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El Director
Informa

Benvolgudes i benvolguts,

Estem a punt d’arribar al final del 2012. Un any que quedarà marcat com un dels pitjors
des que va començar aquesta crisi que tant afecta a la nostra societat i en particular al
nostre sector de l’edificació.
També aquest acabament d’any coincideix amb un final de legislatura, pel que fa al
govern de la nostra escola.
Francesc Jordana i Riba

Com és costum, moltes persones en acabar l’any fan brindis i propòsits per a un nou any, i
moltes vegades no acaben mai de fer-se realitat. Per tant més que fer propòsits jo crec
que el que toca fer són projectes. Projectes a curt i mig termini, projectes en què els
resultats puguin ser visualitzats i siguin mesurables. Projectes sobre com fer front al nou
model d’escola i d’universitat. Projectes de com hem de donar el millor servei possible als
nostres estudiants i a la societat a la que ens devem, com entitat pública que som.
Estem a les beceroles d’un nou model econòmic i un nou model de societat, i nosaltres
hem de ser capaços de ser actors actius en els canvis que esdevindran i no limitar-nos a
ser simples espectadors o a deixar-nos portar per corrents poc prometedores.
Voldria encoratjar-vos i animar a tothom a ser més imaginatius que mai, més treballadors
que mai i, a ser possible, més solidaris i participatius que mai per afrontar amb garanties
d’èxit els reptes que ens caldrà superar.
També dir-vos que aquesta revista electrònica que rebeu periòdicament, a partir del
proper any 2013, canviarà el seu format i incorporarà nous apartats amb articles tècnics,
científics o d’actualitat, que de ben segur incrementaran l’interès per la seva lectura i
ajudaran a difondre el nostre potencial i el nostre coneixement.
Sols em resta desitjar-vos que aquestes festes nadalenques us serveixin per retrobar el
nen o la nena que fa anys éreu i que feien que aquests dies tinguessin una màgia que cal
conservar.

Bon any 2013 i salut per a totes i tots!!
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Notícies

