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1.Introducció
L’informe del rector que presentem informa de tot un seguit de reptes importants per la
universitat. En primer lloc, resoldre i endreçar millor un tema de primera magnitud com
són els doctorats a la UPC: posarem les nostres energies en capgirar la valoració de
no excel·lència dels nostres programes per part d’AQU. En segon lloc, dues bones
notícies que de ben segur sumen: la mediàtica notícia del futur nou Marenostrum 5,
important a nivell de reputació i visibilitat de la nostra universitat, i la integració a la
xarxa Hub B30 per sumar esforços en l’àmbit de recerca.
D’altra banda, dos impulsos importants: la inspiració de les paraules de l’enginyera
Elisabeth Rasekoala per encertar més el punt de mira de la cerca de vocacions
STEAM i per altre costat, l’anunci de l’aliança UPC-UOC per acostar les humanitats a
la tecnologia i les ciències. Una aliança que, unida al nou programa UPCArts pensem
que pot significar un pas endavant de qualitat.
També ens és grat de felicitar a Sebastià Xambó, professor emèrit de Matemàtiques,
que ha rebut la Medalla de la Reial Societat de Matemàtiques d’enguany (RMSE
2019), que destaca la trajectòria científica i acadèmica i el compromís amb la recerca,
la divulgació i la projecció de la disciplina.
2. Novetats del doctorat UPC
En relació a les informacions relatives a les avaluacions AQU dels programes de
doctorat de la UPC, informar que estem portant a terme les següents actuacions:
En concret, entre altres accions




Hem fet l’encàrrec a una professora: Dolors Álvarez, com delegada del rector
adjunta al Vr. d’avaluació i Qualitat per tal que ens ajudi a revisar, documentar i
implementar el Sistema de Qualitat i els processos associats, de l’Escola de
Doctorat.
Estem treballant en el document d’activitat del doctorand (DAD), que recull la
part curricular del DRAC (l’activitat de recerca) + la resta de documentació que
es pugui generar mentre l’estudiant fa el doctorat.
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Estem treballant en la millora de l’accessibilitat dels indicadors d’activitat del
PDi dels resultats de les enquestes dels diferents col·lectius relacionats amb el
doctorat.
Hem creat el Comitè de Qualitat de la Universitat, i estem identificant els
diferents nivells de responsabilitats, en relació a la governança del sistema de
qualitat de l’ED .
Treballarem, conjuntament amb els responsables de les àrees de les UTGs
encarregades de la gestió del doctorat, en la millora de les pàgines webs i dels
sistemes d’informació dels PD. Reunió convocada 9/07/19 amb les
responsables de servei de doctorat de totes les UTG’s.
Previstes tres reunions amb AQU sobre aquest tema
o Vr. Bugeda, Sepulcre, Navallas, Santi Roca amb Martí Casadesús
(Director AQU). 2/7/2019
o Reunió a l’AQU dels Vrs. de Qualitat i Martí Casadesús. 08/07/2019
o Reunió amb Martí Casadesus, S. Silvestre i S. Roca 23/07/19.

En els propers mesos, ens tornarem a sotmetre a una avaluació del Sistema de
Qualitat i altres elements transversals, dels programes de doctorat. Cas de superar-la,
com esperem, i per tant obtenir una avaluació favorable, es podrà assolir l’excel·lència
d’aquests programes.
3. Marenostrum 5, el nou supercomputador pel BSC
El MareNostrum 5 tindrà una potència pic de 200 Petaflops (200 mil bilions
d’operacions per segon) i es posarà en marxa el 31 de desembre del 2020, cosa que
situarà Barcelona en un lloc de lideratge en el mapa futur de la supercomputació a
Europa. El Barcelona Supercomputing Center — Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) ha estat seleccionat per l’EuroHPC Joint
Undertaking (EuroHPC–JU) per acollir aquesta màquina, que és un dels tres
superordinadors pre-exascala de la xarxa de supercomputadors d’alta capacitat
impulsada
per
la
Comissió
Europea.
El superordinador europeu MareNostrum 5 incorporarà una plataforma experimental
dedicada a desenvolupar noves tecnologies per a la futura generació de
superordinadors.
La posada en marxa d'aquesta plataforma experimental, l'única que ha decidit finançar
l'EuroHPC–JU, ha estat la principal novetat que s'ha donat a conèixer el 10 de juny,
durant l'acte oficial, al qual ha assistit el director general de Xarxes de Comunicació,
Contingut i Tecnologies de la CE, Roberto Viola, que ha explicat el full de ruta de
l’Euro-HPC per l’exaescala. Aquest és el marc en què el BSC ha estat seleccionat com
un dels tres centres que el 2021 tindran ordinadors pre-exascala cofinançats per la
Unió Europea. El pla de la CE és adquirir també cinc supercomputadors petascala
(capaços d’executar almenys 4 Petaflops).
Aquesta notícia ha tingut una amplíssima repercussió als mitjans, incrementada per la
presència del President del Govern Pedro Sánchez i del Ministre Pedro Duque, el
passat 12 de juny.

