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1. Introducció
L’any 2019 s’ha iniciat a la UPC amb moltes oportunitats i els seus reptes vinculats. Com
es podrà llegir a les properes línies, la UPC ha impulsat i acollit propostes punteres a
nivell europeu en matèries clau com la mobilitat urbana o la intel·ligència artificial. A
nivell de polítiques universitàries, s’està treballant en sintonia amb les propostes que
se’ns fan arribar des del Govern i alhora, busquem la màxima aliança en el nostre entorn
–aquesta estructura federalista que promulguem- per tal de ser més eficients i treballar
millor en xarxa.
Per tal de compartir més el coneixement, en aquests propers mesos estem ja organitzant
dos debats: el primer, amb format de taula rodona oberta a la comunitat, vinculat a l’ètica
universitària i a la preceptiva comissió d’ètica. El segon, vinculat al Claustre, per discutir
sobre els trets diferencials de la nostra universitat.
Un dels reptes estratègics per nosaltres és des de fa temps, l’atracció de més talent
femení a les nostres aules. En aquest sentit, en el punt 7 d’aquest informe donem a
conèixer un seguit d’accions que volen posar el rumb per encaminar-nos-hi de forma
més enèrgica. Properament donarem a conèixer un nou vicerectorat que s’ocuparà més
específicament d’aquesta matèria.
D’altra banda, i vinculat al talent, hem rebut la comunicació dels candidats
preseleccionats a la convocatòria ICREA Acadèmia 2018: Eduard Alarcón (DEE), M.
Pau Ginebra (MSME), Marcel Guàrdia (Dept. Matemàtiques) i M. Teresa Martínez-Seara
(Matemàtiques). En el capítol de felicitacions volem fer també una menció especial a
Marc Noy, catedràtic del Departament de Matemàtiques, que ha estat distingit per la
Generalitat de Catalunya amb la medalla Narcís Monturiol, un guardó que distingeix
persones i entitats que han contribuït de manera destacada al desenvolupament de la
ciència i la tecnologia a Catalunya.
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2. KIC Urban Mobility i nou FEDER
MOBILus és la nova comunitat d’innovació i coneixement (KIC per les seves sigles en
anglès) de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT), una xarxa que
posiciona Barcelona com a capital europea de la mobilitat urbana. La candidatura
d’aquesta plataforma, formada per 48 socis de 15 països, entre ciutats, empreses,
universitats i centres de recerca, ha estat impulsada per la UPC.
Amb aquesta designació, MOBILus, aquest 2019 rep el nom d’EIT Urban Mobility i la
seu del qual s’instal·larà inicialment a Ca l’Alier, al districte de Sant Martí de Barcelona,
s’uneix a la major xarxa d’innovació d’Europa com la vuitena comunitat KIC.
L’EIT Urban Mobility es conforma com una plataforma públic-privada multinacional
europeu que es dedicarà a la recerca i aplicació de solucions que millorin l’ús col·lectiu
dels espais urbans, vetllant per una mobilitat multimodal, accessible, confortable,
segura, eficient i sostenible, i des d’una perspectiva integradora i ofereixi solucions a
nous modes de transport urbans que irrompen a les ciutats, donant suport a les
comunitats locals i estimulant l’economia. Tindrà una vigència d’entre set i 15 anys i un
volum financer previst que pot arribar als 400 milions d’euros aportats per la Unió
Europea i fins als 1.200 milions aportats pels socis.
D’altra banda, ja disposem de les dades del nou Feder-Pla d’acceleració de
transferencia de la UPC-KTT
Resolució definitiva de la convocatòria (19/12/2018)
 Pressupost
•
Despesa total: 5.968.020,00 €
•
Despesa total subvencionable: 4.536.386,29 €
o Execució UPC: 3.621.925,29 €
o Execució CIT: 914.750,00 €
•
Ajut FEDER:
2.268.193,14 €
o Subvenció UPC:
1.810.810,14 €
o Subvenció CIT:
457.375,00 €
•
Despeses no acceptades:
1.431.633,71 €
•
Termini d’execució
•
Data d’inici del projecte:
01/01/2016
•
Data de finalització:
31/12/2020

3. Presa de possessió de nous catedràtics
El passat 14 de desembre van prendre possessió a la UPC vuit nous catedràtics i dues
noves catedràtiques en vuit àrees de coneixement de la nostra universitat.
D’una banda, els professors Joan Gabriel Bergas, del Departament d’Enginyeria
Elèctrica; Karina Gibert, del Departament d'Estadística i Investigació Operativa; Jorge
Pérez, del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions; i Antoni Pizza,del
Departament de Teoria i Història de l’Arquitectura.
