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Editorial 

Francesc de Paula Jordana i Riba 

Estem acabant el curs i ho fem amb un seguit de 

notícies que posen de relleu el bon moment de la 

nostra escola i de les nostres persones; premis, re-

coneixements d’alt nivell, nomenaments per càrrecs, etc. 

Això apaivaga, en certa mesura, la davallada que les titulacions univer-

sitàries relacionades amb la construcció i l’edificació, estem patint. 

Tenim experiència, tenim gent molt preparada, tenim ganes de treballar 

amb qualitat, però ens cal posar en marxa un factor fonamental, la IMA-

GINACIÓ i la VISIÓ de FUTUR !! 

No podem seguir pensant com podem millorar el que estem acostumats 

a fer, hem de pensar des de zero, amb visió del que hem fet però sense 

cap dependència. 

El món universitari ha canviat. Dic ha canviat i no dic està canviant, que 

són coses diferents.    + Info 

L’Article 

El professorat ha d’ensenyar a tenir criteri 

L’Opinió 

La cartografia tendirà a ser un servei gratuït 

- Tancament de l’edifici del 4 al 24 d’agost com a mesura d’estalvi. 

- Acte de benvinguda al nou estudiantat el dia 15 de setembre. 

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) 

Estudiants i alumni 

Comunitat 

“Construradio” en directe a l’EPSEB 

El dia 28 d’abril vam tenir la ràdio en directe! 

Des de la Sala d’Actes de l’Escola vam tenir l’emis-

sió del “ Programa de ràdio “Construradio” .  + Info  

Presentació del llibre. 

El proppassat dia 8 de es va fer la presentació del 
llibre, “L’edifici de la Reial Acadèmia de Ciències i 
Arts de Barcelona. Un testimoni viu de 250 anys 
d’història urbana”.   + Info 

Lliurament de la Medalla d’Or al Mèrit Cívic 

L’Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, va presidir, el 
dia 13 de maig, l’acte de lliurament de la Medalla 
del Mèrit Cívic a l’Escola Politècnica Superior d’Edi-

ficació de Barcelona (EPSEB) de la UPC .   + Info 

Jornada Tècnica 

Els Serveis 

Nova Cap de l’Àrea de Gestió d’Estudis de 

l’EPSEB 

Amb efectes 15 de juny s’ha incorporat a l’EPSEB 
la Carme López Árboles, com a cap de l’Àrea de 
Gestió d’Estudis de la UTG de l’àmbit d’Edificació, 
en substitució de la Núria Pradas que es va jubilar 
el febrer passat. + Info. 

 

Jornada gratuïta de “La tècnica constructiva amb 
terra” + Info. 

Nou programa d’Orientació i Millora de 

l’Ocupabilitat 

UPC Alumni ha posat en marxa un programa 
d’assessorament per a la gestió de la carrera 
professional i d’orientació en la cerca de feina.  
+ Info 

Docència 

Presidencia de FICAL 

El passat dia 9 de maig la professora Judith Ramí-
rez Casas va ser escollida presidenta de FICAL 
(Forum Ibérico de la Cal).   + Info 

Acte Acadèmic de Lliurament de Premis i 

El 18 de juny es va celebrar l’acte acadèmic de Lliu-
rament de Premis i Diplomes per als titulats de 
l’EPSEB.  + Info 

        Més notícies 

Lectura de tesi doctoral professors de l’EPSEB. 

Constituït el Consell UPC Barcelona Arch. 

Entrevista a Francesc de Paula Jordana i Riba. 

Pla d’orienació profesional. 

Developing. 

+ Notícies 

     Més notícies 

Entrevista a Rogelio López, expert en Cartografia de la UPC. 

Diari ARA del dia 6 d’abril de 2014. 

Rogelio López és professor de cartografia de l’Escola Supe-

rior d’Edificació de Barcelona, EPSEB (UPC), i president 

territorial del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Topo-

grafia de Catalunya.    + Info 

Jaume Rosell Colomina, professor d’història de la composi-
ció a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona 
(EPSEB), ha rebut el 17è Premi a la Qualitat en la Docèn-
cia Universitària, convocat pel Consell Social de la UPC, 
per la seva trajectòria docent.  
Des de sempre ha contribuït a la reflexió sobre el paper de 
la tècnica en l’arquitectura, a partir de la seva passió divul-
gadora d’explicar l’arquitectura i la construcció com un tot 
dins de la història.   + Info 

La internacionalització 

Calendari del programa de Mobilitat Inter-

nacional curs  2014/15 

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona 
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