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1. Introducció
En aquestes primeres setmanes de treball amb tot l’equip directiu format, hem
iniciat la nostra activitat amb una clara voluntat d’escoltar la comunitat.
A l’agenda dels nostres primers dies, hem prioritzat donar a conèixer el nostre
equip i el nostre programa. El 10 de gener es va fer l’acte públic de presentació
del rector i en els següents dies, posàvem l’accent en el manteniment de les
bones relacions institucionals – hem mantingut diverses reunions amb els
màxims representants de la Generalitat i també amb alguns ajuntaments- i
refermàvem la nostra voluntat de ser propers al territori, visitant tots els Campus
i reunint-nos amb les direccions. Volem destacar també l’acte de presentació del
Consell de Direcció al PAS.
S’ha treballat per fer els nomenaments corresponents de forma activa i per
continuar la nostra presència activa a les fundacions, xarxes i els seus òrgans
de govern. L’equip directiu està organitzant el seu pla de treball amb la màxima
cura de conèixer els seus interlocutors i amb una forta voluntat de consens.
2. Novetats del Consell de Direcció
Es ratifica el Sr. Xavier Massó com a gerent de l’actual equip rectoral. S’ha
comunicat així ja al president del Consell Social i als representants sindicals.
S’organitza una Comissió mixta per poder atendre més agilment les diferents
temàtiques que vagin sorgint. Aquesta Comissió mixta estarà formada per el
gerent, dos directors d’àrea i un mínim de dos vicerectors, segons els temes a
tractar.
L’estratègia del Consell de Direcció es continuarà mantenint a les reunions del
Consell de Direcció.
D’altra banda, el Consell de Direcció està elaborant un pla d’actuació que
presentarà públicament durant el claustre del 15 de maig.
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3. Enquestes de satisfacció PDI I PAS
En el marc del procés de seguiment i acreditació de les titulacions de grau i
màster, el proper mes de març s’activarà una nova edició de les enquestes de
satisfacció del PDI vinculat als ensenyaments que impartim i el PAS de les UTGs.
Aquestes enquestes està previst fer-les cada tres anys, i parteixen dels
requeriments d’AQU Catalunya per incorporar indicadors de satisfacció de tots
els col·lectius relacionats amb la docència.
Parteix d’una experiència pilot feta al curs 2014-2015 a algunes escoles amb
titulacions que es van acreditar per primera vegada. L’objectiu és introduir, si és
el cas, canvis o modificacions per millorar les titulacions.
Aquests resultats s’utilitzen com a indicador en el marc del procés de seguiment
i acreditació de les titulacions. S'administren telemàticament i es garantirà
l’anonimat i la confidencialitat.

4. Auditoria de protecció de dades
Per tal de donar compliment legal a la Ley Orgánica de Protección de
Datos (LOPD), s’està realitzant una auditoria en matèria de protecció de
dades. L'objectiu és verificar de forma periòdica que els procediments i les
operacions en relació amb les dades de caràcter personal que gestionem es fan
amb les condicions de seguretat degudes. Aquesta verificació de les mesures de
seguretat tècniques i organitzatives, anirà també acompanyada d'una verificació
dels aspectes de compliment de la norma (verificació dels procediments
d'exercici de drets, acreditació del deure d'informació, gestió del consentiment,
declaració i inscripció de fitxers, contractes amb encarregats de tractament, etc.).
L'informe d'auditoria haurà d'identificar les deficiències i proposar les mesures
correctores o complementàries. L'auditoria es va iniciar al mes de desembre de
2017 i té prevista la seva finalització a mitjans del mes de febrer de 2018. S'estan
realitzant unes 20 entrevistes on participen unes 40 persones entre responsables
de la gestió de dades, de serveis i d'infraestructures informàtiques corporatives.
Aquesta auditoria inclou més de 100 tractaments de dades que tenim en els 11
fitxers declarats per la UPC al registre de l'Autoritat Catalana de Protecció de
Dades.

5. Convocatòria dels Premis del Consell Social a la Qualitat en la Docència
Universitària
El Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària, de caràcter honorífic, té
com a finalitat incentivar l’excel·lència de la funció docent mitjançant el
reconeixement de l’exercici, a la UPC, d’una activitat docent rellevant, o la millora
o la implantació de mètodes docents que hagin contribuït a la renovació i millora
de la qualitat docent.