Eleccions a Director de l’EPSEB
El passat 5 de novembre es van convocar eleccions a Director de l’EPSEB. En primera volta
es van presentar els candidats següents: Francesc de Paula Jordana Riba, Joan Ramon
Rosell Amigó i Joaquim Capellà Llovera. Després del resultat de les votacions del dia 3 de
desembre, el dia 4 de desembre la junta electoral convoca la segona volta de les eleccions
a director del centre. En aquesta segona volta els candidats eren els professors Joan
Ramon Rosell Amigó i Francesc Jordana Riba.
El 12 de desembre el president de la Mesa Electoral proclamà al candidat Francesc de
Paula Jordana Riba com a Director electe.
Construjove 2012
Els passats 7 i 8 de novembre es van celebrar les Jornades d'Orientació Professionals
Construjove 2012, dirigides a estudiants d'arquitectura tècnica, d'enginyeria d'edificació i
recent titulats per conèixer les sortides professionals i entrar en contacte amb les
empreses del sector. Temes com les sortides professionals, l’emprenedoria, la
internacionalització i les competències clau en el mercat laboral, van ser el fil conductor
de les jornades.
L’EPSEB membre de l’Association of Building Engineers (ABE)
L’EPSEB ha seguit tots els tràmits per a l’afiliació com a membre acadèmic de l’Association
of Building Engineers (ABE), Agrupació de professionals de l’edificació amb reconeixement
a tota la Commonwealth. La categoria de membre acadèmic acredita per a
l’assessorament i certificació de formació en aquest àmbit i obre l’expectativa de la
incorporació a l’escola d’estudiants de la Commonwealth d’una banda, i de l’altra que els
nostres titulats estiguin reconeguts als 54 països que la formen. Esperem la visita dels
responsables de l’Associació i autoritats dels Regne Unit que vindran a l’escola a
formalitzar el darrer tràmit. http://www.abe.org.uk/home/
Curs prova pericial topogràfica
Els passats 11, 12, 18 i 19 de novembre es va celebrar a l’EPSEB el Curs sobre la Prova
Pericial Topogràfica, organitzat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Topografia de
Catalunya. Aquest curs vol donar resposta als requisits bàsics que s’han de reunir per ser
inclòs a la Llista de Perits Judicials del COITT segons el Reglament aprovat a la Junta
General de Col·legiats celebrada a Madrid el 12 de març de 2011.
El curs per tant donava 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 pèrit.
Seminari de Termografia: Eficiència Energètica
El passat 13 de novembre de 10 a 13.30 h a l’EPSEB es va celebrar un Seminari Gratuït per
part de l’empresa Alava Ingenieros, on es van exposar les particularitats de la termografia
a l’edificació tant en relació a l’obra nova com a la rehabilitació. Tanmateix es van
presentar els avantatges del sistema Blower Door i la instrumentació associada en
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diversos exemples d’èxit. Finalment es van exposar solucions termogràfiques aplicades a
àmbits com la industria, l’energia solar, i la generació i distribució elèctrica.
Jornada Tècnica: "Conflictes laborals per assetjament en el treball"
El dimecres 21 de Novembre de 2012 de 10:00 a 13:30h es va celebrar a la Sala d'Actes de
l'EPSEB, la Jornada Tècnica: "Conflictos laborales por acoso en el trabajo: la investigación
de casos de acoso laboral". Organitzada pel CERPIE, aquesta jornada informativa, a més
d’analitzar els diferents vessants de l’assetjament i les implicacions jurídiques tant per a
l’empresa com per als tècnics de Prevenció, va presentar el primer cos creat a España de
Pèrit Expert en Conflictes Laborals per Assetjament i estableix les pautes necessàries per
analitzar el dictamen o informe d’investigació, sigui o no pericial.
III Jornades LOW TECH
Els passats 22 i 23 de novembre a l’EPSEB van tenir lloc les III Jornades LOW TECH. Unes
jornades organitzades pel GRUP de recerca GICITED on s’aborden temes com els materials
de proximitat, la sostenibilitat ambiental, social i econòmica, la construcció en terra,
l’estudi del comportament mecànic dels arcs de canya o si la fusta és un material Low
Tech. La jornada va comptar també amb diverses ponències així com la presentació de
projectes relacionats amb la construcció Low Tech.
Més informació: http://gicited.upc.edu/
Conferència: "Aixecament Topogràfic Cinemàtic en Túnel"
El passat 28 de novembre a les 12 hores a la Sala de Graus de l'EPSEB va tenir lloc la
conferència "Aixecament Topogràfic Cinemàtic en Túnel". Aquesta conferència anava
dirigida especialment a estudiants de Enginyeria Geomàtica i Topografia. El ponent va ser
el Sr. Carlos Plancho (Coordinador de Topografia IF de Comsa) i la coordinació de la
conferència va ser a càrrec del Sr. Ignacio de Corral Manuel de Villena, professor del Dept.
d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica de la UPC.
“XI CONGRESO INTERNACIONAL DE EXPRESION GRAFICA APLICADA A LA EDIFICACION”
Els dies, 29 i 30 de novembre i 1 de desembre es va celebrar a la Escuela de Ingenieros de
Edificación de Valencia el “XI CONGRESO INTERNACIONAL DE EXPRESION GRAFICA
APLICADA A LA EDIFICACION”. Un congrés bianual que es ve celebrant des de 1991 a
(Sevilla) i en cada una de les Escoles d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació d’Espanya, organitzat pels Departaments d’Expressió Gràfica.

1er “PREMIO JUAN MANUEL
RAYA 2012”- Valencia.

Aquest any dins dels PREMIOS EDIGRAFICA 2012 “Juan Manuel Raya”, l’escola de Valencia
ha concedit el 1er PREMIO EDIGRAFICA 2012 al plafó realitzat a partir del PF de Grau
“Casa Garí de Puig i Cadafalch” dels alumnes Daniel López i Alejandro Díaz amb els
professors tutors Rafael Marañón, Benet Meca i la Infografia realitzada pel prof. Héctor
Gascó del Dept. d’Expressió Gràfica Arquitectònica II de l’EPSEB.
Conferència: "Cartografia en la Diputació de Barcelona"
El passat 5 de desembre a les 12 hores a la Sala de Graus de l'EPSEB va tenir lloc la
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conferència "Cartografia en la Diputació de Barcelona". Una activitat dirigida
principalment als estudiants d’Enginyeria Geomàtica i Topografia. El ponent va ser el Sr.
Xavier Álvaro (Oficina Tècnica de Cartografia i Sig Local de la Diputació de Barcelona) i la
coordinació de la conferència va ser a càrrec de la Sra. M. Amparo Núñez Andrés,
professora del Dept. d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica de la UPC.
Nou President del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia
El passat 4 de desembre, va ser elegit President del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en
Topografia, Delegació de Catalunya, el professor de la nostra escola, Rogelio López Bravo,
adscrit al departament d’Enginyeria del Terreny Catogràfica i Geofísica.
Volem felicitar-lo pel seu nomenament, i volem desitjar-li molts èxits en el seu nou càrrec.
Rogelio López Bravo

