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El Director Informa 

Francesc de Paula Jordana i Riba 

Benvolgudes i benvolguts, 

Em plau presentar-vos el nou format de la nostra revista 

electrònica edific@, que coincideix amb el numero 25. 

Amb aquest nou format pretenem incorporar nous apartats 

d’opinió o de divulgació científica i cultural que ajudin a vi-

sualitzar la nostra activitat de docència, recerca i transferència del coneixement, 

i alhora permetrà també la participació de persones alienes a la nostra escola, 

però que tenen o poden tenir relació amb la mateixa. 

En definitiva, pretenem que edific@, sigui, entre d’altres objectius, el nostre 

aparador vers la societat, que ens permeti mostrar el nostre coneixement, difon-

dre el nostre treball i generar sinergies i aliances amb l’entorn social i econòmic 

més proper a les nostres titulacions i a la nostra recerca. 

Volem també, que edific@ sigui un lloc de concentració d’opinions i noticies 

rellevants del sector de l’edificació a Catalunya, a Espanya i arreu del mon. Es 

per això que properament aquest exemplar estarà a disposició de tothom a la 

web de l’EPSEB, en anglès i espanyol, a més de català.  

Edific@, ha de ser una revista actual, viva i canviant, per adaptar-se a les ne-

cessitats de cada moment i amb la voluntat de poder servir, de la millor manera 

possible, els interessos del nostres col·lectius i de la societat en general. 

Vull aprofitar, en nom de totes i tots el que hem participat amb aquest nou 

exemplar, per desitjar-vos un bon acabament d’any i el desig de que el 2014 

s’acabin les tisorades de sous, drets socials i iniciem un camí de futur més pro-

metedor.  

Francesc Jordana 

Director EPSEB  

Laia Barbarà participant del UNITECH Internatio-

nal Programme 

Laia Barbarà, estudiant de l’últim curs de segon cicle en 
Enginyeria Superior en Organització Industrial, participa en 
el UNITECH International Programme, un programa d’inter-
canvi d’estudiants entre les millors universitats politècni-
ques europees, on els futurs enginyers desenvolupen apti-
tuds en Business i Management. La web de la UPC, a l’a-
partat Som UPC, li dedica una entrevista.  + info 

Docència 

Cloenda 25 anys dels estudis d’ETT a l’EPSEB 

El passat 25 de setembre es va celebrar a l’EPSEB un acte 
acadèmic en motiu de la cloenda de la celebració dels 25 
anys dels estudis d'Enginyeria Tècnica Topogràfica a la 
nostra Escola.  + info 

Formació contínua a l’EPSEB 

L'EPSEB i la Fundació Politècnica de Catalunya organitzen conjuntament cur-

sos de formació contínua en l'àmbit de l'Edificació. L'oferta per a aquest curs es 

composa de programes de màster i postgrau, amb títol propi de la UPC, dirigits 

a titulats universitaris i professionals que vulguin complementar els seus estu-

dis o actualitzar els seus coneixements.+ info 

Els serveis 

Eines i serveis de llengua de la UPC 

El dia 18 de setembre es va presentar les eines i els serveis relacionats amb 

l’aprenentatge de llengües estrangeres que posa al servei de la comunitat la 

UPC a través del Servei de Llengües i Terminologia + info 

La Internacionalització 

El passat 9 d’octubre un grup de professors i estudiants de 

la Glasgow Caledonian University, van visitar l’EPSEB. Les 

dues universitats tenen un Bilateral Agreement per a la 

mobilitat LLP- Erasmus signat per afavorir la mobilitat d’es-

tudiants i professors entre ambdues institucions. + info 

L’Article 

La inspecció d’edificis ha de servir per fomentar 

la cultura del manteniment i no per penalitzar les 

comunitats 

Ara fa dos anys de l’entrada en vigor del Decret que regula 

les inspeccions tècniques d’edificis (ITE). Les mancances i 

les deficiències d’aquest Decret s’han fet ben paleses des 

del primer dia i és per això que estem treballant en la seva 

modificació. + info 

L’Opinió 

Talent 

La independència dels Estats Units tingué lloc en 1776, 

una data bastant recordable, però també fàcil de confondre 

amb 1767 o, molta més confusió encara, amb 1677. La 

primera equivocació és passable, la segona inacceptable. 

+ info 

Pla d’Orientació Professional per estudiants i “ alumnis”  de l’EPSEB. 

18 de novembre, Conferencia de Directores de EGT en la ETSITGyC de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid 

21 de novembre, Reunió de Directores de Escuelas de Arquitectura Técnica e 

Ingeniería de Edificación, a l’EPSEB. 

Propers esdeveniments 

Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: informacio.epseb@upc.edu (Recordeu indicar el TEMA “Edific@”) 

Si no voleu rebre més comunicacions d'aquest tipus, cal que envieu un missatge electrònic, indicant en l'assumpte "BAIXA Edific@", a: informacio.epseb@upc.edu 

Edita l’Àrea de Suport Institucional i Relacions Externes (UTG Àmbit Edificació de Barcelona). Disseny i col·laboració: Alina Avellaneda Lopez i Veronica Royano Garcia. 

Glasgow Caledonian University (Regne Unit) 

Visita del profesor Bill Davey de la University Co-

llege Nordjylland, Aalborg (Dinamarca) 

Participació al blog “L’estadística edificant” de 

l’Any Internacional de l’Estadística 

Juan Àguila Martínez, Enginyer d’Edificació i Projectista 
d’Enginyeria de la Construcció, participa com a blogger en 
el bloc de l'Any Internacional de l'Estadística que aquest 
mes d'octubre està dedicat a l'estadística i l'edificació. + 
info 

Del 4 al 7 de novembre vam rebre la visita del professor Bill 

Davey especialista en anglès tècnic de la University Colle-

ge Nordjylland. Duran la seva estada va impartir el Curs de 

Technical English per a estudiants i membres de l’EPSEB, 

una acció emmarcada dins de les Erasmus Staff Mobility 

for Teaching (STA). + info 

Carles Sala i Roca 

Jaume Rosell 

Estudiants i alumni 
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