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Editorial

L’EPSEB també està amb el Gran REcaPTE!

Francesc de Paula Jordana i Riba

L’EPSEB aquest any ha sigut punt de recollida del
Gran REcaPTE, el punt de recollida era a l’entrada
de l’Escola. + Info

Quan rebreu aquest nº 30 de la nostra revista edific@,
ja haurem entrat en el 2015 i per tant aprofito per
desitjar-vos el millor per aquest any que iniciem.

Exposició: “Imatges del Sud 2013”
El CCD (Centre de Cooperació per al Desenvolupament) de la UPC convoca anualment aquest concurs fotogràfic, que s’adreça als membres de la comunitat universitària de la UPC que hagin participat
en activitats de cooperació al desenvolupament
realitzades al llarg del 2013. + Info

Sembla que tothom coincideix en pronosticar que aquest any s’acabarà
la crisis i iniciarem un període de creixement econòmic. Tant de bo! els
“profetes” tinguin raó. Si així fos, caldria no caure en la temptació de
pensar que tornarem a les èpoques passades en què el girar de les
grues i el trànsit de camions de formigó, formaven part del paisatge
urbà dels nostres pobles i ciutats. Hi ha molt parc immobiliari per ocupar, d’altre per acabar i d’altre que el millor que caldria fer fóra enderrocar-lo.
Plantegem-nos, que el creixement del sector hauria de passar pel creixement de la conscienciació de cuidar el nostre entorn i el nostre patrimoni, la reflexió i el coneixement del que cal edificar, com fer-ho perquè
sigui sostenible i no agressiu, com desenvolupar tecnologies emergents
i sobre tot, i molt important, com hem d’actuar per no repetir mai més
els errors que ens han portat a la situació actual.

Acte Acadèmic de Nadal
El 19 de desembre a les 12:30h a la Sala d’Actes
de l’EPSEB va desenvolupar-se l’Acte Acadèmic de
Nadal amb la presentació per part del Director de
l’Escola del lliurament de distincions institucionals
del centre. + Info

Docència
Lectura de tesis doctoral
El professor Marc Sanabra Loewe, del departament de Construccions Arquitectòniques II, el dia
28 de novembre va defensar la tesi doctoral. + Info
Recepció com Acadèmic Numerari

Esperem doncs que el 2015 marqui l'inici d’una nova forma de plantejar
-nos com i cap a on hem d’anar. La història recent ha de ser la nostra
millor eina de reflexió.

El President de la Reial Acadèmia de Doctors en la
Sessió Oficial del dia 25 de noviembre va donar la
recepció com Acadèmic Numerari del profesor de
l’EPSEB Sr. Dr. Juan M. Soriano Llobera. + Info

Estudiants i
Taula rodona: “ Sortides professionals”

L’Article

El dia 12 de novembre a la Sala d’Actes de
l’EPSEB va tenir lloc aquesta taula rodona amb la
participació de ponents que van explicar des de la
seva experiència professional i a partir de diversos
perfils. + Info

La Universitat, empresa feliç
Cada vegada més, les organitzacions empresarials estan
més interessades, quan modifiquen les seves organitzacions en què els seus treballadors es sentin realitzats, tant
professionalment com personalment.

Més notícies

El Dr. Ben-Shahar, filòsof i Psicòleg (vudú de la John Harvard, Massachusetts EE.UU.), sobre el tema de la felicitat,
defensa que el sentiment comú positiu dels treballadors
cap a la seva empresa s’aconsegueix quan l’empresa
imposa desafiaments que connecta la persona amb les
seves passions. + Info

L’Opinió

- Conferència: “Amb 250 Kg de goma-2, en tres segons enderroco La Model”
- Conferència: “Lideratge, iniciativa empresarial i empresa d’èxit “
- V Jornades Low Tech
- XXXVIIè curset: “Patrimoni sacre: permanent innovació”
- Taller: “Avalua les oportunitats de marxar a l’estranger”

Els Serveis
Sis mesos després de presentar-se a una convocatòria!
Reordenament de l’espai interior a secretaria
El meu nom és Isidre Campanyà Azuaga, el curs passat vaig
resultar ser un dels guanyadors dels que ens vam presentar
al concurs “Developing -2014”.

Amb la intenció de millorar els serveis a l’estudiant
i després de reorganitzar internament l’estructura
dels serveis, la secretaria de l’escola ha fet canvis.
+ Info

Per motius aliens al programa, personals, d’estudis o dels
propis projectes, “Easyrendering”, la iniciativa que juntament
amb el Cristobal Rodríguez Fidalgo vam presentar, és ara
una de les úniques que continuen sent objecte de les iniciatives i bons consells dels encarregats del programa. + Info

Propers esdeveniments

Serveis a l’EPSEB en el període nadalenc
Per acord del Consell de Govern i amb la confirmació del Consell Social, s'ha acordat tancar els
edificis de la UPC en períodes de menys afluència, per raons d'estalvi energètic. + Info

La internacionalització

- Exposició: “Experiència en la transició: volum, espai i forma”.
- Visita a l’escola de diferents centres inscrits en tallers de Geomàtica.
- La professió d’Enginyer Geomàtic a la revista Forbes.

Presentació de les convocatòries de mobilitat
obertes
Canvi de condicions per poder anar de mobilitat a la VIA University College per al curs 15/16
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