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El Director
Informa

Doncs ja tornem a iniciar un curs acadèmic, el 2012-2013 i com és lògic n’hem acabat un
altre.
Els curs passat i l’inici d’aquest han estat emmarcats per la celebració dels 50 anys de
l’Escola en l’actual edifici.
Ha estat una oportunitat per compartir actes amb una nombrosa representació de la vida
política, empresarial i professional del nostre país, alhora que ens ha servit perquè ens
coneguin una mica de més a prop.

Francesc Jordana i Riba

És vital per al nostre centre i per als estudis que impartim el donar-nos a conèixer a la
societat en general. El confusionisme generat amb els canvis de denominació de Bolonya,
agreujat per sentències judicials sobre les denominacions d’alguns graus i tot dins d’una
situació de greus crisis sectorial i general, no fa gens fàcil fer arribar, fora del nostre
entorn més proper, la realitat del nostres estudis i la gran vàlua del nostres estudiants i
titulats.
Que els moments no són els òptims, tothom ho sap, que la demanda dels nostres estudis
ha notat un lleuger descens, també és públic, que el sector de l’edificació pel que fa a
l’obra nova es troba en situació de mínims, no és tampoc cap novetat, aleshores que ens
toca fer?
Jo crec fonamentalment dues coses: En primer lloc, revisar els nostres plans d’estudis,
hereus dels anteriors existents de titulacions de primer cicle i donar-los la categoria
d’enginyeria que es mereixen. En segon lloc, analitzar quines són les necessitats reals de
demanda del mercat, tant pel que fa al nombre com als perfils professionals. I quan dic
mercat de treball, em refereixo, no tan sols al més proper, sinó a nivell internacional.
Som un Centre i com a tal la nostra missió principal és la de formar, el millor possible, els
nostres estudiants i per això també cal poder tenir el millor professorat, que tingui la
capacitat de transmetre coneixement, però quasi tan important com això és que sàpiga
transmetre l’interès per l’aprenentatge i la il·lusió per la seva professió.
Hem fet un llarg camí, no sempre fàcil, que ens ha de servir per afrontat el futur amb
majors garanties d’èxit, si som capaços de no repetir els errors comesos i de donar
oportunitats als més joves, que han de ser els veritables protagonistes d’aquest futur.
Esforç i treball, les dues millors eines de l’èxit !!

Notícies
Convocatòria extraordinària de places de mobilitat per al curs 2012/13

El passat 7 de maig es va fer pública una convocatòria extraordinària de places de
mobilitat per al curs 2012/13 amb l’objectiu de poder cobrir l’oferta vacant. El procés va
començar el 8 de maig i la resolució de les places es va publicar el 22 de maig. En aquest
procés extraordinari varem atorgar un total de 23 places més.

JORNADA “MOBILE MAPPING”
El dia 9 de maig va tenir lloc una presentació de la tecnologia Mobile Mapping,
organitzada pel COETT-Catalunya i l’EPSEB, amb la col·laboració de TOPCON, a la Sala
d’Actes de l’EPSEB.
Després de la presentació tècnica del sistema i processat de dades, es va realitzar una
demostració pràctica de captura de dades del sistema IPS2.

1r Torneig de Golf EPSEB 50 anys
Dins del marc de la celebració del 50è aniversari de l’escola, es va organitzar el 1r Torneig
de Golf EPSEB per al 10 de maig al Golf Sant Joan de Rubí i en el que podien participar tots
els col·lectius de la universitat.

