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1. Introducció
Podem dir que hem engegat el nou curs sense cap incidència destacada. Cal subratllar
que en la matrícula de grau del juliol ja es varen cobrir el 92 % de les places ofertes. En
aquesta xifra tenim un increment sostingut del 5 % des del 2017. La preinscripció del
juliol ens ha donat també un increment generalitzat de la nota de tall de les titulacions i
un significatiu increment de gairebé el 7 % en la primera assignació de matrícula. També
estem satisfets d’haver augmentat un 5 % el nombre de dones matriculades a la UPC,
un repte, el d’atraure més talent femení, amb el qual es treballa des de fa anys. En
aquest informe del rector comentarem els trets destacats d’aquests primers dies de curs,
reportant algunes novetats i esdeveniments d’especial rellevància.
2. Inauguració curs acadèmic
A l'acte d'inauguració del curs 2019-2020 del passat divendres 4 d’octubre, hi van
intervenir, a més del rector, el secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de
Catalunya, Francesc Xavier Grau; el president del Consell Social, Ramon Carbonell; el
dissenyador Perico Pastor, que va desvetllar els secrets del logo que ha dissenyat amb
motiu del 50è aniversari de la UPC, i la secretària general, Margarida Espona, que va
presentar el vídeo amb els principals indicadors de la memòria del curs 2018-2019.
En la seva lliçó inaugural a la UPC, la física austríaca Ulrike Felt, catedràtica i cap del
Departament de Recerca en Ciències i Tecnologia de la Universitat de Viena, va
dissertar sobre com les ciències i l'enginyeria estan avesades a aportar solucions als
reptes mundials de les societats contemporànies. Quina funció tenen institucions com
les universitats a l’hora de posar en pràctica la "recerca i innovació
responsables"? Aquesta és una de les qüestions que va plantejar Ulrike Felt, per
abordar els reptes latents d’un món sociotecnològic com l’actual, en constant evolució.
La cerimònia inaugural va ser conduïda per la periodista Míriam Santamaria. L’auditori
Vèrtex ara compta amb un sistema electrònic i audiovisual renovat de la sala de control,
així com d'una pantalla LED Full HD de la sala, 4 càmeres Full HD, connectivitat per
vídeo IP, connectivitat sense fil del PC de presentacions a la
pantalla, streaming multiplataforma (canal UPCtv, Skype, Youtube..), un sistema de PiP
multipantalla, monitors a la taula presidencial i un monitor per a les ponències.

Les interpretacions musicals de l'acte van anar a càrrec de la Coral Arquitectura, la Coral
Gaudeamus de l’Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), la Coral del Parc
Mediterrani de la Tecnologia i l'Orquestra de la UPC.

3. Premis Compromís Social del Consell Social
Aquest curs s’han convocat per primer cop, a iniciativa del vicerectorat de
Responsabilitat Social i Igualtat, i en col·laboració amb el Consell Social de la UPC,
el Premi UPC al Compromís Social. El premi neix amb la voluntat de posar en valor els
programes, projectes i activitats desenvolupats per la comunitat UPC (estudiantat,
Personal d’Administració i Serveis, i Personal Docent i Investigador) relacionats
directament amb el compromís social.
Els guardonats de la primera edició d’aquest premi, en les quatre modalitats previstes,
són els següents:

•

En l’àmbit de la Sostenibilitat, la Càtedra Unesco de Sostenibilitat, impulsada
per un col·lectiu universitari pioner a la UPC que va preocupar-se per les
qüestions de desenvolupament humà sostenible fa més de 20 anys, per la seva
llarga trajectòria i impacte integral en l’àmbit educatiu i científic, local i
internacional.

•

En el de la Igualtat de gènere, la professora Núria Salán, de l’Escola Superior
d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), per
la seva trajectòria incansable i dedicació voluntària al foment de les vocacions
tecnològiques

•

En Cooperació, el programa UPC Reutilitza, coordinat pel professor Fermín
Sánchez, de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) i que fomenta la
reutilització dels equips informàtics, per la llarga trajectòria i l’impacte integral