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Aquests quatre nomenaments, publicats al BOE número 259, l’11 de desembre de 2018
(a la secció II> Autoritats i personal ), corresponen a la convocatòria de concursos
d’accés al cos de catedràtics de la UPC publicada al BOE el 7 de juny de 2018 i que és
fruit de diversos acords del Consell de Govern aprovats pel durant el 2018, referents al
programes de promoció de PDI amb vinculació permanent a temps complet, a l’oferta
pública d’ocupació d’aquest col·lectiu de personal permanent, a la convocatòria de
concursos d’accés al cos de catedràtics i al programa de càtedres de la Universitat.
D’altra banda, els professors Cecilio Angulo, del Departament d’Enginyeria de Sistemes,
Automàtica i Informàtica Industrial; Elisabeth Engel, del Departament de Ciències dels
Materials i Enginyeria Metal·lúrgica; Daniel Fernández, del Departament d’Enginyeria
Civil i Ambiental; i Andreas Sumper, del Departament d’Enginyeria Elèctrica, han signat
com a catedràtics i catedràtiques contractats per la nostra universitat.
A més, el professor Alberto Peñín, del Departament de Projectes Arquitectònics, va
signar com a catedràtic contractat un dia abans de l’acte oficial, mentre que Juan Pérez,
del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, prendrà possessió com a nou
catedràtic d’universitat el mes de gener.
4. Kick-off del projecte Europeu AI4EU
Els dies 9, 10 i 11 de gener, 70 entitats de la Unió Europea, entre elles 60 centres de
recerca punters, es van reunir a l’Auditori de l’edifici Vèrtex de la UPC per donar el tret
de sortida al projecte europeu AI4EU (sigles de Intel·ligència Artificial per a la Unió
Europea). En el projecte, finançat amb 20 milions d’euros per la Comissió Europea, hi
participen 79 socis de 21 països, incloent 60 centres de recerca punters, entre els quals
hi ha el BSC-CNS i la UPC, que van organitzar la trobada.
5. Reunió al Rectorat amb el SUR i el seu equip
El passat 11 de gener, el consell de direcció es va reunir amb el Sr. Francesc Xavier
Grau Vidal, secretari d'Universitats i Recerca; el Sr. Josep Pallarès Marzal, director
general d'Universitats; el Sr. Joan Gómez Pallarès: director general de Recerca; el Sr.
Lluís Baulenas Cases, secretari del Consell Interuniversitari de Catalunya i la
Sra. Ma. Victòria Girona, actual directora general d’Universitats.
En aquesta reunió, el rector va poder plantejar els principals punts del pla d’actuacions i
es van poder conèixer les línies estratègiques del SUR. Es va comentar el Pacte Nacional
per a la Societat del Coneixement, les polítiques sobre cicles formatius, les mesures que
es plantegen per fomentar l’equitat en l’educació superior o la voluntat de promoure els
doctorats industrials. També es va fer el plantejament de la situació econòmica, davant
de la 2a pròrroga pressupostària. Entre les accions plantejades estan: igualar el preu de
màster i grau; reduir un 30% els trams 3, 4 i 5 o crear una nova línia de beques salari.
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6. Fòrum UPC de Ciutats universitàries
El ‘Fòrum UPC de ciutats universitàries’ va tenir lloc el 30 de gener al Rectorat, donant
continuïtat a la primera jornada de ciutats universitàries UPC, celebrada el 4 d’octubre
passat a la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), en què es va posar de relleu
l'aliança de la Universitat amb el territori i la intensificació del seu rol com a agent
transformador.
Després de les paraules de benvinguda per part del rector, es van exposar tres
exemples de bones pràctiques de la Universitat en diferents municipis: el director de
l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
(ESEIAAT), Xavier Roca, va explicar l’estreta col·laboració del Campus de Terrassa
amb les entitats locals en la realització d’accions i iniciatives que estan obertes a la
ciutadania. Entre aquestes iniciatives destaca l’acord establert entre l’Escola i
l’Ajuntament per obrir les biblioteques del Campus als estudiants de Terrassa,
especialment
en
època
d’exàmens.
Una altra mostra de bona pràctica és l’Aula Gent Gran de l’Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), una iniciativa creada ara fa 28 anys per
fomentar activitats culturals entre la gent gran i que va explicar Frederic Vila.
Així mateix, el professor Eusebi Jarauta, del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental,
va explicar el projecte Sèniors UPC que posarà en marxa la Universitat per potenciar la
interrelació entre la Universitat i la societat, mitjançant els governs municipals, amb la
idea de reforçar la societat del coneixement. Es tracta d’aprofitar el potencial de
coneixement del professorat docent i investigador en la seva etapa avançada de la
carrera acadèmica per a que desenvolupin funcions d’assessors municipals en
polítiques acadèmiques o de formació, en transferència de tecnologia o en d’altres
àmbits
d’interès..