Jornada de les empreses a l’EPSEB
Amb motiu del 50è aniversari de l’Escola, el passat 17 de maig es va celebrar la Jornada de
les Empreses a l’EPSEB. Una jornada en la que es convidava a participar a les empreses i
organismes dels sectors dels estudis que s’imparteixen a l’escola, amb el doble objectiu
d’acostar a l’estudiantat a les empreses del sector, com a activitat d’orientació
professional, i a les empreses als estudiants, que en un futur proper seran els seus
empleats, clients o proveïdors.
La jornada va consistir en l’exposició de les empreses i organismes dels seus processos i
resultats, a la planta baixa de l’escola, i una presentació a la Sala d’Actes per part de les
empreses que volguessin informar sobre la seva organització i l’encarament dels projectes
futurs dels àmbits de l’Edificació, la Geomàtica i Topografia i l’Organització Industrial.

Construcció low tech. Noves adaptacions de les tècniques i els materials tradicionals”

Montse Bosch

El passat mes de maig l’informatiu del CATEEB va publicar un article titulat “Construcció
low tech. Noves adaptacions de les tècniques i els materials tradicionals” de la professora
Montse Bosch, del Dept. de Construccions Arquitectòniques II. En aquest article es va
exposar el què i el perquè del “Low Tech” i algunes línies de recerca actuals relacionades
amb la construcció tradicional iniciades des de l’any 2010 pel Grup de Recerca GICITED.

Sessió informativa del CAATEEB
El passat 24 de maig va tenir lloc a la Sala d’Actes de l’EPSEB una sessió informativa per
part del CAATEEB, sobre “Les atribucions dels Arquitectes Tècnics i els Enginyers
d’Edificació” dirigida a estudiants de l’EPSEB.

Visita de professors de la Auburn University (Alabama)

Richard Burt

El passat 14 de maig vam visitar la nostra escola professors de la Auburn University
(Alabama), el Director de la Escola de Ciència de l’Edificació d’Auburm el Sr. Richard Burt i
el professor David Hinson, Director de l’Escola d’Arquitectura d’Auburn, tots dos
acompanyats de la professora Karen Rogers. El motiu d’aquesta visita era conèixer de
primera ma la docència que s’imparteix a la nostra escola i els seus laboratoris. El Director
de l’EPSEB juntament amb el Sotsdirector de Mobilitat varen ser els encarregats de rebre i
acompanyar aquesta visita.

David Hinson

Acte de presentació del llibre “Dels estudis d’Aparellador a l’Escola Politècnica Superior
d’Edificació de Barcelona”
El passat 16 de maig a la Sala d’Actes de l’EPSEB en commemoració del cinquantenari es
va celebrar la presentació del llibre “Dels estudis d’Aparellador a l’Escola Politècnica
Superior d’Edificació de Barcelona” de Francesc Xavier Puig Rovira, Doctor Enginyer
Industrial. Catedràtic d’Escola Universitària i Tècnic d’Administració Universitària. A l’acte
de presentació varen intervenir el Sr. Francesc Jordana i Riba, Director de l’EPSEB; el Sr.
Josep Bosch Espelta, Vicerector d’Infraestructures de la UPC; el Sr. Gabriel Ferraté i
Pascual, Ex-rector de la UPC i autor del pròleg; el Sr. Jaume Rosell Colomina, professor del
Dept. de Composició Arquitectònica de l’EPSEB i l’autor del llibre, el Sr. Francesc Xavier
Puig Rovira.

Jornada Tècnica sobre “L’amiant i els fons de compensació”
El passat 18 de maig es va celebrar la Jornada Tècnica sobre “L’amiant i els fons de
compensació”, organitzada per Prevenció Integral.com a la Sala d’Actes de l’EPSEB.

Concurs de TFG en el marc de l’acord amb l’empresa Carré
El passat 22 de maig es va fer pública, en el marc del conveni de col·laboració entre
l’EPSEB i l’empresa CARRE FURNITURE S.A., la convocatòria d’un concurs anual per
premiar els millors Treballs de Fi de Grau de la titulació d’Enginyeria d’Edificació, que
tinguin per temàtica qüestions relacionades amb la fusta i la seva aplicació a l’edificació.
Els dos premis consisteixen en obtenir una beca per cursar un Màster de la UPC o bé
l’opció del premi en efectiu. Aquest concurs es posarà en marxa durant el curs vinent.