Medalla al treball President Macià, al Dr. Francesc Xavier Llovera Sáez
El passat 11 de desembre al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya, el
M.H. Sr. Artur Mas, President en funcions de la Generalitat, va lliurar la Medalla al treball
President Macià al Dr. Francesc Xavier Llovera Sáez.
La Medalla al treball President Macià és una distinció que atorga el Govern de la
Generalitat de Catalunya com a reconeixement a aquelles persones que hagin destacat
per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels
interessos generals, dins del món del treball. És en aquest sentit que al professor Llovera
se li reconeix amb aquesta distinció els seus 47 anys d’exercici professional en l’àmbit de
la docència, la recerca i la gestió universitària.

Javier Llovera a l’acte de
lliurament de la Medalla

Cloenda del Seminari d'Emprenedoria i Innovació de l'EPSEB
El dilluns dia 17 de desembre a les 15h, va tenir lloc l'Acte de Cloenda del Seminari
d'Emprenedoria i Innovació que s'ha dut a terme a l'EPSEB. Aquest acte va comptar amb
la intervenció dels responsables de l'AIJEC, Associació Independent de Joves Empresaris
de Catalunya, Marc Bonavia i Eloi Palà, així com amb la presència del Director d'Empreses
de Barcelona Activa, de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Baró. En el transcurs de l’acte
es van presentar alguns dels projectes d’empresa més engrescadors resultants del
seminari i també es van lliurar els certificats d’aprofitament dels participants.

Acte Acadèmic de Nadal
El passat 19 de desembre de 2012, a les 13 hores, va tenir lloc a la Sala d’Actes de l’escola
l’Acte Acadèmic de Nadal. En el decurs del mateix va actuar el grup “MVJ’s Trio” i 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 a:
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Sr. Enric Camí Babra (professor del Dept. de Física Aplicada)
Sr. Joaquín Montón Lecumberri (professor del Dept. de Construccions Arquitectòniques II)
Sra. Sílvia Torres Cobas (Personal d’Administració i Serveis de l’EPSEB).
Medalla d’Or del centre com a reconeixement als jubilats durant el curs passat:
Sra. Celia Lladó Cuffí (professora del Dept. d’Expressió Gràfica Arquitectònica II)
Sr. Lluís Maria Armengou Marsans (professor del Dept. d’Organització d’Empreses)
Sr. Alberto García Garrido (Personal d’Administració i Serveis de l’EPSEB)
Al finalitzar l’acte, es va celebrar el Dinar de Nadal al Restaurant de l’EPSEB.

Felicitació del professor Jaume Guixà
El Professor Jaume Guixà Mora del Dept.
d’Organització d’Empreses, ens va fer arribar
aquesta petita obra d’art per felicitar-nos les
festes i desitjar-nos a tots un pròsper 2013.

Racó de la Recerca i
la Transferència

Lectures de tesis doctorals

El passat 3 de desembre va tenir lloc la lectura de la tesi doctoral titulada “Formulaciones
de nuevos morteros y cementos especiales basadas en subproductos de magnesio” del
doctorand Joan Formosa Mitjans , professor del Dept. de Construccions Arquitectòniques
II de la nostra escola, a la Facultat de Física i Química de la Universitat de Barcelona.
Joan Formosa Mitjans

El passat 4 de desembre va tenir lloc la lectura de la tesi doctoral titulada "Contribución a
la definición de un modelo teórico del proceso de fatiga por alto ciclaje en materiales
dúctiles" del doctorand Carlos Carbajal Navarro, professor del Dept. de Construccions
Arquitectòniques II de la nostra escola, a la E.T.S d'Enginyeria d'Edificació de la Universitat
Politècnica de València.
Carlos Carbajal Navarro
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El passat 14 de desembre va tenir lloc la lectura de la tesi doctoral titulada “La
comercialización en la industria de la construcción (el caso del hormigón)”
hormigón) del doctorand
Joaquim Capellà Llovera, professor del Dept. de Construccions Arquitectòniques II de la
nostra escola, a la Universitat Camilo José Cela de Madrid,
Madrid i va obtenir la qualificació
d’Excel·lent “Cum
“
Laude”.
Joaquim Capellà Llovera

