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El Director  
Informa 
 

 

 

Francesc Jordana i Riba 

 

 

 

Benvolguts membres de la comunitat, 

Ja tenim endegats els estudis de grau d’Enginyeria d’Edificació !! 

 La feina no ha estat gens fàcil i no tinc el més minin dubte que el mèrit ha estat de 

tots els membres de la nostra comunitat; professorat, estudiantat i personal 

d’administració i auxiliars de serveis. A tots i totes us vull felicitar molt sincerament. 

Sabíem que una implantació en bloc generaria alguns inconvenients i que l’adaptació 

a l’EEES no és cosa d’un dia (sobretot perquè no disposem dels recursos que el nou 

model  “Bolònia” necessitaria). Malgrat tot podem valorar positivament la situació 

actual, tot i que el camí de la millora contínua, tot just acaba de començar.  

El grau d’EGT que esperem iniciar el curs 2009/10 ja està en fase de revisió prèvia a 

ser enviat a ANECA i tot ens fa pensar que serà verificat sense masses problemes. 

Així doncs, us animo a continuar amb el mateix esperit de treball innovador i 

demanar-vos, un cop més, a totes i tots que prenguem consciència que just estem a 

les beceroles i que és ara quan hem de crear els fonaments per poder continuar en la 

millora de la docència i seguir sent un referent dins i fora de la nostra universitat. 

Anims i també, perquè no dir-ho, unes dosis de bona voluntat i paciència! 

   

 

 
Notícies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inici de curs 2009/2010 i acte de Benvinguda per als estudiants de nou ingrés 

El passat 14 de setembre es va començar la docència del curs 2009/2010. Coincidint 

amb aquest fet, es va realitzar l’acte de Benvinguda a tots els estudiants de nou ingrés 

a la nostra escola. L’acte el va presidir el Director de l’EPSEB, el Sr. Francesc Jordana i 

Riba, acompanyat pels caps d’estudi tant d’Enginyeria d’Edificació com d’Enginyeria 

Tècnica Topogràfica, els professors Joaquim Capellà Llovera i Maria Amparo Núñez 

Andrés. 

Als assistents se’ls hi va lliurar el CD amb la informació acadèmica i de funcionament 

“Això és bàsic-2009/2010”. 

Sessió informativa per a l’accés dels Arquitectes Tècnics, ja titulats, a la titulació 
d’Enginyeria d’Edificació 
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Professor Rafael Carlos Marañón 
González 

 
 
 

 
Professor Víctor Sarda Martín  

 

 
 
 

 
 

El passat 18 de setembre de 2009, conjuntament amb el Col·legi d’Aparelladors, 

Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, es va organitzar una sessió 

informativa adreçada als arquitectes tècnics interessats en cursar els nous estudis de 

grau d’Enginyeria d’Edificació. La sessió va ser presidida pel Director de l’EPSEB, el Sr. 

Francesc Jordana i Riba i varem participar al voltant de tres-centes persones.  

Presentació Exposició Enrique Nieto a Melilla 

La Fundació “Melilla ciudad Monumental” va inaugurar el passat 1 d’octubre 

l’exposició sobre l’arquitecte Enrique Nieto amb motiu del centenari de la seva 

arribada a la ciutat de Melilla. 

La Fundació ha organitzat una mostra que reflecteix gran part de la trajectòria de 

l’arquitecte, gran precursor del desenvolupament modernista melillenc, i ho fa amb 

una exposició de plànols dels edificis modernistes que han elaborat estudiants de 

l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (UPC).  

L’exposició està conformada per més de 60 plànols dels edificis modernistes que, en 

els últims cinc anys, han anat elaborant els alumnes de l’EPSEB com a projecte fi de 

carrera sota la direcció dels professors Benet Meca Acosta i Lluís Gueilburt Talmazán 

del departament d’Expressió Gràfica Arquitectònica II. 

El president de la fundació, José Antonio Vallés, va presentar els alumnes Sergi 

Alcalde, Jordi Argemí, Pablo Caballero i Elena Relaño, que, per cinquè any consecutiu 

treballaran en l’aixecament d’edificis, en concret en el propi edifici de la UNED. A més 

va incidir en la qualitat dels treballs realitzats i que aquesta iniciativa pretén fomentar 

la diagonal modernista entre Barcelona i Melilla. 

 
 
Integració al cos de Professor Titular d’Universitat del senyor Rafael Carlos Marañon 
González  
Per resolució de 10 de setembre de 2009, DOGC núm. 5478 de 6 d’octubre de 2009, 

s’integra al cos de professor titular d’universitat al senyor Rafael Carlos Marañón 

González, dins de l’àrea de coneixement d’Expressió Gràfica Arquitectònica de la 

Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

Visita del “Subdirector de Estudiantes y Extensión Universitaria” de la Escuela 
Universitaria de Arquitectura Técnica de la UPM 

El passat 7 d’octubre varem rebre la visita del professor Víctor Sardá Martín, 

“Subdirector de Estudiantes y Extensión Universitaria” en representació de la 

Universitat Politècnica de Madrid. La seva visita estava dirigida a conèixer de primera 

mà tota la informació referent a la relació de la nostra escola amb les empreses, així 

com la gestió del servei de borsa de treball i el funcionament dels convenis de 

cooperació educativa en el nostre centre.  

 

 

Campanya “Amb una vegada no n’hi ha prou. Vine a donar sang” 

 

Amb aquest eslògan, el Banc de Sang i Teixits va visitar l’EPSEB durant el 7 i el 8 

d’octubre. L’objectiu d’aquestes campanyes és captar i promoure la donació de sang 
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Francisco Wendt 

entre la comunitat universitària.  

