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1. Introducció
El període transcorregut des del Consell de Govern de febrer, serveix per
evidenciar i destacar molts dels temes transversals que ocupen i preocupen
aquesta institució. Destaco, per exemple, la celebració del Dia de la dona, el 8
de març, que ens recorda la necessitat de continuar treballant amb polítiques
d’igualtat efectives i avançar en propostes que ens aportin més talent femení a
la UPC. De la mateixa manera, hem pogut celebrar diferents fòrums empresarials
(Terrassa, Vilanova, ETSEIB, Fòrum TIC) amb un èxit creixent de participació de
les empreses.
També he tingut l’orgull d’aplaudir nombroses entregues de premis al talent dels
nostres professors i investigadors (23ª Nit de les Telecomunicacions, Factories
of the future awards…). Vull destacar també l’èxit d’organització i assistència del
Saló de l’Ensenyament (enguany amb estand renovat) i del Saló Futura.
L’actualitat ha marcat una agenda política complexa i la universitat no n’ha estat
al marge. En tot moment, s’ha prioritzat a l’agenda les accions encaminades a
fer avançar la UPC mantenint els ànims positius i posant en valor el talent de la
institució.
Informo també en Consell de Govern d’una greu noticia: l’alumne Daniel
Gavilanes, de l’Escola de Camins, ha patit un accident greu fent pràctiques
d’empresa. S’ha obert un expedient informatiu.
Nota: La UPC expressa el seu condol per la mort de l’estudiant Daniel Gavilanes
Martín, mort el passat divendres 13 d’abril.
2. Novetats al Consell de Direcció
El mes de març s'han produït dues novetats al Consell de Direcció: Xavier Massó
ha estat nomenat gerent de la UPC, ratificat en el Consell Social del 5 de març,
després d'un període provisional exercint-ne les funcions de manera delegada,
mentre que Miquel Soriano, l’1 de març va prendre possessió del càrrec de
vicerector de Política de Personal Docent i Investigador (PDI), després d'haverne assumit les responsabilitats, també de forma provisional, com a delegat del
rector.
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3. Creació d’un grup de treball per preservar el patrimoni i el paisatge
industrial de Catalunya.
La UPC, a través de l’ETSAB i l’ETSEIB, ha impulsat la creació d’un grup de
professionals i professors universitaris de diferents disciplines, per reflexionar
sobre l’estat actual del patrimoni i els paisatges industrials, i el seu futur a
Catalunya.
El Grup Interdisciplinari del Patrimoni i del Paisatge Industrial, recentment
constituït i vinculat al Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de
el formen professors de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona (ETSAB), de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de
Barcelona (ETSEIB) i de les universitats de Barcelona, Lleida i Pompeu
Fabra, així com d’altres professionals representants d’entitats com ara
el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Museu de la Colònia Vidal i
l’Association pour le Patrimoine Industriel Champagne-Ardenne (APIC), entre
d’altres. La idea és constituir un centre de reflexió, anàlisi i debat per
promoure la formació i difusió sobre el patrimoni i els paisatges industrials de
Catalunya, amb l’objectiu de preservar-lo i transformar-lo amb nous usos, per
a la qual cosa en realitzarà una diagnosi de la situació actual.
Una de les iniciatives que impulsa aquest grup és un llibre blanc sobre el
patrimoni i els paisatges industrials a Catalunya, en el qual ja s’hi està
treballant. Igualment, el grup promourà iniciatives interdisciplinàries de
recerca, estudis sobre aspectes arqueològics, històrics, arquitectònics,
d’enginyeria, paisatgístics, etnològics i de interpretació i museologia del
patrimoni i dels paisatges industrials. Al voltant d’aquest àmbit, també es
fomentaran jornades, cursos i congresos.
4. Saló d’Ensenyament i Futura
Un any més, la UPC va ser present al Saló de l’Ensenyament, del 14 al 18 de
març, i al Saló dels Màsters i Postgraus Futura, els dies 16 i 17 de març, per
presentar les noves titulacions i tota l’oferta d’estudis de grau i màster.