Teaching Staff Mobility de la Brno University of Technology i de la Unviersity of Warmia
and Mazury
El passat 4 de juny a les 12 hores es van celebrar a l’aula 0.6 les presentacions de la Brno
University of Technology, pels professors Zdenek Krejza i Jana Korytárová, i de la
University of Warmia and Mazury, pel senyor Marek Mróz (Head of Department of
Photogrammetry and Remote Sensing). Aquestes visites estan emmarcades dins d’un
Teaching Staff Mobility que contemplen els acords bilaterals que la nostra escola té
signats amb aquestes universitats. El professor Carles Serrat i Piè juntament amb el nou
Coordinador de Mobilitat el Sr. Juan Rodríguez Jordana, van ser els encarregats de dirigir
aquesta visita.

XVII SEMINÁRIO ACADÊMICO APEC - ENTRE O ATLÂNTICO E O MEDITERRÂNEO: 20
ANOS DE INTERCÂMBIO E SABERES

Del 13 al 16 de juny, es va dur a terme a la Sala d’Actes de l’Escola el XVII Seminario APEC,
Edición especial de celebración de los 20 años de APEC - ENTRE EL ATLÁNTICO Y EL
MEDITERRÁNEO: 20 AÑOS DE INTERCAMBIO Y SABERES. Amb la presència d’investigadors
i doctorands de Brasil que en la trobada feien intercanvi d’informació sobre les seves
recerques respectives.

Tarda d’Industrialització a la Construcció
El passat 13 de juny a la Sala d’Actes de l’Escola es va celebrar l’activitat “Tarda
d’Industrialització a la Construcció” organitzada pels professors Montse Bosch, Judith
Ramírez i Oriol Marin i amb empreses convidades com Teccon i Compact Habit.

Jornada Tècnica d’Enginyeria Integrada del Foc
El passat 13 de juny es va celebrar la Jornada Tècnica sobre l’Enginyeria Integrada del Foc
organitzada per la professora Ana Lacasta Palacio. Una jornada orientada a la
disseminació de l’acció europea Integrated Fire Engineering and Response IFER-COST,
consistent en un conjunt de 8 xerrades on es van tractar diferents aspectes de la
prevenció i la investigació d’incendis a l’edificació.

Paralització temporal del tancament de les actes d’avaluació
A la junta d’escola celebrada el passat 14 de juny es va acordar paralitzar de forma
temporal el tancament de les actes d’avaluació dels estudis de grau per al mes de juny,
com a protesta per la reforma educativa del Govern i l’increment de taxes. Aquesta
mesura de pressió es sumava a la postura ja acordada a l’ETSAB i l’ETSEEB. Transcorregut
el mes, a la reunió de la junta del 16 de juliol, es va acordar el tancament de les actes
d’avaluació.

Sessió informativa sobre la internacionalització per estudiants d’Enginyeria Tècnica
Topogràfica
El passat 14 de juny el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia de Catalunya,
conjuntament amb l’EPSEB, organitzaven una sessió informativa sobre la
internacionalització, a on participaria, a més del propi Col·legi Oficial, UPC Alumini i el
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
L’objectiu de la sessió era informar de la situació actual de la professió al país i oferir
assessorament a aquells que es plantegessin marxar a treballar a l’estranger. La sessió
anava dirigida a alumnes d’últims cursos, acabats de titular i professionals en situació
d’atur.

IV Dia d'ATENEA '12
El passat 15 de juny, es va celebrar a l’aula Màster del Campus Nord, la quarta edició del
dia d’ATENEA, amb la participació, entre d’altres del professor de l’escola Jose Manuel
Gómez Soberón, en l’apartat de Presentació d'algunes experiències d'utilització de nous
recursos a ATENEA, amb la ponència: Personal Response Systems (PRS) "Clickers" en

qüestionaris de Moodle.