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El guanyador de cada modalitat és la proposta que fa el Consell Social a la
Distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya. Termini màxim
d’entrega de presentación de candidatures: 9 d'abril
Modalitat 1. Premi a la trajectòria docent. Es pot optar a aquesta modalitat
exclusivament per nominació, ja sigui dels directors o degans dels centres
docents i/o dels directors de departament; de les delegacions d’estudiants, o de
15 o més membres del PDI de la UPC.
Modalitat 2. Premi a la iniciativa docent. Es pot optar a aquesta modalitat a
proposta d’un tercer o presentant una candidatura directament.
Els membres del Jurat seran: vra. Núria Garrido, com a membre del Consell de
Direcció i el Sr. Ferran Marquès, com a membre de la Mesa del Consell
Acadèmic.

6. La UPC s’incorpora a la USCat, la Xarxa Catalana d’Universitats
Saludables

En els últims anys algunes Universitats i Estructures de Salut Pública de
CCAA han treballat en aquest tema amb l’objectiu d’aconseguir Universitats
més saludables amb diverses perspectives, diferents enfocaments, activitats
i línies d’actuació. Aquests projectes es troben en diferents graus de
desenvolupament i compten amb el suport de la Red Española de
Universidades Saludables (REUS), recolzada pel Ministeri de Sanitat i
Consum i per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles
(CRUE).
És per això que pensem que la creació de la Xarxa Catalana d’Universitats
Saludables ha de facilitar l’assoliment d’aquests reptes i esdevenir motor en
l’àmbit de la promoció de la salut a Catalunya amb el treball col·laboratiu amb
el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Les 8 universitats públiques de Catalunya i les 4 privades formen part
d’aquesta Xarxa.
Entre els objectius d’aquesta xarxa trobem: Potenciar la universitat com a
entorn promotor de la salut de la comunitat universitària i de la societat en el
seu conjunt; Fomentar la investigació i la docència en la promoció de la Salut;
Afavorir l’intercanvi d’experiències en la promoció de la salut.
7. Comunicat conjunt UB, UAB, UPC respecte la resolución SGR
Recentment, la Generalitat de Catalunya ha fet públics els resultats de la darrera
convocatòria per donar suport als Grups de Recerca de Catalunya. Després
d’analitzar-los, les tres universitats hem mostrat el nostre disgust pels resultats
tan negatius que han obtingut els grups de recerca universitaris.
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8. Agenda rector del 12/12/2017 al 21/02/2018
DESEMBRE






















Assistència a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).
Assistència a la Junta del CIC.
Presidència del Consell de Govern de la UPC.
Assistència al Ple del Consell Social de la UPC.
Reunió amb el Sr. Chema Gil, director de la Fundació CREDA.
Reunió amb el Sr. Miguel Ángel Barja, director del Centre de Formació Interdisciplinària
Superior (CFIS).
Presidència de la presa de possessió del nou director de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), el Sr. Félix Solaguren.
Reunió amb diversos directors d’unitat d’arquitectura organitzada pel Sr. Félix Solaguren,
director de l’ETSAB, i la Sra. Pilar Almirall, directora del Departament de Tecnologia
d’Arquitectura (TA).
Assistència al Patronat de CREDA-UPC-IRTA.
Reunió amb el Sr. Luis Alonso, director de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicacions i
Aeroespacials de Castelldefels (EETAC).
Visita a la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT)
Reunió amb el Sr. J.M. Prado, director general del CTM Centre Tecnològic, i en Francesc
Santasusana, president del Consell Executiu del CTM Centre Tecnològic, amb
l’assistència del Sr. Joan Jorge Sánchez, delegat del rector per a la Innovació i el
Desenvolupament.
Assistència al Patronat de la Fundació del CTM Centre Tecnològic.
Reunió amb la Sra. Maria Lluïsa Maspoch, professora del Departament de Ciència dels
Materials i Enginyeria Metal·lúrgica (CMEM), amb l’assistència del Sr. Jordi Berenguer,
vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació, i del Sr. Xavier Massó, gerent
en funcions.
Presidència de l’acte de graduació del CFIS.
Reunió amb del Sr. Josep Paradell, director de l’i2cat.
Reunió amb els Srs. Eusebi Jarauta, Enric Mir, Olga Álvarez, J.Antonio Chaves,
acompanyat del vicerrector Juan Jesús Pérez.