Constatem un important èxit d’assistència i molt bona acollida del nou estand.
Felicitem als organitzados i als més de 70 voluntaris (la majoria, estudiants). Per
al curs 2018-2019, la Universitat ofereix sis nous graus i dos nous màsters
universitaris. Coincidint amb el Saló, la Universitat ha iniciat una campanya a les
xarxes socials per promocionar els estudis en els àmbits de l'enginyeria,
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La UPC presenta l'oferta d’estudis universitaris al Saló de l’Ensenyament,
l’aparador dels estudis superiors més important de Catalunya, que té lloc del 14
al 18 de març a Fira de Barcelona, al Palau 1 del recinte de Montjuïc. La
Universitat, amb el lema ‘UPC, la universitat de l’Enginyeria, l’Arquitectura,
les Ciències i la Tecnologia’, compta amb un estand on més de 150 persones
–entre professorat, estudiants i personal de la UPC– expliquen de forma
personalitzada l’oferta de graus de la Universitat, una oferta que inclou 71
estudis de grau i 25 dobles titulacions del Centre de Formació Interdisciplinària
Superior (CFIS), i diferents itineraris de doble titulació entre estudis UPC i
programes de doble titulació internacional.
Aquest any, la Universitat ha posat en marxa una campanya a les xarxes
socials (a Twitter, Facebook i Instagram) per promoure els estudis i les
vocacions científiques i tecnològiques amb l'etiqueta #laUPCemMOU, en què
els estudiants informadors al Saló expliquen què els ha portat a estudiar a la
UPC.
La novetat més destacada d'enguany és la posada en marxa de sis nous graus
universitaris per el proper curs acadèmic:











el grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques, que s’impartirà a l’Escola
Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB), ubicada al Campus del Baix
Llobregat, a Castelldefels, i que oferirà dues mencions (Hortofructicultura i
Jardineria, i Producció Agropecuària)
el grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, que s’impartirà a l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)
el grau en Enginyeria Geològica i Ambiental, grau interuniversitari impartit per
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
(ETSECCPB) de la UPC i la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de
Barcelona (UB)
el grau en Ciències i Tecnologies del Mar, una proposta conjunta de l’Escola de
Camins, l’ESAB i l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la
Geltrú (EPSEVG) que oferirà dues mencions: Ciències i Enginyeria del Mar, i
Tecnologies del Mar
el bachelor’s degree in Industrial Tecnologies and Economic Analysis, grau
interuniversitari de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
(ETSEIB) de la UPC amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF), impartit
íntegrament en anglès
el grau en Paisatgisme, una iniciativa conjunta de l’ESAB i l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
5. Tancada del Consell de Direcció
Els dies 9 i 10 de març, el Consell de direcció i els directors d’àrea es van reunir
a l’edifici RDIT del Campus del Baix Llobregat. L’objectiu de la trobada va ser
iniciar la redacció d’un pla de govern amb les línies estratègiques que guiaran
aquests propers quatre anys. La proposta de document serà presentada a
diferents grups estratègics de la comunitat UPC per sumar les seves aportacions.
El pla està basat en el programa electoral i será enriquit i reflexionat per la
comunitat (PAS, Caps d’Estudi, Secretaris, Directors d’estudis i Estudiants).
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Tenim previst presentar el resultat d’aquest treball en el decurs del Claustre de
15 de maig de 2018. Serà un document viu, amb les línies Mestres que
permetran un major debat.

6. Comunicat del Consell de Direcció relatiu al rigor acadèmic de la UPC
Divendres 6/4: ACUP espera a fer el comunicat conjunt, seguint resultats de
la investigació de la CRUE
Dilluns 9: UPC elabora un comunicat, en la mateixa línia que la UB i que
pengem a la web i a xarxes:

La UPC compromesa amb el rigor acadèmic
La comunitat de la Universitat Politècnica de Catalunya observa amb preocupació les
notícies aparegudes els últims dies als mitjans de comunicació vinculades a un possible
frau en la concessió d’un títol de màster per part d’una universitat pública espanyola.