Acte Acadèmic de lliurament de Diplomes
El passat 20 de juny es va celebrar, com cada any, l’Acte Acadèmic de Lliurament de
Diplomes per als titulats d’Arquitectura Tècnica, del Grau en Enginyeria d’Edificació,
d’Enginyeria Tècnica Topogràfica i d’Enginyeria en Organització Industrial del curs
2009/2010, i titulats del Màster Universitari en Edificació del curs 2010/2011
A l’acte van assistir-hi autoritats de la Generalitat de Catalunya i de la Universitat
Politècnica de Catalunya, i els presidents dels Col·legis Professionals corresponents.

Conferència “The earth summits and climate change conferences, the challenger and
the way forward”
El passat 26 de juny a la Sala de Graus de l’EPSEB es va impartir la conferència “The earth
summits and climate change conferences, the challenges and the way forward” pel Dr.
Amar Bennadji.
El professor Amar ha visitat la nostra escola dins del programa “Erasmus teaching
mobility” gràcies a que l’EPSEB disposa d’un acord bilateral amb la Robert Gordon
University (Aberdeen).

Resolució dels Premis del CAATEEB als millors projectes del curs acadèmic 2010/2011 i
dels Premis del COETTC “Luis Martín Morejón” edició 2012
El passat 20 de juny es van atorgar els Premis del CAATEEB als millors projectes del curs
acadèmic 2010/2011 i dels Premis del COETTEC “Luis Martín Morejón” edició 2012 en
l’Acte Acadèmic de Lliurament de Diplomes i Premis del curs acadèmic 2011/2012.
Els guanyadors dels Premis del CAATEEB van ser:
• I Premi al treball: "ESTUDI DEL MAS DE L'HORT DE LA RABOSA (TORTOSA) I PROPOSTA DE
REHABILITACIÓ I CANVI D'ÚS A ESTABLIMENT DE TURISME RURAL".

Autors del PFC: Jordi Gozalvez Tiell i Marc Puigtió Rebollo.
Tutor del PFC: Manuel Agustiño Otero, del Dept. de Construccions Arquitectòniques II.
• II Premi al treball: "PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA CASA
PASIVA EN EL MEDITERRANEO ADAPTADA AL MEDIO URBANO (EDIFICIO CON CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA A)".

Autors del PFC: Oscar Subirats Rebull i Alejandro Trebejo Barba.
Tutor del PFC: Enrique Capdevila Gaseni, del Dept. Construccions Arquitectòniques II.
• III Premi al treball: "LA LIPOATRÒFIA SEMICIRCULAR RELACIONADA AMB L'EDIFICACIÓ
ACTUAL. COM CONSTRUIR I REHABILITAR PER ELIMINAR LA LIPOATRÒFIA SEMICIRCULAR".

Autors del PFC: José Daniel Alcalde Morón i Valdric Farré Judas.
Tutor del PFC: Enric Aulí Mellado, del Dept. d'Organització d'Empreses.
I els guanyadors del Premis del COETTC van ser:
• Primer Premi: Robert Clariana i Peris pel seu treball final de carrera "RUTES ÒPTIMES
SOBRE LA CARTOGRAFIA OPERATIVA D'EMERGÈNCIES", sota la codirecció de Juan Carlos
González i M. Amparo Núñez Andrés.
• Un accèssit: Antoni Brugués i Mendez pel seu treball final de carrera "SIG DE LES RUTES
DE BARRAQUES DE PEDRA SECA AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLOLÍ", sota la direcció de

Mercedes Sanz Conde.
• Un accèssit: Nonna Batlles Corominas pel seu treball final de carrera "ESTUDI DE
L'EVOLUCIÓ DE L'ABOCADOR LA CHURECA A MANAGUA (NICARAGUA) DES DELS ANYS 50 FINS
A L'ACTUALITAT, AMB IMATGES D'UN VOL FOTOGRAMÈTRIC I DE SATÈL·LIT D'ALTA
RESOLUCIÓ", sota la direcció de Carol Puig Polo.