D’altra banda, el vicerector d’Infraestructures i Arquitectura de la UPC, Estanislau Roca,
ha exposat diferents propostes per millorar els campus de la UPC a curt i a llarg termini
i la seva relació i integració urbana, a Barcelona, Castelldefels, Manresa, Terrassa, Sant
Adrià de Besòs, Viladecans, Vilanova i la Geltrú, i Sant Cugat del Vallès.
Un altre aspecte que es va tractar va ser el foment de la cultura emprenedora i, en
aquest sentit, el vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació de la
UPC, Jordi Berenguer, va parlar del model d’incubació de projectes empresarials de la
Universitat als diferents espais Emprèn UPC ubicats als campus de Barcelona (Campus
Nord), Terrassa i Vilanova i la Geltrú, així com el que s’està projectant a Castelldefels, i
ha esmentat alguns dels projectes que s’hi estan gestant. Impulsats pel Programa
Innova de la UPC, que enguany celebra els seus 20 anys d’existència, en aquests
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espais s’han ‘preincubat’ ja més de 40 projectes d’estudiants, molts dels quals han
derivat en empreses tecnològiques, i s’ha ofert suport a més de 500 emprenedors.

7. 6a Jornada d’Igualtat a la UPC i accions destacades
Els estudis de grau universitari amb menys estudiants matriculades de nou ingrés a la
UPC són els d’enginyeria informàtica (14%); enginyeries de la telecomunicació (19%);
enginyeries naval, marina i nàutica (16%); enginyeries industrials (20%) i enginyeria
aeroespacial (24%). En canvi, en les titulacions de ciències i tecnologies de la salut el
72% de l’estudiantat matriculat són dones; en enginyeria de biosistemes, són el 44%, i
en les titulacions d’arquitectura, urbanisme i edificació, són el 46% del total de
l’estudiantat matriculat. Uns índex que també es donen en l’àmbit internacional.
Per actuar en aquest sentit, i reforçant les accions que la UPC ja porta a terme per a les
noies que cursen la secundària, aquest curs acadèmic 2018-2019 es posa en marxa la
iniciativa ‘Aquí STEAM’. El programa consta d’accions dirigides a informar, crear
models i, especialment, a unificar les iniciatives de les persones i les institucions que
estan treballant en aquesta mateixa direcció, arreu de Catalunya. Crear sinèrgies i noves
iniciatives, ordenar, unir i aprofitar millor els recursos, visibilitzar les accions (jornades,
estudis, resultats de recerca, tesis doctorals...) i fer xarxa són els eixos clau d’una
plataforma on line que està desenvolupant la UPC i que posarà a l’abast tot el
coneixement relatiu a aquesta temàtica. Aquesta plataforma servirà, doncs, per crear
comunitat i generar contactes entre tots aquells actors que treballen per promoure
vocacions tecnològiques entre les noies, amb la idea de ser més eficients i tenir un major
impacte en les accions que es realitzen.
Dins d’aquesta iniciativa, hem creat el segell ‘Escoles STEAM Aquí’, un distintiu escolar
que reconegui els centres educatius que impulsen a través d’accions específiques la
igualtat de gènere i que fomenten les vocacions científiques i tecnològiques entre les
dones. Així mateix, es treballa en la creació d’una agenda escolar ‘Aquí STEAM’, on es
facin visibles els referents femenins d’una manera atractiva i propera, alhora que expliqui
el valor i el retorn social dels àmbits STEAM per a la societat.
Recentment, s’ha iniciat al Palau Macaya de Barcelona el cicle 'Dona i tecnologia: un
tàndem de futur', organitzat sota la direcció científica de la UPC, que inclou diverses
conferències, taules rodones i seminaris amb l’objectiu de reflexionar, al llarg de l’any,
sobre el paper de la dona en el món tecnològic i com es pot plantejar un futur més enriquidor
al respecte. És un cicle que reuneix expertes i acadèmiques, d’àmbit nacional i
internacional, i de camps tan diversos com la tecnologia i la robòtica, l’economia o
l’educació, per debatre quines estratègies i polítiques cal seguir a fi d’incrementar la
presència de dones en les carreres professionals tecnològiques. Les diferents sessions i
seminaris del cicle es dividiran en tres blocs temàtics que són l’educació, el món laboral i
la societat.
D’altra banda, la UPC també està treballant en la introducció de la perspectiva de gènere
en la docència de la Universitat, la qual cosa s’està assajant en diferents titulacions (més
informació: La idea és crear una guia útil de recomanacions per al professorat i avançar
en aspectes com la pedagogia i els referents que es van servir a l’aula, o la gestió de
l’aula.
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Sota el mateix paraigua de la iniciativa ‘Aquí STEAM’ s’afegeixen, a més, les altres
estratègies i actuacions que promou la UPC en matèria d’igualtat, encaminades a aprofitar
el talent de les dones, configurar una comunitat amb més presència de dones, donar
resposta al marc legal vigent i transformar la realitat d'on partim per corregir els biaixos de
gènere.