Coneixedors dels resultats de la investigació de la CRUE i atents a les accions de la
fiscalia, la UPC vol compartir les següents reflexions:
1. Rebutgem qualsevol mena de generalització d’afers fraudulents i fem una crida
a la defensa de les universitats públiques, com a institucions que garanteixen
l’accés democràtic a l’educació superior i el progrés acadèmic fefaent dels seus
estudiants.
2. El sistema de validació de la obtenció dels títols de graduat i de màster a la UPC
es basa en l’aplicació d’un rigorós sistema de garantia de qualitat que garanteix
un dels índexs de seguretat més alts d’Europa. En aquest sentit, la traçabilitat
d’un expedient acadèmic avui en dia, passa per:
a) Un sistema intern de gestió de la qualitat (SGIQ), homologat per AQU
Catalunya, que segueix els estàndards europeus de qualitat més exigents.
b) Una normativa acadèmica que garanteix la conservació indefinida dels
TFG/TFM en paper o en suport electrònic, amb la corresponent signatura
electrònica.
c) L’establiment d’un sistema d’avaluació dels TFG/TFM consistent en un acte
públic i anunciat prèviament, en el que un tribunal constituït per un mínim de
tres professors redacten i signen l’acta d’avaluació que adjuntada a
l’expedient acadèmic de l’estudiant és custodiada pels serveis de gestió
acadèmica de la universitat.
3. Els processos documentals amb garanties són els que asseguren la màxima
credibilitat del nostre sistema universitari. És per això que un dels objectius de
l’actual equip de govern és assegurar els més alts índexs de rigor i de control de
tots els actes acadèmics de la UPC. D’aquesta manera, s’esmercen el màxim de
recursos en desenvolupar i posar en servei sistemes de seguretat que alhora
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garanteixen la màxima transparència. En consonància, qualsevol ciutadà pot
tenir accés a més de 35.000 treballs finals a text complet a l’adreça:
https://upcommons.upc.edu/pfc
A prop dels cinquanta anys d’història, la UPC sempre ha mantingut el seu rigor en els
processos acadèmics. Volem continuar definint-nos per l’alta valoració dels nostres
professionals, fruit del curós sistema aplicat en els processos educatius de la UPC.
Comunicats referents al Procés
Contestant la petició de 170 membres de la UPC, el Consell de Direcció signa un
manifest el 19 de març i es difon mitjançant la llista de distribució Fil directe i via La teva
UPC.
La UPC acorda també sumar-se al manifest de l’ACUP penjat a la web de la universitt
el 23/3
El 9 d’abril tots els rectors de les universitats catlaanes vam asistir a una reunió
convocada pel President del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, en el marc de les
reunions per fer front comú davant l’Estat. Els rectors no vam signar cap posicionament
en aquest sentit.
7. Agenda del rector del 13/3/2018 al 11/4/2018.
MARÇ












Reunió amb el Sr. Jordi Bosch, gerent de la Fundació b_TEC, el Sr. Benjamín
Suárez, president de la FPC, i la Sra. Isabel Torras, gerent de la FPC, amb
l’assistència del Sr. Xavier Massó, gerent de la UPC, el Sr. Santiago Silvestre,
vicerector d’Avaluació i Qualitat, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del
Rector.
Assistència a la 23a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica.
Presidència de l’acte d’homenatge al personal UPC jubilat en data 1 de setembre
de 2018.
Assistència a la fase territorial de la Lego League al CosmoCaixa, amb
l’assistència de la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Reunió amb el Sr. Joan Puigdollers, president del Parc Salut Mar (PSMAR), i la
Sra. Olga Pané, gerent del PSMAR.