Reunió amb el Sr. Joan Jordi Mallorquí, director en funcions del Departament de Teoria
del Senyal i Comunicacions (TSC).
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Reunió amb la Sra. Neus Cónsul, directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Industrial de Barcelona (ETSEIB).
Reunió amb el Sr. Daniel Crespo, director del Departament de Física.
Reunió amb el Sr. Mateo Valero, director del BSC-CNS, i el Sr. Josep Maria Martorell,
director associat del BSC-CNS.
Reunió amb el Sr. Jordi Puigneró, secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i
Societat Digital de la Generalitat de Catalunya.
Assistència a l’acte de presentació pública del nou rector de la UPC.
Reunió amb el Sr. Arcadi Navarro, secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de
Catalunya.
Assistència al grup de treball de la Conferencia de Rectores de la Universidades
Españolas (CRUE) sobre títols de disseny integrat.
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Assistència al Patronat de la Fundació i2CAT.
Reunió amb el Sr. Josep M. Vilalta, secretari executiu de l’Associació Catalana
d’Universitats Públiques (ACUP), amb l’assistència de la Sra. Carme Fenoll, cap del
Gabinet del Rector.
Reunió amb la Sra. Carme Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarollo e
Innovación, i amb el Sr. Manuel Heitor, ministre de Ciència, Tecnologia i Educació
Superior del Govern de Portugal.
Reunió amb el Sr. Marco Picallo, cap de Relacions Acadèmiques i Institucionals del
Futbol Club Barcelona (FCB), i amb el Sr. Aitor Jiménez Villar, cap d’Innovació
Estratègica del FCB, amb l’assistència del Sr. Gabriel Bugeda, vicerector de Política
Científica.
Presentació del nou Consell de Direcció al Personal d’Administració i Serveis.
Reunió amb el Sr. Lluis Jofre, director de la Càtedra CARNET, amb l’assistència del Sr.
Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació.
Reunió amb el Sr. Benjamín Suárez, president de la Fundació Politècnica de Catalunya
(FPC) i la Sra. Isabel Torras, gerent de la FPC, amb l’assistència del Sr. Santiago
Silvestre, vicerector d’Avaluació i Qualitat.
Reunió amb el Sr. Jordi Bosch, director de la Fundació BTec, amb l’assistència del Sr.
Xavier Massó, gerent en funcions.
Reunió amb el Sr. Francesc Solà, director d’UTRANS, el Sr. Joaquim Coello, membre de
la comissió executiva del Barcelona Global, amb l’assistència del Sr. Santiago Gassó,
vicerector de Política Acadèmica.
Reunió amb l’exrector, el Sr. Josep Ferrer Llop.
Reunió amb la Sra. Janet Sanz, tinent d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de
l’Ajuntament de Barcelona, amb l’assistència del Sr. Estanislau Roca, vicerector
d’Infraestructures i Arquitectura.
Reunió amb el Sr. Luis Llanes, director de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est
(EEBE), amb l’assistència del Sr. Santiago Silvestre, vicerector d’Avaluació i Qualitat, i
la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet de Rector.
Visita al campus de l’EEBE, amb l’assistència del Sr. Santiago Silvestre, vicerector
d’Avaluació i Qualitat, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet de Rector.
Assistència a l’Assemblea General de l’ACUP.
Reunió amb el Sr. Arcadi Navarro, secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de
Catalunya, el Sr. Josep Pallarés, director general d’Universitats de la Generalitat de
Catalunya, i amb la Sra. Mercè Jou, secretària del CIC, amb l’assistència del Sr. Xavier
Massó, gerent en funcions, i del Sr. Gabriel Bugeda, vicerector de Política Acadèmica.
Assistència a la reunió del Consell Empresarial de la UPC.
Reunió amb el Sr. Pep Simó, professor del Departament d’Organització d’Empreses.
Reunió amb el Sr. Xavier Roca, director de l’Escola Superior d’Enginyeria Industrial,
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa.
Reunió amb l’equip directiu de l’INTEXTER, amb l’assistència de la Sra. Carme Fenoll,
cap del Gabinet del Rector.
Presidència a la Presa de possessió del director de l’INTEXTER, Sr. Enric Carrera.
Visita a les instal·lacions de l’INTEXTER, amb l’assistència de la Sra. Carme Fenoll, cap
del Gabinet del Rector.