Entre d’altres, també s’inclou el programa +NoiesTIC engegat fa uns anys i que té per
objectiu fomentar la presència de les dones en l’àmbit de les tecnologies de la Informació
i la Comunicació (TIC). Dins d’aquest programa, la UPC intervé aquest any en les
iniciatives ‘Inspira STEAM, Catalunya’ i ‘Una enginyera a cada escola’, ambdues
orientades a fomentar els referents femenins de l'àmbit tecnològic a l'escoles, trencant
estereotips i fent visibles les dones tecnòlogues.
Tenim pensat crear un vicerectorat que es dedicarà amb més concreció i recursos
d’aquestes polítiques. En breu informarem de la persona que n’estarà al càrrec.
D’altra banda, els dies 6 i 7 de març tindrà lloc, al Vapor Universitari de Terrassa, el
congrés ‘Dones, Ciència i Tecnologia’, que vol contribuir a visibilitzar i posar en valor les
aportacions de dones que treballen en diferents disciplines dels àmbits de la ciència i la
tecnologia, i especialment de les universitats presents a Terrassa.
Totes aquestes iniciatives impulsades a la Universitat per avançar en la igualtat de
gènere en els àmbits STEAM es van posar en comú a la VI Jornada d’Igualtat, que va
tenir lloc el 6 de febrer a la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) sota el lema
#ConnectemRumbs.

8. Agenda del rector del 11/12/2018 al 25/02/2019.
DESEMBRE
•

•

•

•
•

Reunió amb la Sra. Coloma Barceló, directora de l’Àrea de Serveis Jurídics i
Avaluació de Riscos, el Sr. Xavier Massó, gerent de la UPC, i la Sra. Carme
Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Assistència a la Presa de Possessió del Sr. Xavier Sánchez Vila, director del
Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental (DECA), amb l’assistència del Sr.
Alejandro Josa, director sortint del DECA, el Sr. Eusebi Jarauta, secretari del
DECA, la Sra. Marta de Blas, secretària general de la UPC, i la Sra. Carme
Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Reunió amb la Sra. Marta López, directora de Talent Adquisition d’Accenture, la
Sra. Amparo Gonzalez, directora d’operacions de RRHH d’Accenture, el Sr.
Benjamin Suárez, director de la Fundació de la UPC, el Sr. Santiago Gassó,
vicerector de Política Acadèmica, la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del
Rector.
Reunió amb el professor Cecilio Angulo, el professor Ulises Cortés, i la Sra.
Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Assistència a la roda de premsa de Barcelona Capital de la Mobilitat Urbana,
amb l’assistència de la Excma. Sra. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, el Sr.
Luca de Meo, president de SEAT, el Sr. Jordi Berenguer, vicerector de
Transferència de Coneixement i Innovació, i la Sra. Carme Fenoll, cap del
Gabinet del Rector.
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•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

Assistència a la Mesa del Claustre Universitari.
Assistència a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya
(CIC).
Assistència a la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).
Assistència al Patronat b_TEC, amb l’assistència del Sr. Gabriel Bugeda,
vicerector de Política Científica, i el Sr. Xavier Massó, gerent de la UPC.
Assistència al Sopar d’Empresaris de Manresa, amb l’assistència de la Sra. Rosa
Argelaguet, directora de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
(EPSEM), i el Sr. Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement
i Innovació.
Assistència a la Presa de Possessió del Sr. Frederic Vilà com a Titular
Universitari (TU), amb l’assistència del Sr. Miquel Soriano, vicerector de Política
de PDI, i la Sra. Marta de Blas, secretària general de la UPC.
Assistència a la Presa de Possessió de Catedràtics i Catedràtiques d’Universitat
i Contractats/des, amb l’assistència del Sr. Miquel Soriano, vicerector de Política
de PDI, i la Sra. Marta de Blas, secretària general de la UPC.
Reunió amb la Sra. Beatriz Otero, directora del Departament d’Arquitectura de
Computadors (DAC), el Sr. Jordi Joan Mallorquí, director del Departament Teoria
del Senyal i Comunicacions (TSC), i el Sr. Jordi Salazar, director del
Departament d’Enginyeria Electrònica (EEL).
Assistència al Ple del Consell Social.
Assistència al Patronat de la Fundació i2Cat, amb l’assistència del Sr. Gabriel
Bugeda, vicerector de Política Científica.
Assistència al Claustre Universitari.
Assistència al Patronat d’IBEC, amb l’assistència del Sr. Gabriel Bugeda,
vicerector de Política Científica.
Reunió amb el Sr. Ricard Valls, director de Zohar Consultoria, el Sr. Sergi
Pallarés, director de StockCrowd, la professora Tania de los Santos, la Sra.
