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Francesc de Paula Jordana i Riba 

Tot i la lenta evolució del sector de l’edificació, sobretot si el 

comparem amb moltes altres empreses del sector secundari, de 

tant en tant, sonen les alarmes del progrés i sacsegen a tècnics i 

empreses, portant-los de cop, a canviar maneres o formes d’ac-

tuar, que durant llargs períodes havien quedat momificades. 

Un darrer i esperançador moviment de canvi és el, per mi anomenat efecte BIM 

(Building Information Modeling), o dit d'altra forma  “modelat d’informació per a l’edi-

ficació” . Un model de generació i gestió de dades de l’edifici, des del disseny fins al 

final del seu cicle de vida. 

Això que està revolucionant les maneres de projectar, construir i mantenir els edificis, 

és bàsicament utilitzar sistemes emprats a d’altres sectors productius industrialitzats, 

una semi-industria que cada cop anirà tenint una semblança més gran amb les seves 

companyes del sector secundari.  

Crec que poder arribar a tenir sota control tot el procés creatiu i constructiu d’un edifi-

ci, des de la seva gestació fins al final de la seva vida útil, ha de representar un salt qua-

litatiu i quantitatiu molt important. 

A l’EPSEB ja hem iniciat el camí cap a la  progressiva immersió a la filosofia BIM, en 

totes aquelles assignatures que ho permetin. No és una tasca fàcil, ni que es pugui 

realitzar en pocs mesos, però el camí ja s’ha iniciat i creiem que no tindrà volta enrere.  

Comptem amb tothom per aconseguir-ho !! 

L’Article 

L’Opinió 

- Jornada de Portes Obertes 

- Proves Cangur2015 

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 

Exposició: “Experiència en la transició: volum, 

espai i forma 

Es va convidar a visitar l’exposició en la planta 
baixa de l’escola del 19 al 30 de gener.  +Info 

L’Esdeveniment BIM de l’any a Europa 

L’EPSEB col·labora en l’organització els dies 12 i 
13 de febrer, al World Trade Centrer de Barcelona.  

Els Serveis 

Convocatòria de mobilitat UPC Xina 

Docència 

Nou director del Departament de Construccions 

El 20 de febrer en acte públic va tenir lloc la presa 
de possessió del profesor Joan Ramón Rosell 

L'identificador ORCID 
ORCID és un identificador, format per 16 dígits i basat en la norma 
ISO 27729:2012  (Information and documentation -- International 

standard name identifier- ISNI), que permet als investigadors disposar d'un codi 
d'autor persistent i inequívoc que els permet distingir clarament la seva producció 
científico-tècnica. 
Convé recomanar la seva utilització ja que evita confusions relacionades amb l'au-
toria d'activitats de recerca portades a terme per investigadors diferents amb noms 
personals coincidents o semblants. 
La identificació de la producció mitjançant ORCID també garanteix una interacció 
correcta entre els diversos sistemes de recuperació d'informació existents com, per 

TEATRE ... I MÉS... 

El grup de teatre de l’escola és una de les companyies més 
dinàmiques de tota la ciutat, no en va és el principal organit-
zador d'un dels millors festivals de teatre universitari de tot 
l'Estat. No perquè siguin excepcionals les peces que s’hi do-
nen cita des de fa sis edicions, sinó perquè és un tipus de 
festival que incentiva la nova creació en un marc d'encontre i 
celebració on tots els grups participants estan portats a 
conèixer-se millor i compartir recursos, fent possible que les 
sinergies creades es concretin en nous projectes, com activi-
tats conjuntes o nous festivals. 

La internacionalització 

Patronat-Consell Empresarial de l’EPSEB 

El dimecres 28 de gener, va tenir lloc la constitució 
del consell Empresarial de l’EPSEB, presidit per el 
senyor Josep Manuel Basañez Villaluenga. + Info 

Beques de suport a l’acollida d’estudiants in-

ternacionals 

Premi “Evaluaciones Destacadas 2014” 

El profesor José M. Gómez Soberon ha recibido el 

premio “Evaluacions Destacadas 2014”. + Info 

Acte sobre la Recerca, Universitat i Empresa a 

El dia 25 de febrero es va celebrà l’acte, que va 

constar de dues parts.  + Info 

S’adreça a estudiants UPC que vulguin participar en 

activitats d’intercanvi lingüístic i cultural amb estu-

diants internacionals. Se oferien 5 places. 

Sessió informativa de mobilitat 

El dia 25 de febrero a les 12h  i a les 15h a l’aula 

0.4 hi va haver les sessions informatives sobre 

l’oferta de mobilitat curs 2015/2016. Ambdues ses-

Aquest programa és per realizar un intercanvi 

acadèmic en anglés (treball fi de grau o màster), 

Activitats de l’Escolab a l’EPSEB 

Entrevistat un dels nostres estudiants 

Isidre Campanyà Azuaga és estudiant del grau en Cièn-
cies i Tecnologies de l’Edificació a l’Escola Politècnica 
Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB) , jugador 
d'handbol en la categoria semiprofessional i entrenador 

Resolt el concurs de la plaça de Suport IC 

Amb data 17 de febrer, s’ha resolt la plaça que teníem 

pendent de Suport IC torn de tarda, el guanyador Jordi 

Guillem Fragoso, s’incorporarà immediatament. 

El 6 de febrer, han sortit publicades les 2 places de per-

sonal administratiu que tenim vacants, per a l’àrea de 

Convocades a concurs intern les places vacants 
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