4.Conferència de l’enginyera Elisabeth Rasekoala
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El passat dijous 13 de juny vam convidar la Dra. Elisabeth Rasekoala (enginyera,
divulgadora i activista, presidenta de la xarxa panafricana per a la divulgació de la ciència i
la tecnologia) a impartir la conferència "Dones en les STEM"
Algunes de les idees de la conferència van ser:
Per què s'ha de parlar de "Dones en STEM" i no de "Dones a la societat"? Avui dia les
STEM s'ubiquen a dalt de tot en la jerarquia social. Si ets dominant en STEM ets
dominant a la societat. Que les dones no siguin representatives a les STEM vol dir que
les dones no són (encara) significatives en la societat. I per això s'ha de lluitar.
On es pot fer el treball més efectiu, la lluita més eficaç per potenciar les dones en les
STEM (i per tant en els llocs de poder la societat)? A la família. Els pares (en sentit
estricte masculí) són els que s'han d'implicar en trencar estereotips de cara a les seves
filles. L'empoderament que un pare transmet a la seva filla inculcant-li que ella pot i
que no és menys que un home, no hi ha qui el trenqui al llarg de la vida.
Quins mites hem de trencar per aplanar el camí?
- No caure en estereotips de l'estil que les dones s'interessen més per temes
socials i que no aspiren ni al poder ni els mouen els diners.
- Pensar que per ser dona i enginyera significa renunciar a altres aspectes del rol de
gènere tradicionalment femení ("que guapa i ben maquillada que vas... no sembles
enginyera!". Bé estem trencant estereotips).
Moltes són les trampes on les dones poden caure en la seva lluita cap a la igualtat. I
molts cops aquestes trampes són les pròpies dones:
- Aquelles que sempre s'estan queixant i que tenen el discurs victimista de ser
dona, (queixant-vos no anireu a cap lloc)
- Aquelles que han aconseguit alguna fita i es pensen que són exemple de que la
igualtat existeix perquè elles ho han aconseguit (sou les perfectes guardianes del
sostre de vidre).
És focalitzant-nos en el segment de dones intermitges, aquelles que ni estan tot el dia
planyint ni aquelles que estan al top superorgulloses del que han aconseguit, que
aconseguirem incrementar el percentatge de dones al vèrtex superior de la piràmide
de poder.
Què es pot fer des d'una institució per afavorir les dones en STEM? No considerar-les
un "projecte a complir". (yegeu another women in STEM project). Considerar-les
estructura fonamental de la institució. Institucionalitzar-les.
Molt i molt inspirador i enriquidor. Un discurs radicalment feminista, d'una dona,
destinat bàsicament a dones i veient a l'home com un aliat en aquesta lluita i no com
un enemic.
5.Aliança UPC-UOC per acostar les humanitats a la tecnologia
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Actualment, només el 30% dels aproximadament 7 milions de persones que treballen
en el sector de les TIC són dones. Per a fer front aquesta realitat, la UPC i la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han establert una aliança institucional per
treballar conjuntament en tres àmbits clau:
-

Potenciar el lligam entre els coneixements humanístics i els científics i
tecnològics.

-

Promoure l’accés de les dones en els estudis de l’àmbit STEAM (ciències,
tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques).