Reunió amb el Sr. Luís Arasanz, Iberia EDU Business Manager, i el Sr. Josep
Bordonau, professor del Departament d’Enginyeria Electrònica, amb
l’assistència del Sr. Juan Jesús Pérez, vicerector de Política Internacional, i el
Sr. Francesc Guinjoan, delegat del rector per al Kic.
Assistència a la signatura protocol·lària de dos convenis de col·laboració amb
l’Ajuntament de Castelldefels, amb l’assistència de la Sra. Carme Fenoll, cap del
Gabinet del Rector.
Assistència a la signatura protocol·lària del Pacte per l’Ocupació i el
Desenvolupament Econòmic i Social de Castelldefels, amb l’assistència de la
Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
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Reunió amb el Sr. José Manuel Yúfera, delegat del rector al Campus del Baix
Llobregat.
Reunió amb els representants de Comissions Obreres a la UPC, el Sr. Eduardo
Núñez, la Sra. Isabel Simó, la Sra. Silvia Soro, la Sra. Alícia Fernández, el Sr.
Miguel Ángel Gonzalvo, la Sra. Olga Alcaraz i el Sr. Pep Simó, amb l’assistència
del Sr. Xavier Massó, gerent.
Assistència al sopar de gala del Lliurament de la Medalla d’Or AMETIC 2018.
Assistència a la reunió de preparació del 20è aniversari ICT Catalunya.
Trobada amb el Sr. Andrus Ansip, comissari europeu del Mercat Digital Únic.
Reunió amb el Sr. Jordi Morató, coordinador de la Càtedra UNESCO de
Sostenibilitat, la Sra. Rosario Pastor, responsable de projectes de cooperació a
Perú de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, i el Sr. Brent Villanueva, secretari
tècnic de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat.
Visita al Mobile World Congress (MWC), amb l’assistència de la Sra. Carme
Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Assistència a la sessió, en el marc del MWC, El talent digital en el mercat laboral
local, amb l’assistència de la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Assistència a la IV Jornada Biennal de la Xarxa Catalana d’Universitats
Saludables: la universitat com a entorn promotor de salut.
Presidència de l’acte de presa de possessió del Sr. Miquel Soriano, com a
vicerector de Política de Personal Docent i Investigador.
Reunió amb els directors/es i degans/es de les Escoles i Facultats de la UPC.
Reunió amb la Sra. Eva Ollé, membre del Information Resource Center, del
Consolat Americà a Barcelona, amb l’assistència de la Sra. Núria Garrido,
vicerectora de Docència i Estudiantat, el Sr. Juan Jesús Pérez, vicerector de
Política Internacional, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del Rector.
Reunió amb el Sr. Valentí Guasch, director de l’Àrea de Recerca i Transferència.
Reunió amb la Sra. Lupe Gómez.
Reunió amb el Sr. Antonio Álvarez, director del CIT-UPC, amb l’assistència del
Sr. Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació.
Presidència de l’acte de presentació del document Claus per a un nou model
energètic: Anàlisis de la situació i tendències. Línies de treball futures de la UPC
per a la transició vers un nou model energètic.
Dinar amb els rectors de les Universitats Públiques Catalanes.
Lliurament dels premis de la cursa universitària UNIRUN.
Assistència al Ple del Consell Social.
Reunió amb el Sr. Ramon Martí, Talent & Learning d’UPCnet.
Assistència al patronat de CIT UPC.
Reunió amb una delegació d’estudiants de l’ETSEIB, amb l’assistència de la Sra.
Núria Garrido, vicerectora de Docència i Estudiantat, i el Sr. Santiago Gassó,
vicerector de Política Acadèmica.
Reunió amb el Sr. Carlos Rodríguez, membre del personal d’administració i
serveis.
Presidència de la presa de possessió del nou director del Departament
d’Urbanisme i Ordenació del Territori, el Sr. Julian Galindo.