Presentació del llibre “Dels estudis d’Aparellador a l’Escola Politècnica Superior
d’Edificació de Barcelona” a Tarragona

COAATT Tarragona

El dia 5 de juliol va tenir lloc a la Sala Polivalent del COAATT (Col·legi Oficial d’Aparelladors
i Arquitectes Tècnics de Tarragona) amb seu a la Rambla President Macià, 6, baixos
d’aquesta ciutat, acte commemoratiu dels 50 anys de l’EPSEB amb la presentació del llibre
“Dels estudis d’Aparelladors a l’Escola Politècnica Superior de Barcelona” de Francesc X.
Puig Rovira, amb la participació del Sr. Julio Baixauli Cullaré, president del Col·legi
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, del Sr. Francesc
de Paula Jordana i Riba, Director de l’EPSEB i del propi autor que va presentar el llibre.

Jornada “El model gvSIG. Una via intel·ligent de gestió municipal”
El passat 18 de juliol de 18 a 20 hores va tenir lloc a l’EPSEB la jornada “El model gvSIG.
Una via intel·ligent de gestió municipal”, organitzada pel Col·legi Oficial d’Enginyers
Tècnics en Topografia de Catalunya amb la col·laboració de l’escola. Aquesta jornada
tenia com objectiu donar a conèixer un model de gestió basat en Open Source i dirigit a
les administracions públiques.

Taller al Marroc
El passat 20 de juliol va finalitzar el termini per realitzar la inscripció al Taller al Marroc.
Una activitat organitzada per la UPC juntament amb la Universitat de Granada, dirigit a
estudiantat d’arquitectura, edificació i enginyeria a Tamnougalt, vall del Draa (Marroc).
Es treballaran aspectes com el paisatge antropitzat, l’arquitectura sostenible i les formes
d’habitar, i tindrà lloc del 15 al 30 de setembre.

Jornada Tècnica: “Mujer y Trabajo”
El passat 17 de juliol va tenir lloc a la Sala d’Actes de l’EPSEB la Jornada Tècnica amb el
tema de “Mujer y Trabajo” organitzada per Prevenció Integral.com.

Presentació del llibre “Paret de carreu”
El dia 19 de juliol la professora Montserrat Bosch Gonzalez, va presentar, a la Sala d’Actes
del CAATEEB, el llibre "Paret de carreu", la construcció del paisatge medieval de les Valls
d'Àneu; es tracta d’un treball coral amb la col•laboració d'un grup d'estudiants de l'EPSEB
que van fer els aixecaments planimètrics dels edificis.

Accés als estudis de segon cicle d’Enginyeria en Organització Industrial
El passat 20 de juliol es va publicar al web de l’Escola la relació d’admesos als estudis de
segon cicle d’Enginyeria en Organització Industrial orientada a l’Edificació. Aquest era el
darrer any per accedir a aquests estudis, ja que s’exhauriran en el proper curs 2014/2015.

Racó de la Recerca i
la Transferència

Lectures de tesis doctorals

Silvia Necchi

El passat 14 de juny va tenir lloc la lectura de la tesi doctoral “Gio Ponti. La villa Planchart,
un proyecto por correspondencia (1953-1957)” de la doctoranda Silvia Necchi, professora
del Dept. de Construccions Arquitectòniques II de la nostra escola, sota la direcció del
professor Xavier Monteys Roig, del Dept. de Projectes Arquitectònics, i va obtenir la
qualificació d’Apte.

Ricardo José Gómez Val

El passat 6 de juliol va tenir lloc la lectura de la tesi doctoral “La construcción de templos
parroquiales en Barcelona entre 1952 y 2000” del doctorand Ricardo José Gómez Val,
professor del Dept. de Construccions Arquitectòniques II de la nostra escola, sota la
direcció del professor Cesar Diaz Gomez, del Dept. de Construccions Arquitectòniques I, i
va obtenir la qualificació d’Apte.