-

Afavorir que les comunitats universitàries respectives aportin solucions als
reptes socials existents.

Pel que fa a les actuacions per potenciar el lligam entre els coneixements humanístics
i els científics i tecnològics, es crearan itineraris de reconeixement mutu que permetin
l’acostament de matèries tecnològiques per part de la UPC i humanístiques per part de
la UOC. D’aquesta manera, a partir del curs 2019-2020 l’alumnat del màster
universitari en Enginyeria Industrial de la UPC podrà cursar crèdits del màster
universitari de Filosofia per als Reptes Contemporanis que posarà en marxa la UOC el
curs vinent, i viceversa.
Per a aconseguir promoure noves vocacions femenines en l’àmbit STEAM i contribuir
així a trencar els estereotips de gènere, la primera acció que ja s’ha posat en marxa ha
estat la producció d’un vídeo que busca incidir en la desinformació i els prejudicis de la
població sobre tot el que està relacionat amb la informàtica, ja que, quasi
sistemàticament, molts ciutadans l’associen als homes.
El tercer eix en què sumaran forces les dues universitats amb aquesta aliança és el del
combat contra problemes socials mitjançant la creació del Premi Rector Gabriel
Ferraté. Aquest premi, que implicarà l’alumnat, el professorat i el personal de gestió de
totes dues institucions, es convocarà al setembre, coincidint amb la celebració del 25è
aniversari de la creació de la UOC i el 50è aniversari de la creació de la UPC, i reptarà
les comunitats universitàries respectives a donar una resposta conjunta a un problema
social creixent: la solitud emocional.

6.Integració al Hub B30
El passat 27 de juny, la UPC va signar un conveni amb la UAB, el Parc de Recerca
UAB, el centre tecnològic Eurecat, i l’Associació Àmbit B30, pel qual aquesta
universitat s’incorpora a la plataforma Hub B30.
Aquest projecte es va posar en marxa al 2018 de la mà de la UAB, el Parc de Recerca
UAB, Eurecat i Àmbit B30, amb l’objectiu de posar a l’abast de la societat les seves
capacitats tecnològiques i el coneixement científic, i així resoldre les necessitats i els
reptes d’innovació d’empreses i institucions del territorio, a través de la col·laboració i
la interacció.
Juntament amb el Sincrotró ALBA i ESADECREAPOLIS, la UPC ha estat de les
darreres incorporacions al Hub B30, que comptarà a partir d’ara amb les capacitats del
Campus de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespecial i Audiovisual de
Terrassa (ESEIAAT) i de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV)
de la UPC, que imparteixen una oferta formativa de graus i màsters universitaris que
abasten totes les àrees industrials de l’enginyeria, la tecnologia aeroespacial, l’òptica i
l’optometria, la industria dels videojocs, la tecnologia multimèdia i l’arquitectura.
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7.UNITE! L’aposta de la UPC per a la creació d’una universitat europea
tecnològica de referència
L’European Universities Initiative és una aposta estratègica de la Comissió Europea
que promourà la creació d’aliances d’universitats per a què desenvolupin
projectes innovadors de docència, connectats amb la recerca i la transferència
del coneixement, capaços de formar titulats amb valor afegit, fruit de la col·laboració
entre els diferents socis dels consorcis, i amb capacitat per ser referents i atraure
talent d’arreu del món.
En aquesta convocatòria, que disposa d’un finançament total de 60 milions d’euros, es
finançaran un màxim de 12 xarxes que actuaran com a experiència pilot. El
caràcter altament competitiu de la convocatòria atorgarà un singular prestigi als
consorcis seleccionats, que es coneixeran el proper mes de juliol.
La proposta en què participa la Universitat Politècnica de Catalunya ·
BarcelonaTech (UPC) com a sòcia, juntament amb altres sis universitats europees de
prestigi –l’Instituto Superior Técnico de Lisboa(Portugal), l’Institut Polytechnique de
Grenoble (França), el Politecnico di Torino (Itàlia), la Technische Universität
Darmstadt (Alemanya), el KTH Royal Institute of Technology (Suècia) i l’Aalto
University(Finlàndia)– té com a objectiu la creació d'una aliança que actuï com una
universitat tecnològica de referència amb capacitat d’atraure talent més enllà del
continent europeu. Sota el nom de UNITE!, el consorci d’universitats vol promoure
una formació multidisciplinària, amb un fort component ètic, basada en els valors
europeus, per formar titulats multilingües, socialment responsables, innovadors i
emprenedors.
La iniciativa es basa en models docents innovadors, flexibles, adaptats a diferents
perfils d’estudiantat, en un context internacional on la mobilitat prendrà una especial
rellevància. La proposta també destaca per la connexió amb la recerca i la
transferència de coneixement envers les empreses. El projecte suposarà noves
oportunitats de desenvolupament personal i professional de tota la comunitat
universitària.