Assistència al Fòrum Empresa de l’ETSEIB.
Reunió amb la Sra. Anna Gras, directora de l’ESAB, el Sr. Joan Simó, director
científic de la Fundació Miquel Agustí, i el Sr. Joan Casals, professor del
Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia.
Reunió amb el Sr. Frank Gielen, Education Director d’Innoenergy, i el Sr. Josep
Bordonau, professor del Departament d’Enginyeria Electrònica.
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Reunió amb el Sr. Jordi Romeu, professor del Departament d’Enginyeria
Mecànica.
Reunió amb el Sr. Xavier Roca, director de l’ESEIAAT, i amb el Sr. Miquel
Casals, director del Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció.
Salutació a la jornada DEMODAY Emprèn UPC Terrassa.
Presidència de la presa de possessió del director del Departament d’Enginyeria
de Projectes i de la Construcció, el Sr. Miquel Casals.
Signatura protocol·lària de quatre convenis amb el sector tèxtil de Terrassa:
Fundació Textil Algodonera, Col·legi de l’Art Major de la Seda, Fundació Institut
Industrial i Comercial i Fundació per la Indústria Sabadell 1559.
Reunió amb el Sr. David Sánchez, director del Centre de la Imatge i la Tecnologia
Multimèdia (CITM), i el Sr. Xavier Roca, director de l’ESEIAAT.
Visita amb el Sr. Xavier Roca, director de l’ESEIAAT, al Fòrum Empresa de
l’ESEIAAT.
Visita amb el Sr. Xavier Roca, director de l’ESEIAAT, als estudiants de
l’EcoRacing de Terrassa.
Assistència al sorteig de premis del Fòrum Empresa de l’ESEIAAT.
Reunió amb el Sr. Alfredo Vega, alcalde de Terrassa, el Sr. Adrián Sànchez,
regidor d’Universitats i Innovació de l’Ajuntament de Terrassa, el Sr. Daniel
Garcia, sotsdirector cap d’Estudis de Màsters i Internacionalització de
l’ESEIAAT, el Sr. Josep Lluís Font, professor del Departament de Física, el Sr.
Josep M. Domènech, coordinador de Treballs de Final de Grau i Màster de
l’ESEIAAT, i el Sr. Sisco Vallverdú, professor del Departament de Teoria i Senyal
i Comunicacions.
Reunió amb el Sr. Diego Pavía, CEO d’Innoenergy, el Sr. Josep Bordonau,
professor del Departament d’Enginyeria Electrònica, amb l’assistència del Sr.
Juan Jesús Pérez, vicerector de Política Internacional, i el Sr. Francesc Guinjoan,
delegat del rector per al Kic.
Reunió amb el Sr. Ferran Marqués, director de l’Escola Técnica Superior
d’Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB), el Sr. Pedro Díez,
director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de
Barcelona (ETSECCPB), i el Sr. Josep Fernández, degà de la Facultat
d’Informàtica de Barcelona (FIB).
Reunió amb José Manuel Yúfera, delegat del rector al Campus del Baix
Llobregat, la Sra. Elisabet Jordà, tècnica de l’Àrea de Recerca i Transferència, i
el Sr. Joan Ramon Rosell, professor del Departament de Tecnologia de
l’Arquitectura.
Assistència a les finals per equips del Campionats de Catalunya Universitaris,
amb l’assistència de la vicerectora Núria Garrido.
Reunió amb el Sr. Joan Manuel Cebrián, cap de projecte i coordinador de
iniciatives de R+D de la unitat i el Sr. Antoni González, responsable d’operacions
de la unitat Satcom, de la divisió d’Espai de Indra Sistemas a Barcelona.

Reunió amb el Sr. Victor Campdelacreu, president PIMEC Barcelona i el Sr.
Carles Vives, amb l’assistència del Sr. Jordi Berenguer, vicerector de
Transferència de Coneixement i Innovació.