Joaquin Montón Lecumberri

El passat 9 de juliol va tenir lloc la lectura de la tesi doctoral “Clasificación estructural de
la madera de “Pinus radiata” D. Don procedente de Cataluña mediante métodos no
destructivos y su aplicabilidad en la diagnosis estructural” del doctorand Joaquin Montón
Lecumberri, professor del Dept. de Construccions Arquitectòniques II de la nostra escola,
sota la direcció dels professors Jaime Avellaneda Diaz-Grande del Dept. de Construccions
Arquitectòniques I i Francisco Arriaga Martitegui de la Universidad Politécnica de Madrid, i
va obtenir la qualificació d’Ampte Cum Laude.
El passat 17 de juliol va tenir lloc la lectura de la tesi doctoral “Modernització tècnica i
arquitectura a Catalunya 1903-1929” del doctorand Ramon Graus Rovira, professor del
Dept. de Composició Arquitectònica de la nostra escola, sota la direcció dels professors
Pere Hereu Payet i Jaume Rosell Colomina del Dept. de Composició Arquitectònica, i va
obtenir la qualificació d’Apte Cum Laude.

Ramon Graus Rovira

Racó de
l’Estudiantat
Els nostres estudiants acabats de titular, són notícia per la seva emprenedoria

Els membres d’AST Microsat: Álex
Trebejo, Óscar Subirats i Juan
Águila

A la premsa de Barcelona, concretament a LA VANGUARDIA del dia 4 de maig, apareix un
article en el que els protagonistes són tres dels estudiants recent titualts, que a l’apartat
de “EMPRENDEDORES”, es titula “Tres ingenieros unen fuerzas para abordar la gestión
sostenible del parque inmobiliario. Edificios eficientes”, on s’explica que han creat una
empresa, AST Microsat, per implementar energies renovables a l’ús domèstic.

Informació sobre l’Assemblea i el Referèndum a l’EPSEB
Els passats 8 i 11 de juny es va realitzar a l’entrada de l’EPSEB un referèndum per a PAS,
PDI i Estudiantat sobre la proposta de no tancar actes com a mesura contra la RD 14/2012
i la conseqüent pujada de taxes.

Racó de la
Biblioteca

Nou dipòsit d'exàmens de la UPC

Les biblioteques estrenen una nova versió del dipòsit d'exàmens. Inclou els exàmens en
accés restringit per a la comunitat acadèmica de la UPC. http://examens.upc.edu/

Exposició: el racó del viatger
Exposició El racó del viatger amb novel·les i guies de viatges que la biblioteca EPSEB
selecciona per a les vostres vacances !

Per què cal patentar? La importància de les patents en la recerca universitària
La Videoteca UPC trobareu l'enregistrament de la sessió "Per què cal patentar? Una visió
sobre els conceptes claus i necessaris sobre la gestió de la propietat industrial i
intel·lectual dels resultats dins el marc de recerca universitària. Accés al vídeo.

Racó dels Serveis
Informàtics

Novetat a la intranet de l’estudiantat
Amb l’objectiu de facilitar la informació acadèmica del contingut de les assignatures
cursades a l’Escola, els Serveis Informàtics de l’EPSEB han afegit a la Intranet de
l’estudiant l’opció d’obtenir les fixes de les assignatures que han estat aprovades, de
manera que es poden baixar en forma d’autoservei.

Acció per l’estalvi energètic
Amb l’objectiu de minimitzar les despeses dels consums energètics per tal d’obtenir un
estalvi econòmic i alhora millorar el medi ambient, s’ha procedit a la instal·lació del
programari informàtic d’estalvi energètic Granola a un total de 176 equips de les aules
informàtiques, del PAS de l’Escola i dels laboratoris. (http://personal.grano.la/)



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

