificació, que tinguin per temàtica qüestions relacionades amb la fusta i
la seva aplicació a l’edificació, tenint en compte les actuals exigències de
mediambientalització dels processos i controls d’execució segons normativa vigent.
Per més informació: http://www.javajanonline.com/carre/presentacio.php

Teacher Exchange Week a la Oulu University of Applied Sciences

Sra. Gemma Muñoz Soria

La professora Gemma Muñoz Soria de l’àrea d’estructures del Dept. de Construccions
Arquitectòniques II de l’Escola , va participar en la Teacher Exchange Week que va
tenir lloc a la Oulu University of Applied Sciences, l’última setmana de març 2012, fent
ús d’una beca Erasmus Teaching Mobility de la UPC. La professora Gemma Muñoz va
realitzar una classe sobre Structural Design per a un grup d’uns 40 estudiants de Civil
Engineering de la Oulu University of Applied Sciences, Oulu, Finlàndia.

Jornada de Portes Obertes a l’EPSEB
El passat 28 de març, l’EPSEB va organitzar la Jornada de Portes Obertes, dirigida a
estudiants de secundària, amb l’objectiu de donar a conèixer amb detall els estudis que
s’ofereixen a la nostra escola, les seves sortides professionals i visitar instal·lacions i
laboratoris. La jornada es va obrir amb un acte de benvinguda a càrrec del director de
l’EPSEB, Sr. Francesc Jordana i Riba, posteriorment es van realitzar presentacions dels
diferents estudis de Grau que s’imparteixen a l’EPSEB, i finalment els futurs
universitaris van poder gaudir d’una visita als laboratoris de Materials i del Foc, així
com una xerrada sobre el funcionament i els recursos que es poden fer servir a la
Biblioteca.

Teaching Mobility a la Universitat de Talca (Xile)

Ronald Calderón (Director de la
Facultad de Ingeniería de la
Construcción de la Universidad de
Talca)

El professor Carles Serrat, com a Sotsdirector de Mobilitat, va visitar en el mes de març
la Universidad de Talca, Xile, tant el campus de Talca com el de Curicó i es va reunir
amb els Directors i altres professors de la Facultad de Arquitectura i de la Facultad de
Ingeniería de la Construcción. Durant aquesta trobada, en Carles Serrat i en Ronald
Calderón (Director de la Facultad de Ingeniería de la Construcción de la Universidad de
Talca) es van plantejar la possibilitat de preparar una Doble Titulació. Així tant els
alumnes de l’Escola com els estudiants de la Universidad de Talca, podrien obtenir els
dos títols realitzant un intercanvi en les condicions que s’estableixin. Actualment amb
aquesta universitat tenim un acord bilateral que contempla l’intercanvi de 20
estudiants.

Presentació del llibre “La revolució de l’aigua a Barcelona. De la ciutat preindustrial a
la metròpoli moderna, 1867-1967”
El passat dimarts 10 d’abril a les 19 hores va tenir lloc a la Sala Martí l’Humà, la
presentació del llibre “La revolució de l'aigua a Barcelona. De la ciutat preindustrial a la
metròpoli moderna, 1867-1967”, una obra de Manuel Guardia Bassols en la que ha
col·laborat la professora Maribel Rosselló del Dept. de Composició Arquitectònica de
l’EPSEB.

Visita de l’escola Monlau a laboratoris de l’EPSEB

Laia Haurie (Laboratori del Foc)

Maria Antonia Navarro
(Laboratori de Materials i control
de qualitat)

El passat 16 d’abril, 20 alumnes de 4t. d’ESO de l’escola Monlau van visitar la nostra
escola amb l’objectiu de veure de prop la Universitat i la seva activitat. En aquesta
ocasió van visitar:
-

el Laboratori del Foc on la professora Laia Haurie els va explicar l’activitat que
es desenvolupa en aquest laboratori de l’EPSEB

-

el Laboratori de Materials on la professora Maria Antonia Navarro els va fer
una demostració amb elements constructius

Visita d’estudiants de la Aalborg University
El passat 18 d’abril ens va visitar un grup d’estudiants (study trip) de diferents màsters
de l’àrea de Geomàtica de la Aalborg University. Prèviament ens havia contactat el
professor Daniel Galland, Assistant Professor, Department of Development and
Planning, que finalment no hi va poder assistir. El professor Carles Serrat, va rebre els
estudiants com a Sotsdirector de Mobilitat i els va fer una breu presentació de la
nostra Escola. Els estudiants van assistir a una part de la classe de Geodèsia Espacial del
professor Carlos Gracia i també a la classe de Fotogrametria Digital amb el professor
Albert Prades. Finalment els estudiants van visitar el Laboratori de Fotogrametria de
l’Escola, acompanyats per el professor Albert Prades i la professora Amparo Nuñez,
responsable dels estudis de Geomàtica de l’Escola.
Després de la visita va haver la ocasió d’intercanviar informació sobre les dues
institucions amb els dos estudiants que lideraven el grup, així com de plantejar
possibles col·laboracions futures amb la Aalborg University.