•

En Inclusió, la professora Lídia Montero, de la FIB, per l’impuls del programa
Meetup, una acció pionera de suport als estudiants amb trastorns de l’espectre
autista que altres universitats estan prenent com a model.
El jurat ha volgut fer un reconeixement a títol pòstum a la
professora Montserrat Soliva, que ha traspassat recentment, per la seva llarga
trajectòria docent i investigadora, centrada primordialment en el compostatge,
amb la missió de preservar i millorar el medi ambient, protegir el sòl.
Els guardons, concedits pel Consell Social de la UPC, es van lliurar en el decurs
de l’acte d’inauguració de curs
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4. Presentació oficial del projecte UPCArts
El programa UPCArts, que entra en escena i engega aquest curs a la UPC amb
l’objectiu de vincular l’àmbit científic i tecnològic amb les humanitats i la cultura. Fruit de
la col·laboració entre la Universitat i diferents institucions culturals i artístiques, el
programa respon a un dels reptes estratègics del Pla d’Actuacions de la UPC 20182021, el d’aconseguir la formació integral de l’estudiantat. En aquest marc, es preveu
desplegar, per una banda, una agenda cultural amb propostes culturals externes a la
UPC, adreçada a l’estudiantat però també a la resta de la comunitat universitària, i,
d’altra banda, donar visibilitat a l’activitat cultural que es genera a la Universitat al llarg
del curs acadèmic i al talent artístic i creatiu dels membres de la comunitat.
La presentació de UPCArts, va tenir lloc el passat 30 de setembre, a l’Auditori Vèrtex,
ha comptat amb una taula rodona presidida pel rector de la Universitat, Francesc Torres,
en la qual han intervingut el director artístic del Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), Xavier Albertí; la directora del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB), Judit Carrera; el codirector del festival Sónar, Ricard Robles; el director del
Club TRESC, la Comunitat de Cultura, Pepe Zapata, i la cap de Gabinet del
Rector, Carme Fenoll, que ha exercit de moderadora. Per posar punt i final a l’acte,
l’artista Museless, una jove creadora barcelonina que ha irromput en els darrers anys en
el panorama musical electrònic de Barcelona, ha ofert una actuació.

5. Acte de cloenda del 250è aniversari de la FNB
Els actes centrals de commemoració d’aquest 250è aniversari de la Facultat de Nàutica
de Barcelona (FNB) inclouen una missa solemne a la Basílica de Santa Maria del Mar,
oficiada pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella; la plantada de
l’arbre del quart de mil·lenni als jardinets de la Facultat; la descoberta de la placa
commemorativa del 250è aniversari i un còctel-sopar al mateix vestíbul de l’FNB, que
va comptar amb la presència del rector, del degà de la Facultat, Agustí Martín i de la
presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa.
Aquests actes es sumen al conjunt d’activitats –conferències, exposicions, jornades o
la inauguració del nou Espai Vela, a la Nova Bocana del Port de Barcelona – que la
bicentenària facultat ha organitzat per celebrar la seva fundació, com a Escola Nàutica
de Barcelona l’any 1769, nou anys després que es constituís la Junta de Comerç. El
refloriment comercial de l'època exigia a la represa de la tradició marítima totalment
perduda i calia formar pilots i capitans que la fessin possible. El primer director va
ser Sinibald de Mas, home de mar nascut a Torredembarra (1736-1806), que havia
començat a navegar als 14 anys.
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6. 27S, Vaga Mundial del Clima
Davant l'anunci d'aturada acadèmica internacional del passat divendres 27 de setembre,
convocada pel Consell de l’Estudiantat de la UPC, l’Assemblea Ecologista de l’Escola
d'Enginyeria Barcelona Est (EEBE) i el moviment estudiantil 'Fridays for Future' per
conscienciar sobre l'Estat d'Emergència Climàtica en el que vivim i la necessitat
d’implementar mesures efectives per alleugerir la crisi climàtica, el Consell de Direcció
de la Universitat va demanar als centres docents que, per tal d'evitar afectacions
negatives en la jornada formativa, en la mesura del possible, s'evitessin la realització
d’activitats avaluables o d’assistència obligatòria a partir de les 17 h d'aquell dia.
Però més enllà d’aquesta mesura, l’equip de Govern vol presentar algunes línies
d’actuació orientades a fer aportacions en la lluita contra el canvi climàtic. Les presenta
en aquest Consell de Govern, Gemma Fargas, vicerectora de Responsabilitat Social i
Igualtat.