Reunió amb el Sr. Joan Gispets, degà de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa
(FOOT), amb l’assistència de la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Visita al campus de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
(EPSEVG), amb l’assistència del Consell Directiu de la UPC.
Reunió amb el Sr. Antonio Álvarez, director del CIT-UPC, amb l’assistència de la Sra.
Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Reunió amb els caps de serveis, amb l’assistència del Sr. Xavier Massó, gerent en
funcions, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
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Reunió amb la Sra. Pilar Batanero, cap del Servei de Desenvolupament Professional,
amb l’assistència del Sr. Miquel Soriano, delegat del rector per a la Política de Personal
Docent i Investigador.
Reunió amb la Sra. Imma Rodríguez, directora de l’Escola Politècnica Superior
d’Edificació de Barcelona (EPSEB), amb l’assistència de la Sra. Carme Fenoll, cap del
Gabinet del Rector.
Assistència a la sessió informativa del Barça Innovation Hub a l’edifici Vèrtex.
Reunió amb la Sra. Neus París, síndica de Greuges de la UPC.
Reunió amb el Sr. Ramon Martí, business manager de IThinkUPC, amb l’assistència del
Sr. Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació, i del Sr.
Agustí Fernandez, vicerector de Transformació Digital.
Presidència a la presa de possessió del director del Departament de TSC, el Sr. Jordi
Joan Mallorquí.
Reunió amb la Sra. Rosa Gimeno, tècnica de l’Àrea de Recerca i Transferència, amb
l’assistència del Sr. Jordi Bereguer, vicerector de Transferència de Coneixement i
Innovació.
Reunió amb el Sr. Antoni Giró, exrector.
Reunió amb el Sr. Daniel Crespo, director del Departament de Física, i el Sr. Dimitri
Drikakis, degà d’enginyeria de la Strathclyde University.
Visita a l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), amb l’assistència de la Sra. Carme
Fenoll, cap del Gabinet del Rector, el Sr. Gabriel Bugeda, vicerector de Política Científica,
i el Sr. Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació.
Assistència a la trobada-networking de patrocinadors de la Festibity a la botiga Tesla a
Barcelona.
Reunió amb el Sr. Alejandro Josa, director del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental
(DECA).
Presidència a la presa de possessió del director de l’EETAC, Sr. Luis Alonso.
Reunió amb l’equip directiu de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) i
visita a les instal·lacions.
Reunió amb el Sr. Luis Alonso, director de l’EETAC, la Sra. Anna Gras, directora de
l’ESAB, el Sr. José Manuel Yúfera, delegat del rector al Campus del Baix Llobregat, amb
l’assistència del Sr. Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i
Innovació i de la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Reunió amb la Sra. Carla Bragós, directora de l’Àrea de Personal i Organització, i el Sr.
Enrique Alcantara, advocat, amb l’assistència del Sr. Xavier Massó, gerent en funcions.
Assistència a l’acte de graduació de l’EPSEVG, amb l’assistència del Sr. Gabriel Bugeda,
vicerector de Política Científica, el Sr. Joan Jorge Sánchez, delegat del rector per a la
Innovació i el Desenvolupament, el Sr. Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de
Coneixement i Innovació, i de la Sra. Carme Fenoll, cap de Gabinet del Rector.
Assistència a una fase territorial de la First Lego League, amb l’assistència de la Sra.
Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector. Edifici Vèrtex.

FEBRER






Reunió amb el Sr. Ramon Carbonell, president del Consell Social, i la Sra. Anna Serra,
secretària del Consell Social.
Reunió amb la Sra. Maria Lluïsa Maspoch, professora del CMEM, amb l’assistència del
Sr. Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació, i la Sra.
Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Reunió amb el Sr. Albert Cuchí, director de l’Escola Tècnica i Superior d’Arquitectura del
Vallès (ETSAV) i visita al Campus.
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Reunió amb el Sr. Antoni Abad, president de la Cecot, i amb el Sr. Josep Armengol,
vicepresident de la Cecot i president de l’Insitut Industrial, amb l’assistència del Sr. Xavier
Roca, director de l’ESEIAAT, el Sr. Jordi Berenguer, vicerector de Transferència del
Coneixement i Innovació, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Reunió amb el Sr. Alfredo Vega, alcalde de Terrassa, el Sr. Adrián Sánchez, regidor
d’Universitats i Innovació de Terrassa, i la Sra. Maria Lluïsa Masposch professora del
Departament de Materials i Enginyeria Metal·lurgica (CMEM), amb l’assistència del Sr.
Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació, i la Sra. Carme
Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Assistència al Patronat de la Fundació BEST.
Reunió amb el Sr. Pedro Díez, director de l’ETSECCPB, el Sr. Alejandro Josa, director
del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental (DECA), i la Sra. Puri Villares, cap de
l’UTG de Camins.
Reunió amb el Sr. Àngel Font, director Corporatiu de l’Àrea de Recerca i Estratègia de
la Fundació Bancària “la Caixa”, amb l’assistència del Sr. Xavier Massó, gerent en
funcions, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Presidència de la presa de possessió de la directora del Departament d’Arquitectura de
Computadors, la Sra. Beatriz Otero.
Reunió amb el Sr. José María García de los Rios, director de Zona Santander
Universidades, i la Sra. Mati Meneses, directora de l’oficina de Campus Nord, amb
l’assistència de la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Assistència al Patronat de la Fundació b_Tec.
Assistència a l’Assemblea General de la CRUE.
Assistència a una fase autonòmica del torneig de la First Lego League celebrat a l’EEBE,
amb l’assistència de la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Assistència a l’acte de lliurament dels diplomes de la 4apromoció CiMs + Cellex i a l’acte
d’homenatge al Dr. Pere Mir, amb l’assistència de la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet
del Rector.
Assistència a la reunió d’UP4 amb l’assistència del Sr. Jordi Berenguer, vicerector de
Transferència de Coneixemet i Innovació, el Sr. Gabriel Bugeda, vicerector de Política
Científica, la Sra. Núria Garrido, vicerectora de Docència i Estudiantant, el Sr. Santiago
Gassó, vicerector de Política Acadèmica, el Sr. Santiago Silvestre, vicerector d’Avaluació
i Qualitat, el Sr. Miquel Soriano, delegat de Política de Personal Docent i Investigador, la
Sra. Natàlia Carmona, representant del Consell de l’Estudiantat de la Universitat, i la Sra.
Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Reunió amb la Sra. Neus Cónsul, directora de l’ETSEIB, amb l’assistència de la Sra.
Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Reunió amb el Sr. Paco Calvino, professor del Departament de Física, amb l’assistència
del Sr. Miquel Soriano, delegat de Política de Personal Docent i Investigador.
Entrevista amb el Diari Ara.
Reunió amb el Sr. Miquel Puig, director general del Consorci de Serveis Universitaris de
Catalunya.
Reunió amb el Sr. Manuel Moralejo, degà delegat del Col·legi Oficial d’Enginyers de
Telecomunicació de Catalunya.
Reunió amb el Sr. Eduard Alonso, catedràtic del DECA.
Reunió amb el Sr. Antonio Huerta, director de la Institució Catalana de Recerca i Estudis
Avançats (ICREA).
Reunió amb el Sr. Pere Macias, director de la Càtedra Cercle d’Infraestructures, i el Sr.
Josep Dolç, director del Flumen.
Reunió amb el Sr. Frederic Vilà, director de l’EPSEVG.
Reunió amb el Sr. Albert Cuchí, director de l’ETSAV, amb l’assistència del Sr. Jordi
Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació, i el Sr. Xavier
Massó, gerent en funcions de la UPC.
Entrevista amb El Periódico.
Assistència als actes de celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència
a l’EEBE.
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Reunió amb el Sr. José Luis Lápaz, director del Departament d’Expressió Gràfica a
l’Enginyeria (EGE).
Presidència de la presa de possessió del director del Departament EGE, el Sr. José Luis
Lápaz.
Trobada amb els estudiants del projecte Cosmic Research.
Reunió amb la Sra. Dolors Puig, directora d’EUNCET, i el Sr. Pep Simó, professor del
Departament d’Organització d’Empreses, amb l’assistència del Sr. Santiago Silvestre,
vicerector d’Avaluació i Qualitat.
Reunió amb l’equip directiu d’EUNCET, amb l’assistència del Sr. Santiago Silvestre,
vicerector d’Avaluació i Qualitat.