8.Agenda del rector del 24/05/2019 al 4/07/2019
De l’agenda del rector, volem destacar:
-L’inici de reunions periòdiques amb els directors d’Escola, amb els Directors de
Departament (s’han iniciat amb els Dept. dels àmbits d’Arquitectura, Enginyeria
Industrial i Ciències i Enginyeries Biotecnològiques).
-La reunió amb els investigadors ICREA i ERC de la UPC per conèixer les seves
inquietuds i propostes de millora
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-Reunió amb els estudiants impulsors de la Declaració d’emergència climàtica.
- El rector de la UPC ha inaugurat els nous espais de l’Institut de Ciències de
l’Educació.
Amb la inauguració es dona una nova empenta a una de les unitats acadèmiques ròtula de
la universitat.
La nova seu neix amb la vocació de ser un punt de trobada per al professorat, entorn de la
qualitat docent i l’intercanvi sobre docència i innovació docent.
La inauguració ha estat un acte volgudament informal, de companyonia amb tants actors
de la universitat que acompanyen el projecte de l’ICE.

MAIG











Assistència a la jornada “Dirección Estratégica de Universidades” organitzada
per la Universidad de Navarra a Madrid, amb el Sr. Xavier Massó, gerent de la
UPC, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Assistència a l’Acte de lliurament de beques “La Caixa”.
Reunió amb els directors i directores de centre de la UPC.
Reunió amb el Sr. Benjamin Suárez, director de la Fundació Politècnica de
Catalunya, la Sra. Coloma Barceló, directora de l’Àrea de Serveis Jurídics i
Avaluació de Riscos, el Sr. Paco Navallas, director de l’Àrea Acadèmica, el Sr.
Santiago Gassó, vicerector de Política Acadèmica, i el Sr. Miquel Soriano,
vicerector de Política de Personal Docent i Investigador.
Reunió de TO-BE del PETIC amb el Sr. Agustín Fernández, vicerector de
Transformació Digital, el Sr. Gabriel Bugeda, vicerector de Política Científica, el
Sr. Santiago Gassó, vicerector de Política Acadèmica, la Sra. Carme Fenoll,
cap del Gabinet del rector, la Sra. Carla Bragós, directora de l’Àrea de Personal
i Organització, el Sr. Victor Huerta, Àrea de Serveis Jurídics i Avaluació de
Riscos, la Sra. Mercè Oller, directora de l’Àrea Tic, el professor Jordi Torres,
Arquitectura de Computadors, i el Sr. Santi Roca, directora de l’Àrea de
Planificació, Qualitat i Programació Transversal.
Signatura protocol·lària del conveni entre Enertika i UPC amb el Sr. Francesc
Tarongí, CEO d’Enertika, el Sr. Ceferino Ruz, director d’Innovació d’Enertika, el
Sr. David Agustín, gerent de CITCEA, el professor Eduardo Prieto, CITCEA, el
Sr. Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació, i
la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Reunió amb el Sr. Lluís Torner, director de l’Institut de Ciències Fotòniques
(ICFO), i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.

