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Editorial 

Francesc de Paula Jordana i Riba 

Cap on hem d’anar? 

Estem a les acaballes del 2014 i la reactivació del sector 

de l’edificació no acaba de donar gaires senyals de vida, o 

en tot cas moltes menys del que seria desitjable per als que d’una forma o d’al-

tre, l’edificació d’obra nova representa la seva principal activitat professional o 

empresarial. 

La lentitud i les condicions en què arriba el crèdit bancari, unides a l’elevada 

taxa d’atur, no configuren l’entorn més favorable per a la reactivació del mercat, 

al menys, segons el models obsolets que fins fa una anys eren els que impera-

ven.  

Certament ens referim a la situacions catalana i espanyola, que van experimen-

tar un creixement descontrolat i una sobreexplotació en la producció d’edificis i 

també del medi. 

La globalització ens dona  una perspectiva de futur més enllà de les nostres 

frontereres. Els estudis ens diuen que en menys de 50 anys el 75% de la pobla-

ció mundial viurà concentrada en ciutats. Ciutats noves en molts casos, o crei-

xement de les existents allà on sigui possible.  + Info 

L’Article 

L’Opinió 

- V Jornades Low Tech 

- Taula rodona “Sortides professionals” 

- Acte acadèmic de Nadal 2014 

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 Edi-

fic@", a: informacio.epseb@upc.edu 

Estudiants i 

Comunitat 

El fundador de La Fageda inaugura el curs 

Cristòbal Colón Palasí, president i fundador de la 
cooperativa La Fageda, ha impartit el 23 de setem-
bre la conferència inaugural del curs acadèmic 
2014-2015 de la UPC. En l’acte han intervingut el 
secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà; 
el president del Consell Social, Ramon Carbonell, i 

el rector, Enric Fossas .  + Info 

Campanya de Sang 

El dia 9 d’octubre va tenir lloc la Campanya de Do-
nació de Sang del quadrimestre de tardor de 
l’EPSEB. + Info 

Els Serveis 

Nova incorporació i comiat a l’Escola 

Amb efectes 1 d’octubre s’ha incorporat a l’EPSEB 
la Chantal Alastruey Martin i el 9 d’octubre es va 
jubilar la Gloria Pascual de Consergeria.  + Info 

Presentació de la Glasgow Caledonian 

Docència 

Professor guardonats 

En el decurs de l’acte d’inauguració del curs acadè-
mic 2014/2015 que organitza la UPC, es va fer re-
coneixement a les persones de tota la comunitat 
universitària guardonades durant l’any 2013 . + Info 

     Més notícies 

L'EPSEB vol fomentar l'esperit emprenedor entre els seus 

alumnes perquè a través de la innovació en línies de tre-

ball, no necessàriament específiques o tradicionals de 

l'àrea de coneixement de la titulació, puguin sorgir noves 

idees de negoci. 

"DEVELOPING: Innovació de Projectes a l’EPSEB " és 

una proposta adreçada als estudiants que estan acabant 

els estudis, o que s'acaben de titular, per oferir-los espai i 

suport per engegar projectes de negoci que puguin donar 

lloc a l'inici viable d'una veritable empresa.  + Info 

La internacionalització 

Jornades Europees del Patrimoni 2014 

Dedicades enguany als paisatges culturals; FICAL i 
UPC junt amb altres entitats, organitzen unes activi-
tats en la que la calç n’és el material protagonista. 
Amb aquestes activitats oferim la oportunitat de 
conèixer una mica més aquest material. + Info 

El dimecres 22 d’octubre ens van vindre a visitar 
18 alumnes i 4 professors de la Glasgow  Caledo-
nian University.  + Info 

- Presentació del programa d'orientació i millora de 
l'ocupabilitat 
- Sessió informativa del Màster Facility Manage-
ment 
- Convocatòria de beques a estudiants de màster 
- 48h Open House Barcelona. 25 i 26 d’octubre 
- Voluntaris per al Congrés WSB14 
- Comunica’t. Mostra el teu potencial 

Acte de Benvinguda als nous estudiants 

El 15 de setembre, i en paral·lel a aquest fet, va 
tenir lloc l’Acte de Benvinguda que la Direcció de 
l’Escola fa als nous estudiants. + Info 

Guardó per a un col·laborador del Màster 

Ha sigut guardonat per la EESI2020 amb el premi 

Best Energy Service Project 2014, el professor 

Antoni Garcia Garcia. + Info 

Espai Geomàtic 

Es tracta d’un espai d’autoaprenentatge amb la 

instal·lació de dos aparells. + Info 

Presentació de la Via University i les pos-

sibilitats per als titulats de l’EPSEB. 

DEVELOPING, una iniciativa de l’EPSEB en marxa 

Estudiant de l’EPSEB treballant a l’Índia 

Namaste! Sóc en Marc Setó, realitzant el PFC a 
l’EPSEB. 

Estic treballant per una enginyeria catalana a l’Índia. 
L’empresa es dedica a la consultoria i I+D en engi-
nyeria mecànica i elèctrica, enfocades a les energi-
es renovables. Com a empresa, no treballem direc-
tament amb els contractistes i/o treballadors, sinó 
que ho fem sempre a través d’associacions amb 
empreses locals. + Info 
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