Maria Mercè Tàpies, Gabinet de Suport de UPC Alumni, el Sr. Agustín
Fernandez, vicerector de Transformació Digital, el Sr. Xavier Massó, gerent de
la UPC, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Reunió amb la Sra. Anna Gras, directora de l’Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona (ESAB).
Reunió amb el Sr. Josep Usall, director general de l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), el Sr. Simó Alegre, director de
Desenvolupament de la Recerca i la Innovació d’IRTA, el Sr. Agustí Fonts,
coordinador de Valorització i Projectes Estratègics d’IRTA, el Sr. Joan Simó, de
la Fundació Miquel Agustí, la Sra. Anna Gras, directora de l’ESAB, el Sr. Antonio
Álvarez, director del Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC, i el Sr. Jordi
Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació.
Assistència al Patronat CREDA-UPC-IRTA.
Assistència al sopar de lliurament de les Medalles d’Honor 2018 i dels XI Premis
Carles Ferrer Salat.
Assistència al Deep Learning Barcelona Symposium, amb l’assistència del Sr.
David Ferrer, secretari de Telecomunicació, Ciberseguretat i Societat Digital de
la Generalitat.
Reunió amb el Sr. Mateo Valero i el Sr. Pep Martorell, directors del Barcelona
Supercomputing Center (BSC).
Assistència a l’Acte de Graduació del CFIS.
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GENER
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

Assistència a la Presa de Possessió del Sr. Juan Pérez Torres com a Catedràtic
d’Universitats.
Reunió amb la Sra. Ariadna Llorens, directora de l’Institut de Ciències de
l’Educació (ICE), el Sr. Santiago Silvestre, vicerector d’Avaluació i Qualitat, i la
Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Reunió amb el Sr. Xavier Roca, director de l’Escola Superior d’Enginyeries
Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT).
Assistència a l’Acte d’Inauguració del Kick-off del projecte Europeu AI4EU, amb
l’assistència del Sr. Jordi Puigneró, conseller de Telecomunicacions de la
Generalitat de Catalunya.
Assistència a la signatura protocol·lària del conveni entre la Generalitat de
Catalunya i 12 universitats catalanes, amb l’assistència del Sr. Juan Jesús Pérez,
vicerector de Política Internacional, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del
Rector.
Assistència a la signatura protocol·lària del conveni entre Icaria Medical S.L. i la
UPC, 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. Francesc Xavier Grau, secretari d’Universitats i Recerca, el
Sr. Josep Pallarès, director general d’Universitats, el Sr. Joan Gómez Pallarès,
director general de Recerca, el Sr. Lluís Baulenas, secretari del Consell
Interuniversitari de Catalunya, la Sra. Maria Victòria Girona, propera directora
general d’Universitats, amb l’assistència de tot el consell de direcció de la UPC.
Entrevista amb la Sra. Elisenda Rossanés, periodista de l’ACN.
Reunió amb la Sra. Esther Sánchez, HR Corporate Manager en Flex-N-Gate, i
la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Reunió d’ex-rectors UPC amb el Sr. Gabriel Ferraté, el Sr. Jaume Pagès, el Sr.
Antoni Giró, el Sr. Josep Ferrer Llop, el Sr. Enric Fossas, amb l’assistència del
professor Ramon Marti, el Sr. Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de
Coneixement i Innovació, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Assistència a la Presa de Possessió de la Sra. Ariadna Llorens com a nova
directora de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), amb l’assistència de la Sra.
Marta de Blas, secretària general de la UPC.
Reunió amb el Sr. Pedro Mier, president d’AMETIC.
Assistència a la Festa de l’Esport Català 2018, amb l’assistència del Sr. Santiago
Silvestre, vicerector d’Avaluació i Qualitat.
Visita a la Sra. Teresa Riesgo, directora general I+D+i del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades, amb l’assistència de la Sra. Carme Fenoll, cap del
Gabinet del Rector.
Assistència a la signatura protocol·lària del conveni entre UPC-APCE, amb
l’assistència del Sr. Lluís Marsà, president de l’Associació de Promotors i
Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE), el Sr. Marc Torrent, director
general d’APCE, el Sr. Eduard Brull, tresorer i vocal del Comitè Executiu d’APCE,
la Sra. Mercè Puigfel, vocal de la Junta Directiva d’APCE, el Sr. Ignasi Uñó, vocal
de la Junta Directiva d’APCE, la Sra. Ester Prats, vocal de la Junta Directiva
d’APCE, el Sr. Estanislau Roca, vicerector d’Infraestructures i Arquitectura, la
Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector, el Sr. Félix Solaguren-Beascoa,
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director de l’Escolta Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i la
Sra. Elena Fernandez, sotsdirectora de Patrimoni, Infraestructures i Obres de
l’ETSAB.