Reunió amb el Sr. Albert Cuchí, director de l’ETSAV, amb el Sr. Roger Sauquet,
sotsdirector i coordinador del màster habilitant de l’ETSAV i amb la Sra. Mercè
Conesa, alcaldessa de Sant Cugat i presidenta de la Diputació de Barcelona.
Assistència a la 29 edició del Saló de l’Ensenyament.
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Reunió amb el Sr. Francesc Xavier Grau, vicepresident I Xarxa Vives i el Sr.
Ignasi Casadesús, secretari executiu Xarxa Vives.
Presidència de la presa de possessió del director del Departament de Ciència i
Enginyeria Nàutiques, el Sr. Sr. Jose Manuel de la Puente.
Dinar amb l’equip de direcció de la Facultat de Nàutica de Barcelona.
Assistència al Factories of the future awards & Gala dinner.
Reunió amb el Sr. José Mariño.
Reunió amb el Sr. Sebastià Xambò.
Reunió amb la Sra. Ana Ripoll, presidenta de l’Associació de Bioinformàtics de
Barcelona, amb l’assistència del Sr. Gabriel Bugeda vicerector de Política
Científica.
Reunió amb el Sr. Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement
i Innovació, amb el Sr. Lluís Jofre, director de la Càtedra SEAT i director
acadèmic del projecte CARNET, amb el Sr. Daniel Serra, Project Manager del
projecte CARNET, amb el Sr. José Manuel Barrios, Head of Innovation Corporate
Integration & Innovation, amb l’assistència del Sr. Jordi Berenguer, vicerector de
Transferència de Coneixement i Innovació.
Assistència a la inauguració oficial del Saló Futura 2018 de Màsters i Postgraus.
Entrevista amb Full dels Enginyers.
Reunió amb el Sr. Oriol Puig i Godes, director del Servei Meteorològic de
Catalunya, amb el Sr. Nicolau Pineda, del SMT i amb el Sr. Joan Muntanya,
professor del Departament d’Enginyeria Elèctrica de la UPC.
Signatura protocol·lària del conveni de la UPC i el Servei Meteorològic de
Catalunya (SMC).
Assistència a l’Acte-Homenatge en memòria dels professors M. Àngels Riera i
Enrique Garcia-Berro.
Reunió amb José María Ciervo, director general de UPCnet.
Assistència a la Junta General Ordinària i Universal del Parc Mediterrani de la
Tecnologia (PMT).
Assistència al Consell d’Administració del Parc Mediterrani de la Tecnologia
(PMT).
Assistència a la Junta directiva d’UPCAlumni.
Reunió amb el Sr. Eusebi Jarauta, Secretari del Departament d'Enginyeria Civil
i Ambiental.
Reunió amb Sr. Pau Parals, coordinador del CEUCAT i amb la Sra. Lola Ache i
la Sra. Laura Delgado, membres del CEUCAT.
Entrevista amb Europa Press
Signatura protocol·lària del conveni de la UPC i el Consorci d’Atenció Primària
de Salut · Barcelona Esquerra (CAPSBE)
Reunió amb el Sr. Yoiuri Koubychine i el Sr. Ignasi Casanova de l’Institut de
Tècniques Energètiques amb l’assistència del Sr. Jordi Berenguer, vicerector de
Transferència de Coneixement i Innovació.
Reunió amb el Sr. Benjamín Suárez, director de la FPC.
Reunió amb el Sr. Joaquim Coello, president Fundació BEST i amb el Sr. Ramon
Carbonell, president del Consell Social de la UPC.
Reunió amb el Sr. Jesús Calderer, alcalde de Cercs, amb el Sr. G. Bugeda,
vicerector de Política Científica, amb la Sra. Dolors Grau i el Sr. Josep Font,
professors de l’EPSEM.
Reunió amb el Sr. Pere Joan Ravetllat, professor de l’ETSAB.