Accions de promoció dels estudis de l’EPSEB
El passat 20 d’abril, el professor Agustín Portales Pons, va participar en la Jornada
d’Orientació a Badalona. Una acció de promoció en la que l’objectiu és la difusió dels
estudis que s’imparteixen a l’EPSEB i de les que el futur estudiantat més informació de
cara a la decisió d’escollir universitat.
Sr. Agustín Portales Pons
Director del Dept. de Construccions
Arquitectòniques II

Taller d’orientació professional per a estudiants i nous titulats del sector de
l’Edificació. “Gestiona la teva recerca de feina”
El passat 26 d’abril es va celebrar el taller “Gestiona la teva recerca de feina”, dirigit a
recent titulats i a estudiants dels últims cursos dels Graus que s’imparteixen a l’EPSEB.
Aquesta activitat es va organitzar juntament amb UPC Alumni amb l’objectiu principal
de donar orientació professional i eines per conèixer el món laboral i professional que
es trobaran una vegada hagin finalitzat els seus estudis al centre, així com una visió de
les seves oportunitats i habilitats.

Resolució de les places de mobilitat internacional per al curs 2012/2013
Durant els mesos de març i abril s’ha procedit a l’assignació de les places de mobilitat
internacional per al curs 2012/2013. Aquest any hem tingut un total de 181 sol·licituds
d’estudiants per marxar a realitzar una estada durant el curs 2012/2013 a una
universitat internacional tant per realitzar el PFG/PFM/PFC com per cursar
assignatures. De 133 places de mobilitat internacional que tenim, acordades amb
institucions superiors tant Europees com d’Amèrica Llatina, finalment se n’han assignat
105 places.

PAS Mobility a la Salzburg University of Applied Sciences (Austria)

Sra. Marta del Rio Fontanals

La Marta del Río Fontanals va participar en una Exchange Week per a personal
d’Administració a la Salzburg University of Applied Sciences, Austria, durant l’última
setmana d’abril, fent ús d’una beca d’Erasmus Staff Mobility de la UPC. Allà va tenir
ocasió de conèixer la Universitat i establir relacions per a possibles col·laboracions
futures, així com conèixer i intercanviar experiències amb personal d’Universitats
d’altres països.

Comiat de l’Alberto García Garrido com a Auxiliar de Serveis

Sr. Jaume Guixà i Sr. Alberto García

Racó de la Recerca i
la Transferència

Aquest mes d’abril i amb motiu del darrer període d’activitat laboral a l’escola, previ a
la seva jubilació definitiva, l’Alberto García, Auxiliar de Serveis amb més de vint-i-cinc
anys de dedicació a l’escola, persona popular i entranyable per a tots els col·lectius de
la comunitat de l’EPSEB, va rebre una obra pictòrica del professor Jaume Guixà
dedicada a ell i una còpia amb dedicatòries de tots els seus companys.

COINVEDI 2012
Convocat el 2nd International Conference on Construction and Building Research
(COINVEDI 2012) (2n Congrés Internacional en Construcció i Recerca a l’Edificació), que
tindrà lloc a València del 14 al 16 de Novembre del 2012. Investigadors de l’àrea de
l’Edificació estan convidats a participar amb les seves investigacions en:
- Materials i sistemes constructius
- Tecnologies de l’edificació
- Energia i Sostenibilitat
- Patrimoni, Rehabilitació i Manteniment
- Gestió de l’edificació
Per més informació: http://www.coinvedi.com

Racó de l’Estudiantat
Activitat solidària organitzada des d'ATSF
Els estudiants de l'EPSEB membres d'Arquitectes Tècnics Sense Fronteres (ATSF) van
organitzar a la Sala de Graus de la EPSEB el passat 9 de Març a les 13h, una Xerrada
amb Fathy Khdirat sobre Jordan Valley Solidarity, amb la col·laboració de Dones en
Rebel·lia, la Comissió Universitària Catalana per Palestina (CUNCAP), i Jordan Valley
Solidarity. En Fathy Khdirat va explicar el projecte i les diferents maneres de donar-hi
suport des d'aquí o des de les nostres entitats. En acabar la xerrada es va celebrar un
dinar popular al jardí de darrera de l'escola.