Reunió amb el Sr. Paco Navallas, director de l’Àrea Acadèmica.
Reunió amb tots els directors de centres UPC, amb l’assistència de la Sra.
Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Reunió amb la Sra. Cristina Jover, directora del Departament de Projectes
Arquitectònics, i el Sr. Estanislau Roca, vicerector d’Infraestructures i
Arquitectura.
Assistència al Consell Empresarial.
Reunió amb el Sr. Joan Manuel Soriano, president de l’Associació de Professor
i Investigadors Universitaris de Catalunya (APIUC), el professor Javier Llobera,
el professor Juan Carlos Cañadas, i el Sr. Miquel Soriano, vicerector de Política
de PDI.
Visita al Campus del Baix Llobregat, amb l’assistència del professor Joan Ramon
Rosell i el Sr. Estanislau Roca, vicerector d’Infraestructures i Arquitectura.
Reunió amb el Sr. Antonio Álvarez, director del Centre d’Innovació i Tecnologia
(CIT-UPC), i el Sr. Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement
i Innovació.
Rebuda a l’edifici del Rectorat de l’Excma. Sra. Ada Colau, alcaldessa de
Barcelona.
Assistència a la signatura protocol·lària del conveni entre UPC-Ajuntament
Molins de Rei, amb l’assistència de l’Il·lm. Sr. Joan Ramon Casals, alcalde de
Molins de Rei, el Sr. Anton Pedrola, tinent d’alcalde i president de l’Àrea de
Desenvolupament i Promoció Estratègica Local de l’Ajuntament de Molins de
Rei, el Sr. Marcel Marín, regidor d’Empresa de l’Ajuntament de Molins de Rei, la
Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector, el Sr. José Manuel Yúfera,
delegat del rector al Campus del Baix Llobregat, i la Sra. Montse Solsona, d’Àrea
de Recerca i Transferència de la UPC.
Reunió amb el Sr. Sixte Moral, president de l’Aula d’Extensió Universitària de la
Gent Gran, la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector, el Sr. Frederic Vilà,
director de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
(EPSEVG), i el Sr. Eusebi Jarauta, secretari del Departament d’Enginyeria Civil
i Ambiental.
Reunió amb el Sr. Josep Tejedor, director general de Mercabarna, el Sr. Gabriel
Bugeda, vicerector de Política Científica, i el Sr. Jordi Berenguer, vicerector de
Transferència de Coneixement i Innovació.
Salutació als caps UTG’s i als caps de servei.
Reunió amb la professora Lexa Nescolarde i el Sr. Santiago Silvestre, vicerector
d’Avaluació i Qualitat.
Reunió amb la Sra. Adriana Farran, directora de l’Escola d’Enginyeria de
Barcelona Est (EEBE), el Sr. Raúl Benítez, sotsdirector de Planificació
Estratègica de l’EEBE, i el Sr. Santiago Silvestre, vicerector d’Avaluació i
Qualitat.
Reunió amb el professor Jordi Ojeda, i el Sr. Jordi Berenguer, vicerector de
Transferència de Coneixement i Innovació.
Assistència al 10è Aniversari d’UPC ecoRacing, amb l’assistència del Sr.
Santiago Silvestre, vicerector d’Avaluació i Qualitat.
Reunió amb el Sr. Ramon Carbonell, president del Consell Social.
Assistència a l’Executive Board del Fusion Point (ESADE).
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Reunió amb el professor Ramon Bragós.
Reunió amb el Sr. Li Xianing, coordinador del Sinus Spanish Campus de Tongji,
la Sra. Helena Martínez, cap del Gabinet de Relacions Internacionals, i el Sr.
Juan Jesús Pérez, vicerector de Política Internacional.
Reunió amb el Sr. Mikel Irazabal i el Sr. Matteo Vincenzi, recercaires del
programa Marie Curie 5G, i el Sr. Gabriel Bugeda, vicerector de Política
Científica.
Assistència al Fòrum UPC de ciutats universitàries amb la presència del Sr. Joan
Callau, alcalde de Sant Adrià del Besòs, la Sra. Filo Cañete, tinenta d’alcalde i
regidora de promoció econòmica i social de Sant Adrià del Besòs, el Sr. Bernat
Jiménez, secretari del Consell Assessor Municipal d’Universitats (CAMU) de
l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. Adrián Sánchez, regidor d’Universitats de
Terrassa, el Sr. Joan Puigdomènech, tinent d’alcalde de Territori i Medi Ambient
de Sant Cugat del Vallès, la Sra. Maria Mercè Rosich, regidora d’Ensenyament i
Universitats de Manresa, la Sra. Sílvia Flotats, tècnica d’universitats de Manresa,
el Sr. Jordi Mazón, tinent d’alcalde de Viladecans, el Sr. Antoni Casas, regidor
de l’Ajuntament de Castelldefels, la Sra. Noemí Cusiné, responsable d’Àrea
d’Empresa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el Sr. Luis Alonso, director de
l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
(EETAC), la Sra. Adriana Farran, directora de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona
Est (EEBE), el Sr. Xavier Roca, director de l’Escola Superior d’Enginyeries
Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), el Sr. Albert Cuchí,
director de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), el Sr.