JUNY




Participació a l’Acte del 20è Aniversari d’Orange a Catalunya, amb el Sr. Jordi
Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació, i la Sra.
Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Reunió amb el Sr. Ismael Callejón i el Sr. Sergi Forns, socis Directors de CGM
Partners, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Reunió amb el Sr. Fèlix Solaguren, director de l’ETSAB, el Sr. Santiago Gassó,
vicerector de Política Acadèmica, el Sr. Esanislau Roca, vicerector
d’Infraestructures i Arquitectura, i el Sr. Miquel Soriano, vicerector de Política
de Personal Docent i Investigador.
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Participació al Consell de Govern del Consorci de Serveis Universitaris de
Catalunya (CSUC).
Reunió amb els directors i directores de Departament d’Arquitectura, el Sr.
Estanislau Roca, vicerector d’Infraestructures i Arquitectura, el Sr. Miquel
Soriano, vicerector de Política de Personal Docent i Investigador, i la Sra.
Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Reunió amb el Sr. Marcel Coderch, president de l’Autoritat Catalana de la
Competència, el Sr. Gabriel Bugeda, vicerector de Política Científica, i el Sr.
Xavier Massó, gerent de la UPC.
Inauguració del nou espai de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) UPC,
amb la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Assistència a l’acte “El menyspreu del coneixement”, amb motiu de la jubilació
del professor Albert Corominas, amb la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del
rector.
Presa de Possessió del nou director del departament de Representació
Arquitectònica, el Sr. Lluís Giménez, amb l’assistència de la Sra. Marta de Blas,
secretària general de la UPC, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Participació a l’Asamblea General de Crue Universidades Españolas a Madrid.
Participació a la XIX Junta General de Accionistas de Universia España a
Madrid.
Participació a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya
(CIC), amb el Sr. Santiago Gassó, vicerector de Política Acadèmica.
Participació a la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).
Participació a l’acte EuroHPC (BSC-CNS) amb la presència de la Sra. Ángeles
Heras, Secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e
Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Sra.
Àngels Chacón, Consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, el Sr. Gabriel Bugeda, vicerector de Política Científica, el Sr.
Estanislau Roca, vicerector d’Infraestructures i Arquitectura, i el Sr. Miquel
Soriano, vicerector de Política de Personal Docent i Investigador.
Reunió amb la Sra. Rosa Argelaguet, directora de l’EPSEM.
Signatura protocol·lària del conveni entre el Consorci de la Colònia Güell i la
UPC, amb el Sr. Josep Perpinyà, president del Consell Comarcal del Baix
Llobregat i del Consorci de la Colònia Güell, la Sra. Eugènia Garcia, gerent del
Consell Comarcal del Baix Llobregat i del Consorci de la Colònia Güell, el Sr.
Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació, el Sr.
Estanislau Roca, vicerector d’Infraestructures i Arquitectura, la Sra. Carme
Fenoll, cap del Gabinet del rector, el Sr. Juan José Lahuerta, director de la
Càtedra Gaudí, el Sr. Félix Solaguren, director de l’ETSAB, la Sra. Inma
Rodríguez, directora de l’EPSEB, el Sr. José Luis González, catedràtic emèrit
de la UPC, la Sra. Belén Onecha, sotsdirectora de l’ETSAB, el Sr. Xavier
Fàbregas, sotsdirector de l’ESAB, la Sra. Pilar García-Almirall, directora del
Departament de Tecnologia de l’Arquitectura de l’ETSAB, i el professor Óscar
López.
Rebuda al President del govern espanyol, el Sr. Pedro Sánchez, i al Ministre de
Ciència, Innovació i Universitats, el Sr. Pedro Duque, a la seva visita oficial al
Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación
(BSC-CNS).
Reunió amb el Sr. Gerard Esteva, president de la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya, i el Sr. Santiago Silvestre, vicerector d’Avaluació i
Qualitat.
Intervenció a l’acte de SciTech Diplomatic Cercle.
Reunió amb la Dra. Elisabeth Rasekoala, presidenta d’African Gong, la Sra.
Gemma Fargas, vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat, la Sra. Eva
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Vidal, directora del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) de la
UPC, la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector, i la professora Núria
Castell.
Benvinguda a la conferència ‘Women in STEM’ de la Dra. Elisabeth Rasekoala.