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Reunió amb el Sr. Joaquim Gay de Montellá, president de Foment del Treball
Nacional i el Sr. Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i
Innovació.
Reunió amb el Sr. Miquel Darnés i Cirera, president del Consell de Col·legis
d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, i el Sr. Cinta,
amb l’assistència de la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Assistència al Consell d’Administració de UPCnet.
Assistència al Consell d’Administració d’IThinkUPC.
Assistència a l’Esmorzar del Fòrum Gran Penedès amb la Sra. Carme Fenoll,
Cap del Gabinet del rector.
Dinar amb el Sr. Eugenio Fontán, decano-presidente del Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicacions (COIT) i el Sr. Manuel Moralejo, degà-delegat
del COIT a Catalunya (COETC).
Assistència al I Seminari de finançament universitari a la Universitat de
Barcelona.
Signatura protocol·lària de dos convenis de donació amb l’empresa B&R
Industrial Automation Ibérica, S.L.
Reunió amb el Sr. Pere Casals, president de la Cambra de Comerç de Manresa,
amb la Sra. M. Rosa Argelaguet, directora de l’EPSEM i amb l’assistència de la
Sra. Carme Fenoll, Cap del Gabinet del rector.
Reunió amb la Sra. M. Rosa Argelaguet, directora de l’EPSEM, i dos caporals
dels Mossos d’Esquadra, amb l’assistència de la Sra. Carme Fenoll, Cap del
Gabinet del rector.

ABRIL













Reunió amb el Sr. Joan Ramon Morante, director del Institut de Recerca en
Energia de Catalunya (IREC), el Sr. Jaume Marfà, director econòmic del Institut
de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)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 el Sr. Enric Banda, assessor de l'equip de direcció del BSC-CNS.
Assistència a la signatura del conveni de la UPC amb Mercabarna.
Tancada de treball del Consell de Direcció i l’equip de gerència.
Presidència de la presa de possessió del director del Departament d’Enginyeria
Electrònica (EEL), el Sr. Jordi Salazar.
Presidència de la presa de possessió del director del Departament de Ciències
de la Computació (CS), el Sr. José Luís Balcázar.
Reunió amb el Sr. Josep Pladellorens, director del Departament d’Òptica i
Optometria i el Sr. Jesús Armengol, secretari del Departament d'Òptica i
Optometria.
Assistència al Ple del Consell d’Estudiants amb la Sra. Núria Garrido, vicerectora
de Docència i Estudiantat i la Sra. Marta de Blas, secretària General.
Assistència a la reunió amb el Sr. Roger Torrent, president del Parlament de
Catalunya.
Reunió amb el Sr. Xavier Torra, president d’Eurecat i el Sr. Xavier López, director
general corporatiu i d’operacions d'Eurecat, amb l’assistència del Sr. Xavier
Massó, gerent, del Sr. Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de
Coneixement i Innovació, el Sr. Joan Jorge, delegat del rector per a la Innovació
i el Desenvolupament.
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Assistència al seminari “La contextualització de les matemàtiques a les carreres
tecnològiques de la UPC” amb l’assistència del Sr. Arcadi Navarro, secretari
d’Universitats i Recerca (SUR).
Reunió amb el Sr. Agustí Martín Mallofré, degà de la Facultat de Nàutica i amb
el Sr. Antoni Tió, president de l’Associació Clúster Nàutic.
Reunió amb el Sr. Javier Sobrino, director d'Innovació i Pla Estratègic del Fútbol
Club Barcelona (FCB), amb l’assistència del Sr. Santiago Silvestre, vicerector
d’Avaluació i Qualitat, la Sra. Mireia de la Rubia, cap del Servei de Suport a la
Recerca i la Innovació, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Assistència al Fòrum TIC 2018 amb la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del
rector
Assistència a la reunió del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), amb els
rectors i presidents de consells socials de les universitats públiques catalanes.
Assistència a la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).
Assistència al Patronat de la Fundació CTM.
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