Reunió amb el Sr. José Manuel Prado, director general del CTM, el Sr. Joan de Pablo,
director científic del CTM, el Sr. Lluís Romeral, professor del Departament d’Enginyeria
Electrònica, amb l’assistència del Sr. Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de
Coneixement i Innovació, el Sr. Joan Jorge, delegat del rector per la Innovació i el
Desenvolupament, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Reunió amb la Sra. Dolors Grau i el Sr. Josep Font, directors de l’EXPLORATORI dels
Recursos de la Natura, amb l’assistència del Sr. Jordi Berenguer, vicerector de
Transferència de Coneixement i Innovació, el Sr. Joan Jorge, delegat del rector per la
Innovació i el Desenvolupament, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Visita al Museu de Geologia Valentí Masaschs.
Reunió amb la Sra. Rosa Argelaget, directora de l’Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), amb l’assistència del Sr. Jordi Berenguer, vicerector
de Transferència de Coneixement i Innovació, el Sr. Joan Jorge, delegat del rector per
la Innovació i el Desenvolupament, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Reunió amb l’equip del Campus de Manresa.
Assistència a l’acte de presentació de la cursa universitària Unirun 2018.
Reunió amb el Sr. Juanjo Lahuerta, director de la Càtedra Gaudí, amb l’assistència del
Sr. Estanislau Roca, vicerector d’Infraestructures i Arquitectura.
Reunió amb el Sr. Albert Buxadé, director de Catalunya i Aragó de Vodafone, la Sra.
Joana Sánchez, directora comercial d’AA.PP i Salut a Catalunya i Aragó, el Sr. Àngel
Rodrigo Herrero, responsable de Resourcing, Diversity & Inclusion de Vodafone, i la Sra.
Miriam Gorriz, Human Resources Business Partner de Vodafone, amb l’assistència del
Sr. Xavier Massó, gerent en funcions.
Reunió amb la Sra. Yvonne Colomer, directora executiva de Triptolemos.
Entrevista per El Punt Avui.
Reunió amb el Sr. Juan Andrade, director de l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial
(IRI), amb el Sr. Alberto Sanfeliu, director científic de la Unitat d’Excel·lència María de
Maeztu IRI, i la Sra. Carme Torras, professora de l’IRI.
Reunió amb el Sr. Pedro Linares, director de Telecos.cat, el Sr. Salvador Ramon, director
de Telecos.cat, i la Sra. Asunción Moreno, vocal de la Junta de Telecos.cat.
Reunió amb el Sr. Roberto Fernández, rector de la Universitat de Lleida (UdL).
Reunió amb el Sr. Roberto Fernández, rector de la UdL, el Sr. José María Sumpsi,
president de la Fundació Triptolemos, el Sr. José Luis Bonet, president de Freixenet i
vicepresident de la Fundació Triptolemos, i el Sr. Ramon Clotet, secretari de la Fundació
Triptolemos.
Assistència del Patronat de la Fundació Triptolemos.
Reunió amb la Sra. Isabel Garcia, professora del Departament de Matemàtiques, i la Sra.
Pilar Batanero, cap del Servei de Desenvolupament Professional.
Reunió amb la Sra. Ana Ripoll, presidenta de l’Associació de Bioinformàtiques de
Barcelona (IBI).
Reunió amb el Sr. Lluís Alsedà, director del Centre de Recerca Matemàtica.
Reunió amb la Sra. Montserrat Sánchez i el Sr. Rafael Weyler, responsable provincial
del CSIF.
Reunió amb el Sr. Josep Samitier, president de l’Institute for Bioengineering of Catalonia.
Assistència a la Jornada Aigua i Vida.
Assistència al Patronat de la FPC.
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Reunió amb el Sr. Joan Sànchez, president de la Telecogresca, la Sra. Lorena Murillo,
vicepresidenta de la Telecogresca i el Sr. Oriol Nadal, secretari de la Telecogresca.
Reunió amb el Sr. David López, director de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), la
Sra. Marta Penya, professora del Departament de Matemàtiques, el Sr. Josep Ferrer
Llop, professor del Departament de Matemàtiques, amb l’assistència del Sr. Santiago
Silvestre, vicerector d’Avaluació i Qualitat.
Reunió amb els representants de sindicats de PAS.
Reunió amb l’equip directiu de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), amb
l’assistència de la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Reunió amb la Sra. Maria Miranda, alcaldessa de Castelldefels, amb l’assistència del Sr.
José Manuel Yúfera, delegat del rector al Campus del Baix Llobregat, el Sr. Jordi
Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació.
Assistència a l’acte de presentació dels projectes de recerca seleccionats en la
convocatòria 2017 del Programa RecerCaixa.
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