Racó de
l’Estudiantat

Eleccions a representants de l’estudiantat a la Junta d’Escola
Escola
El passat 6 de novembre es van
n dur a terme les eleccions a representants
repr
de l’estudiantat
a la Junta d’’Escola l’EPSEB. Van transcórrer sense cap incidència
incid
remarcable, i com a
resultat van ser elegits
el
els següents estudiants perr a cada titulació:
titulaci
ENGINYERIA EN EDIFICACIÓ
Xiaohan Yang
Limin Lin Dong
Pol Romera Pujolá
Josep Bagués Ginestà
Alvaro Lete Sibils
Laura Morales Ortega
Ananda Sanromà Moncunill
Miguel Ángel Sánchez Ruiz
ENGINYERIA TÈCNICA TOPOGRÀFICA
Pol Mitjans Oncins
ARQUITECTURA TÈCNICA
Ainhoa Morales Ruiz
MÀSTER
TER EN EDIFICACIÓ
Iñaki Yarza Arregui
Oberta la segona convocatòria ‘Beques Santander de Pràctiques a PiMEs’ per a
l’estudiantat
Oberta fins al 31 de gener, aquesta segona convocatòria
convoc tòria compta amb 9 milions d’euros
per a què 5.000 estudiants i estudiantes d'una vuitantena d'universitats espanyoles, entre
les quals hi ha la UPC, facin pràctiques remunerades a petites i mitjanes empreses (PIMEs)
de tot l’Estat. El programa està finançat pel Banco Santander, a través de la División
Global Santander Universidades.
Universidades + Ampliar informació
Fotos orla 2013
Els passats 12 i 13 de novembre es van realitzar les fotografies per a l’orla dels alumnes
que finalitzin els estudis durant aquest 2012-2013.
2012
Per a més informació o per a qualsevol
dubte podeu enviar un mail a espaiacciouniversitaria@gmail.com
a@gmail.com
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Sessions informatives ATSF
El 21 i 22 de novembre els Arquitectes
Arquitectes Tècnics Sense Fronteres, van organitzar reunions
informatives dirigides a aquells estudiants que estiguin interessats en entrar a l’associació
i per explicar els projectes que porten a terme.
Més informació: e-mail:
e
atsf.bcn@gmail.com
Oferta de places per trasllat d’expedient per al 2 quadrimestre
L’EPSEB oferta un total de 18 places d’accés per trasllat d’expedient. Els interessats
hauran
an de presentar la seva sol·licitud d’accés i la de reconeixement/convalidació del 7 al
18 de gener de 2013 al registre de l’Escola. Es recomana consultar la Normativa
Acadèmica General de la UPC (punt 1. Accés)
Beques d’Aprenentatge UPC
Es convoquen 70 Beques d'Aprenentatge UPC per participar al Saló de l'Ensenyament
2013. L’Oferta de Beques d’Aprenentatge UPC s’adreça a l’estudiantat matriculat a la UPC
en estudis de 1er i /o 2on cicle, Grau o Màster Oficial. El termini de presentació de
sol·licitud és del 14/12/2012 al 15/01/2013 (ambdós inclosos).
inclosos)
+ Ampliar Noticia

Racó de la
Biblioteca

Biblioteca: nova versió del web mòbil

Les biblioteques ofereixen una nova versió adaptada del seu web que permet
accedir i utilitzar serveis com el catàleg o la reserva de sales des de dispositius
mòbils: smartphones, tablets...
Accés a Bibliotècnica mobile

Nou servei de videoconferència per al PDI

La Biblioteca EPSEB ha posat en marxa un nou servei de videoconferència,
destinat al PDI, com a complement de la seva activitat docent.
Més informació

E-readers
readers Sony PRS-T2
PRS
nous a la Biblioteca

La Biblioteca posa a la disposició dels seus usuaris 3 nous e-readers
e
model Sony
PRS-T2
T2 que es poden agafar en préstec durant 10 dies! Més informació
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Nadal a la Biblioteca: exposició de viatges low cost i novel·la nadalenca

La Biblioteca us convida visitar el nostre arbre de Nadal, amb guies de viatges LOW
COST acompanyat d'un tast de novel·les. Us podreu endur en préstec interessants
novetats editorials.

Aprofitem per desitjar-vos un bon Nadal’12!

Racó dels Serveis
Informàtics

Millores a la xarxa de dades l’edifici

S’ha instal·lat i configurat un nou commutador Cisco de 48 ports que dona
connexió a Gb i que a permet millorar l’enllaç de fibra òptica entre els armaris de
comunicació ubicats als serveis informàtics i els dels despatxos de direcció del
Centre.
Nou sistema d’assignació de tutors

Amb l'objectiu d’agilitzar el procés d’assignació de professors tutors del pla d’acció
tutorial del Centre, s’ha dissenyat un nou sistema que permet la seva
automatització.
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