Reunió amb els membres de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques
(ACUP).
Assistència al Acto Académico de Graduación EAE Business School 2019
Barcelona, amb el Sr. Santiago Silvestre, vicerector d’Avaluació i Qualitat.
Reunió amb els estudiants impulsors de la declaració d’emergència energética
de la UPC: Lola Ache, Aitor Urruticoechea, Dan Vivas, Gemma Barricarte i
Marco Asto; la Sra. Núria Garrido, vicerectora de Docència i Estudiantat, la Sra.
Gemma Fargas, vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat, i la Sra. Carme
Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Intervenció a la Presentació de Fòrmula Student, amb la Sra. Matilde Villarroya,
directora general d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Carles
Grasas, president de la Sociedad de Técnicos de Automoción, el Sr. Gabriel
Bugeda, vicerector de Política Científica, el Sr. Jordi Berenguer, vicerector de
Transferència de Coneixement i Innovació, la Sra. Núria Garrido, vicerectora de
Docència i Estudiantat, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Reunió amb el Sr. Alexis Roig, director general de SciTech DiploHub, el Sr.
Juan Jesús Pérez, vicerector de Política Internacional, i la Sra. Carme Fenoll,
cap del Gabinet del rector.
Assistència al Sopar Anual de PIMEC.
Assistència al Patronat de l’ICFO.
Assistència al Consell de Govern del Centre Internacional de Mètodes
Numèrics en l’Enginyeria (CIMNE).
Assistència al Patronat de l’Associació de Constructors d’Estructures (ACE).
Reunió amb els directors i les directores del Departament d’Àmbit d’Enginyeria
Industrial, amb l’assistència del Sr. Gabriel Bugeda, vicerector de Política
Científica, el Sr. Santiago Gassó, vicerector de Política Acadèmica, i la Sra.
Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Reunió de reconeixement als ICREA UPC.
Reunió amb el Sr. Joan Munt, president de la Mútua dels Enginyers de
Catalunya, la Sra. Susanna Carmona, directora general de la Mútua dels
Enginyers de Catalunya, i el Sr. Xavier Massó, gerent de la UPC.
Intervenció a la Taula de Seguiment del Pacte per a l’Ocupació del Garraf.
Reunió amb el Sr. Matías Rodriguez Inciarte, president de Santander
Universidades, i els rectors i rectores de l’ACUP.
Assemblea General de l’ACUP.
Signatura protocol·lària del conveni entre UPC i Oracle, amb l’assistència del
Sr. Victoriano Martín, director d’Oracle Catalunya, el Sr. Francesc Mas, Oracle
TECH lead for Europe, el Sr. Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de
Coneixement i Innovació, la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector, el
professor Josep Casanovas de la FIB, i el professor Ernest Teniente de la
UPC.
Assistència al Patronat de la Fundació del Centre CIM UPC.
Signatura protocol·lària del conveni entre UPC i Hubb30, amb l’assistència del
Sr. Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació, el
Sr. Xavier Roca, director de l’ESEIAAT, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet
del rector.
Presentació oficial del conveni entre UPC-UOC amb periodistes, el Sr. Jordi
Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació, el Sr.
Santiago Gassó, vicerector de Política Acadèmica, i la Sra. Carme Fenoll, cap
del Gabinet del rector.
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Assistència a l’Acte de lliurament de la Medalla de Oro de Crue a D. Roberto
Fernández Díaz.
Assistència al Patronat del Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC).
Reunió amb la professora Margarida Espona.
Assistència al Triple Aniversari del CFIS, amb l’assistència del Sr. Jordi
Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació, i la Sra.
Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.

JULIOL








Reunió amb els directors del Departament d’Àmbit de Ciències i Enginyeria
Biotecnològiques, amb l’assistència del Sr. Gabriel Bugeda, vicerector de
Política Científica, el Sr. Miquel Soriano, vicerector de Política de Personal
Docent i Investigador, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Inauguració de la Jornada Doctoral CommSenslab.
Assistència a la Jornada CESAER Task Force Innovation.
Assistència a la Junta de l’ICE, amb el Sr. Santiago Silvestre, vicerector
d’Avaluació i Qualitat.
Jornada de Docència i Recerca de l’ETSEIB dedicada a la Indústria 4.0
Assistència al Consell de Govern del Centre de la Imatge i la Tecnologia
Multimèdia (CITM), amb el Sr. Santiago Silvestre, vicerector d’Avaluació i
Qualitat.
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