Normalment aquesta campanya es duu a terme a la nostra escola dos cops per curs 

acadèmic amb resultats força positius, tot i que sempre podria ser millor.  

 

 

Conferència dirigida al Seminari d’Economia de l’Empresa “La empresa en el mundo 
actual: problemas y oportunidades” 
 

Els passats 7 i 14 d’octubre van tenir lloc a la Sala d’Actes de l’escola dos de les 

conferències que formen part d’un cicle que versa sobre el paper de l’empresa i de 

retruc de l’empresari davant la crisi actual.  

El conferenciant Francisco Wendt, economista titulat per IESE i que actualment és 

conseller-delegat de GD&A Brokers Business va explicar el paper de l’empresa en el 

context de la crisi econòmica actual, el paper de l’empresari, el paper de l’Estat, els 

orígens de la crisi, el “mapa” empresarial a Espanya i Catalunya” i dimensions i 

estructura financera de les empreses a Catalunya. 

 

 

 
Racó de la Recerca i la 
Transferència 
 
 

 
 

 

Concedit un ajut per a projectes de millora de la docència 2009 de la UPC 

 

La UPC ha concedit un ajut al projecte titulat “Desenvolupar la intuïció en el 
comportament estructural” que sota la direcció del professor Joan Ramón Rosell 

Amigó i amb l’equip de professores i professors Montse Bosch, Laia Haurie, Anna 

Lacasta, Joaquín Montón, Judith Ramírez, Inma Rodríguez, Maribel Roselló i Isabel 

Serrà, han elaborat amb la finalitat de col·laborar en la millora de la qualitat docent, a 

partir d’unes noves eines per transmetre el coneixement, i facilitar l’aprenentatge de 

l’estudiantat d’una manera dirigida però també autònoma.  

 

 
Lectures de tesis doctorals 
 

El proper 23 d’octubre a les 12 hores, tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’EPSEB la lectura 

de la tesi doctoral “El factor humano en el sector de la construcción: Estudios de la 

percepción del riesgo, las actitudes y las conductas seguras de los trabajadores” de 

la doctoranda Elisenda López Fernández, sota la direcció del Dr. Lluís Mª Armengou 

Marsans, professor del Dept. d’Organització d’Empreses de la UPC. 

 

El proper dia 26 d'octubre a les 12 hores, tindrà lloc a l'aula Pi Calleja de l'ETSAB la 

lectura de tesi doctoral " Caracterización geométrica con técnicas ópticas 3d 

aplicadas al Modernismo en Cataluña" del doctorant i professor de l'EPSEB Felipe 

Buil Pozuelo, sota la direcció dels Drs. Joaquín Regot Marimón i José Antonio Gili 

Ripoll, dels departaments de la UPC: Construccions Arquitectòniques I i Enginyeria del 

Terreny, Cartogràfica i Geofísica, respectivament. 

 

 

 
Racó de l’Estudiantat 
 

 
Sessió de Benvinguda per als estudiants de Mobilitat Internacional procedents 
d’altres universitats 
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El passat 5 d’octubre de 2009 va tenir lloc l’Acte de Benvinguda als estudiants de 

Mobilitat Internacional que durant aquest curs 2009/2010 estaran realitzant una 

estada a la nostra escola. L’acte el va dirigir el Coordinador de Mobilitat de l’EPSEB, el 

professor Carles Serrat i Piè.  

 
 
Optatives del Màter d’Edificació 
 

El passat 5 d’octubre va començar la docència de les assignatures optatives del 

Màster d’Edificació. Gràcies a la demanda, finalment, tindran docència totes les 

assignatures que estaven ofertades.  

 

 

Primer International Day de la UPC 
 
El passat 8 d’octubre de 2009 va tenir lloc al campus Nord de la UPC el primer 

International Day per promoure la mobilitat internacional de l’estudiantat de la UPC. 

La fira va reunir una vintena d’universitats d’arreu del món, entre els quals hi havia el 

Politecnico di Torino, universitat amb la que l’EPSEB té conveni signat de mobilitat des 

de l’any 2003. 

 

 

 
Racó de la Biblioteca 

 

 
Formació en habilitats informacionals 
 

El personal de biblioteca ha impartit al llarg dels mesos de setembre i octubre 

sessions de formació en habilitats informacionals per a estudiants dins de les 

assignatures: Construcció I, Cartografia I, Materials de construcció I, Materials de 

construcció II, Qualitat a l’edificació i Navegació i sistemes d’informació. El total 

d’alumnes assistents ha estat de 1080 estudiants.  

 

 

 

Racó dels Serveis 
Informàtics 
 

 

 
Ampliació de la Xarxa sense fils 
 

Amb l’objectiu d’ampliar les zones amb cobertura WiFi  per accedir a la Xarxa Sense 

Fils de la UPC, s’ha realitzat la instal·lació de quatre nous punts d’accés. Es poden 

consultar els mapes de la cobertura actual a l’apartat de la XSF dels Serveis 

Informàtics de l’EPSEB.  

 

Renovació de servidors 
 

Per tal de poder donar un millor servei, els serveis informàtics han instal·lat i 

configurat tres nous equips de servidors que actualment faciliten els serveis de web-

intranet, aules informàtiques i connexions de xarxa.  
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Nova aplicació 
 

Per tal de facilitar la informació referent al CV acadèmic i professional, els estudiants 

matriculats de les assignatures de complements de formació per a l’obtenció de la 

titulació d’Enginyeria d’Edificació com a segona titulació, disposen d’una nova 

aplicació que permet introduir aquesta informació mitjançant la intranet.  

 

 

 