Frederic Vilà, director de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova
i la Geltrú (EPSEVG), la Sra. Rosa Argelaguet, directora de l’Escola Politècnica
Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), la Sra. Anna Gras, directora de
l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB), la Sra. Rosa Estela
Carbonell, subdirectora de Qualitat i Mobilitat de l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), la Sra. Neus
Consul, directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de
Barcelona (ETSEIB), el Sr. Eusebi Jarauta, secretari del departament
d’Enginyeria Civil i Ambiental, el Sr. Gabriel Bugeda, vicerector de Política
Científica, el Sr. Juan Jesús Pérez, vicerector de Política Internacional, el Sr.
Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació, el Sr.
Agustín Fernàndez, vicerector de Transformació Digital, la Sra. Núria Garrido,
vicerectora de Docència i Estudiantat, el Sr. Santiago Gassó, vicerector de
Política Acadèmica, el Sr. Estanislau Roca, vicerector d’Infraestructures i
Arquitectura, el Sr. Santiago Silvestre, vicerector d’Avaluació i Qualitat, el Sr.
Miquel Soriano, vicerector de Política de Personal Docent i Investigador, i la Sra.
Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Assistència al Patronat del Centre d’Innovació i Tecnologia (CIT UPC), amb la
presència del Sr. Gabriel Bugeda, vicerector de Política Científica, el Sr. Santiago
Silvestre, vicerector d’Avaluació i Qualitat, el Sr. Jordi Berenguer, vicerector de
Transferència de Coneixement i Innovació, i el Sr. Xavier Massó, gerent de la
UPC.
Assistència a la Presentació del Pacte Nacional per a la Societat del
Coneixement, amb la presència de la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del
rector.
Reunió amb la Sra. Margarita Arboix, rectora de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), el Sr. Joan Elias i Garcia, rector de la Universitat de Barcelona
(UB), i la Sra. Ana Ripoll, ex-rectora de la UAB.
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Assistència a la sessió inaugural del Palau Macaya de ‘Dona i Tecnologia: Un
tàndem de futur’, amb la presència de la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del
rector.
Reunió amb la Sra. Coloma Barceló, directora de l’Àrea de Serveis Jurídics i
d’Avaluació de Riscos, el Sr. Valentí Guasch, director de l’Àrea de Recerca i
Transferència, el Sr. Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de
Coneixement i Innovació, el Sr. Xavier Massó, gerent de la UPC.
Reunió amb la Sra. Montse Ros, secretària de Comunicació i Finances de la
CONC, la Sra. Rosa Sans, directora de la Fundació Cipriano Garcia, la Sra.
Dolors Llobet, secretària d’atenció a la afiliació, estudis o coordinació de direcció
de la CONC, el Sr. Xavier Blanco, gerent dels Serveis Centrals de la CONC, el
Sr. Javier Pacheco, secretari general de CCOO, el Sr. Estanislau Roca,
vicerector d’Infraestructures i Arquitectura, i la Sra. Carme Fenoll, cap del
Gabinet del rector.
Reunió amb la Sra. Yvonne Colomer, directora de la Fundación Triptolemos.
Assistència a la Sessió de la Mesa del Claustre.
Reunió amb el Sr. Gabriel Ferraté, ex-rector, el Sr. Gabriel Farraté, nét de l’exrector, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Assistència a la VI Jornada d’Igualtat, amb la presència del Sr. Juan Jesús Pérez,
vicerector de Política Internacional, la Sra. Núria Garrido, vicerectora de
Docència i Estudiantat, el Sr. Miquel Soriano, vicerector de Política de Personal
Docent i Investigador, la Sra. Marta de Blas, secretària general de la UPC, i la
Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Reunió amb el professor Juan José Lahuerta, el Sr. Estanislau Roca, vicerector
d’Infraestructures i Arquitectura, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del
rector.
Reunió amb la Sra. Gemma Fargas, sotsdirectora de Mobilitat, Empresa i
Promoció de l’EEBE, el Sr. Santiago Silvestre, vicerector d’Avaluació i Qualitat, i
la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Reunió amb els ex-rectors de la UPC, el Sr. Antoni Giró, el Sr. Josep Ferrer Llop,
el Sr. Enric Fossas, el Sr. Jaume Pagès i el Sr. Gabriel Ferraté, amb la presència
de la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector. Visita al Sr. Julian
Fernández.
Reunió amb el Sr. Miguel Àngel Lagunas, director de la CTTC.