NOVA NORMATIVA DE PFG/TFG/TFM
El passat 6 de març de 2012 van entrar en vigor les noves normatives de PFG/TFG/TFM.
A partir d’aquesta data els estudiants deixaran de presentar la seva proposta en format
paper per finestreta i ho hauran de fer mitjançant el nou aplicatiu que a tal efecte
trobaran a la intranet de l’Escola. Aquests canvis han modificat el calendari de defenses
per al segon quadrimestre del curs 2011/12, i suposa una millora important pel que fa a
informació del seguiment del procés.
http://www.epseb.upc.edu/adjunts/Calendari%20PFC%202011-12%202Q-c-.pdf

Beques CSC per a estudiants UPC
En el marc de les col·laboracions acadèmiques que està desenvolupant la UPC amb la
Xina, el Chinese Scholarship Council (CSC) concedeix un cert nombre de beques per a
estudiants de postgrau de la nostra universitat. Aquest any, hi ha dues universitats que
oferien places: La Beihang University tenia dues places per estudiants UPC per cursar
un Màster o Doctorat, i la Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
proposava 10 places a estudiants estrangers per fer un Màster in Material Science and
Technology.

Correu electrònic de l'Estudiantat
Pel fet d'estudiar a l'EPSEB els estudiants tenen un compte de correu electrònic que la
UPC posa a la seva disposició. L'EPSEB farà servir sempre aquesta adreça electrònica
institucional d'estudiantat per comunicar-se amb l'estudiantat. Si habitualment utilitzes
un altre compte de correu electrònic, pots redireccionar el correu de la UPC al teu
compte habitual. Podeu accedir al vostre correu de la UPC directament a l'adreça:
https://ek2.upc.edu/horde/imp/

L'estudiantat ja pot obtenir un certificat de matrícula en format electrònic
Els estudiants i estudiantes que necessitin un certificat de matrícula ja no han d’anar al
centre docent a recollir-lo, sinó que poden obtenir-lo directament des de l’e-Secretaria,
el portal de serveis vinculats a l’expedient acadèmic de l’estudiantat.
Amb aquesta nova prestació en el marc de l’administració electrònica, l’estudiantat pot
disposar d’un document electrònic signat amb un segell digital de la UPC, que podrà
lliurar davant de l’administració o qualsevol empresa o entitat que li ho demani.

El grup de Teatre la Coquera a la Mostra Nacional de Teatre Amateur de Catalunya

Posada en escena de l’Homenatge
a Federico García Lorca

El grup de teatre de l’escola va ser novament seleccionat per actuar en la Mostra
Nacional de Teatre Amateur de Catalunya, que es va celebrar a Pineda de Mar del 28
d’abril a l’1 de maig. La peça escollida d’entre les tres que vam proposar, va ser
“Homenatge a Federico García Lorca”, text que vam adaptar amb motiu del 75è
aniversari de la seva tràgica mort.
Per més informació: www.lacoquera.com

Racó de la Biblioteca
Apunts del Roberto Guerra Fontana al portal del Fons antic de la UPC
Des del portal del Fons Antic de la UPC podeu consultar la col·lecció d'apunts de
l'aparellador, arquitecte i doctor-arquitecte Roberto Guerra Fontana, professor i ex
director que va ser de la nostra escola.
http://fonsantic.upc.edu/handle/2099.4/1279

El meu compte des del mòbil
Ja podeu fer consultes al catàleg de la biblioteca, renovar els préstecs o veure les
pròpies reserves des del vostre mòbil. Versió BETA disponible per a diferents
dispositius. http://bibliotecnica.upc.edu/content/el-cataleg-des-del-mobil

Sant Jordi 2012
La biblioteca va celebrar la setmana de Sant Jordi exposant una selecció de llibres
humanístics, encara podeu gaudir de la lectura a través del servei de préstec.

Digital! Nou pla estratègic de les biblioteques
Les biblioteques de la UPC ja tenen un nou pla estratègic per al període 2012-2014. El
seu nom: Digital! Un Pla que té com a objectiu assumir i superar els reptes de futur que
tenen les biblioteques en un entorn digital. http://bibliotecnica.upc.edu/avaluacio

Racó dels Serveis
Informàtics

Nova aplicació propostes PFC/TFC/TFM
Els serveis informàtics de l’Escola han dissenyat i programat una nova aplicació que
permet agilitzar la gestió de les propostes final d’estudis a través de la intranet.
En una primera fase, la nova aplicació permet realitzar el procés de presentació de la
proposta per part de l’estudiant, el vistiplau del director del projecte, el vistiplau del
departament i el vistiplau del director del centre sense haver de presentar cap instància
en paper, la qual cosa implica, una disponibilitat de 24x7, major agilitat en el procés i
que l’estudiant conegui en tot moment en quina fase del procés es troba la seva
proposta.
Una vegada realitzada la matrícula, l’aplicació permet a l’estudiant adjuntar la memòria
final del projecte/treball per a la posterior revisió del seu director, i una vegada assignat
el tribunal els seus membres poden consultar la memòria abans de la defensa a través
de la intranet.
El disseny de l’aplicació s’ha pogut realitzar gràcies a la col·laboració del PAS de l’àrea
de coordinació i els membres de l’equip directiu.

Si esteu interessats en fer pública alguna informació envieu un @ a l’adreça:
informacio.epseb@upc.edu - Recordeu indicar el TEMA: edific@