Assistència a la Presentació pública del llibre ‘Construint la Catalunya del
Coneixement (1985-2015)’ del Sr. Josep M. Vilalta, director de la Global
University for Innovation (GUNi) i secretari executiu de l’ACUP.
Reunió amb el Sr. Miquel Darnés, president de la METGEC, el Sr. Xavier Font,
vicepresident de la METGEC, el Sr. Santiago Gassó, vicerector de Política
Acadèmica, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Reunió amb el Sr. Josep Oriol Sala, president de Grup Caixa Enginyers, la Sra.
Montserrat Ramírez, directora Banca Institucional de Catalunya i Balears, el Sr.
Santiago Silvestre, vicerector d’Avaluació i Qualitat, i la Sra. Carme Fenoll, cap
del Gabinet del rector.
Assistència a la Assemblea General de l’ACUP.
Reunió amb la professora Margarida Espona, el Sr. Santiago Silvestre, vicerector
d’Avaluació i Qualitat, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Reunió amb el Sr. Ramon Carbonell, president del Consell Social.
Reunió amb la professora Olga Alcaraz i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet
del rector.
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Reunió amb la Sra. Adriana Farran, directora de l’EEBE, la Sra. Gemma Fargas,
sotsdirectora de Mobilitat, Empresa i Promoció de l’EEBE; les investigadores, la
Sra. Beatriz Gimeno (BIOSPIN), la Sra. Cristina Canall (BBT), la Sra. Elaine
Armelin (IMEM-BRT), la Sra. Lexa Nescolarde (IEB), la Sra. Noelia Olmedo (BCN
SEER), i la Sra. Olga Olcaraz (STH); les estudiants, Laia Ortiz (Acemat), Yara
Acebo (Epoweredracing) i Carla Gómez (Pucra), i la Sra. Carme Fenoll, cap del
Gabinet del rector.
Assistència al Bd IT&EA – Welcome Campus Ciutadella, amb la presència de la
Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Reunió amb el professor Juan José Lahuerta, el Sr. Estanislau Roca, vicerector
d’Infraestructures i Arquitectura, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del
rector.
Assistència a la Presentació Pública de la nova directora de l’ICE, la Sra. Ariadna
Llorens, amb la presència del Sr. Santiago Silvestre, vicerector d’Avaluació i
Qualitat, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Reunió amb el professor Pere Riu.
Reunió amb el Sr. Benjamin Suárez, director de la Fundació Politècnica de
Catalunya, i el Sr. Santiago Silvestre, vicerector d’Avaluació i Qualitat.
Reunió amb el Sr. Josep Maria Guillumet, president de l’Associació de Veïns de
la Zona Universitària, la Sra. Asunción Molpeceres, secretària i tresorera de
l’Associació de Veïns de la Zona Universitària, la Sra. Núria Garrido, vicerectora
de Docència i Estudiantat, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Reunió amb la Sra. Carlota Bragós, directora de l’Àrea de Personal i
Organització, el Sr. Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de
Coneixement i Innovació, el Sr. Estanislau Roca, vicerector d’Infraestructures i
Arquitectura, el Sr. Xavier Massó, gerent de la UPC, i la Sra. Carme Fenoll, cap
del Gabinet del rector.
Entrevista amb el Sr. Jordi Garriga, periodista de la revista Teknos.
Assistència a la Presa de Possessió del nou director de l’Institut Universitari de
Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat (ISUPC), el Sr. Jordi
Segalàs, amb la presència de la Sra. Marta de Blas, secretària general de la
UPC, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Assistència a la Sessió plenària de debat estratègic del Consell General.
Assistència al Consell General de la Xarxa Vives.
Reunió amb la Sra. Gemma Fargas, sotsdirectora de Mobilitat, Empresa i
Promoció de l’EEBE, el Sr. Santiago Silvestre, vicerector d’Avaluació i Qualitat,
el Sr. Xavier Massó, gerent de la UPC, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet
del rector.
Assistència a l’Acte d’entrega de Premis de la Cambra de Manresa 2019, amb
l’assistència del Sr. Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de
Coneixement i Innovació.
Assistència a la Inauguració de l’Exposició Fotogràfica ‘Dr. Evert Hoek. El mestre
de les roques’.
Assistència al 120th Anniversary of Peter the Great, St. Petersburg Polytechnic
University, amb la Sra. Helena Martínez, cap del Gabinet de Relacions
Internacionals, i el Sr. Juan Jesús Pérez, vicerector de Política Internacional.
Assistència a la Presa de Possessió del nou director del Departament de
Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria, el Sr. Francesc Roure.
Reunió amb el Sr. Francesc Sepulcre, director de l’Escola de Docorat, i el Sr.
Gabriel Bugeda, vicerector de Política Científica.
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Assistència a la Tancada del Consell de Direcció.
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