7. Agenda del rector del 4/07/2019 al 8/10/2019
JULIOL
•

•

•
•

•

•
•
•

•

Reunió amb l’Associació d’estudiants Arreplegats de la Zona Universitària, la
Sra. Núria Garrido, vicerectora de Docència i Estudiantat, i la Sra. Carme Fenoll,
cap del Gabinet del rector.
Clausura i lliurament del premi UPC Alumni 2019 a la 8a Jornada UPC Alumni,
amb la Sra. Núria Garrido, vicerectora de Docència i Estudiantat, el Sr.
Estanislau Roca, vicerector d’Infraestructures i Arquitectura, la Sra. Marta de
Blas, secretaria general de la UPC, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del
rector.
Reunió amb el Sr. Pedro Díez, director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers
de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB).
Reunió amb el Sr. Francesc Xavier Grau, secretari d’Universitats i Recerca, i els
rectors/es i directors/es de centres que participen en el Pacte Nacional per a la
Societat del Coneixement.
Signatura protocol·lària del conveni entre UPC i Orange, amb la Sra. Mònica
Salas, CTIO DG d’Orange, 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. Eugenio Oñate, director del CIMNE.
Assistència a la formació: Aplicació de la perspectiva de gènere a la direcció i la
coordinació.
Reunió amb el Sr. Ramon Carbonell, president del Consell Social, el Sr. Josep
Maria Vilà, president de UPC Alumni, el Sr. Miquel Àngel Barja, director de CFIS,
el Sr. Iñaki Irisarri, coordinador general de la Fundació de Caixa d’Enginyers i
assessor de sostenibilitat del Grup Caixa d’Enginyers, la Sra. Maricè Tàpies, cap
de UPC Alumni, i la Sra. Anna Serra, secretaria del Consell Social.
Reunió amb el Sr. Francisco José Mora, rector de la Universitat Politècnica de
València, i el Sr. Guillermo Cisneros, rector de la Universidad Politécnica de
Madrid.
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•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Signatura protocol·lària del conveni entre UPC i Comissions Obreres (CCOO),
amb l’assistència del Sr. Javier Pacheco, secretari general de CCOO, la Sra.
Dolors Llobet, secretària d’Atenció a l’Afiliació, Estudis i Coordinació de Direcció
de CCOO, el Sr. Eduard Nuñez, secció sindical de CCOO, el Sr. Estanislau
Roca, vicerector d’Infraestructures i Arquitectura, i la Sra. Carme Fenoll, cap del
Gabinet del rector.
Reunió i visita als nous equipaments audiovisuals del Vèrtex amb el Sr. Jordi
Segarra, president de la Fundació Cellex, el Sr. Josep Grané, coordinador de la
Fundació Cellex, el professor Pere Pascual, el Sr. Miquel Àngel Barja, director
de CFIS, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Reunió amb el Sr. Jordi Voltas, sotsdirector de l’ESEIAAT. Preparatius del vídeo.
Reunió amb el professor Cecílio Angulo.
Reunió amb el Sr. Ramon Carbonell, president del Consell Social, els expresidents del Consell Social, el Sr. Ramon Folch, el Sr. Xavier Llobet, el Sr.
Joaquim Boixareu i el Sr. Miquel Roca, el Sr. Jordi Berenguer, vicerector de
Transferència de Coneixement i Innovació, la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet
del rector, la Sra. Anna Serra, Gabinet del Consell Social, i el Sr. Ramon Martí,
Gabinet del Rector. Vinculat als preparatius del 50è aniversari de la UPC.
Reunió amb el Sr. Ricardo Torres, director del Departament de Mecànica de
Fluids.
Presa de Possessió del director del Departament d’Organització d’Empreses, el
Sr. Rafael Pastor.
Rebuda a la delegació del President de la Chinese Academy of Science (CAS).
Reunió amb els membres del Consell General de la Xarxa Vives d’Universitats.
Intervenció a la taula rodona de l’Acte “Els fons europeus a Catalunya: eines pel
coneixement i la internacionalització”, amb l’assistència del Sr. Jordi Berenguer,
vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació.Auditori del Palau de la
Generalitat.
Inauguració de l’acte eHealth Eurocampus.
Intervenció a la trobada Fusion Point Executive Board. Campus ESADE i
Creapolis. Sant Cugat.
Signatura protocol·lària del conveni entre UPC i Between Technology, amb
l’assistència per part de Between Technolgoy del Sr. Pau Guarro, director
general, la Sra. Arantxa Juan Hernandez, marketing manager, i la Sra. Ximena
Vargas, técnica de marketing y comunicación, de l’equip de l’ETSEIB Motorsport
i Driverless, i per part de la UPC amb la Sra. Neus Cónsul, directora de l’ETSEIB,
la Sra. Tania de los Santos, sotsdirectora de Política Institucional i Qualitat, el Sr.
Antonio Mateo, sotsdirector de relacions amb les empreses, i la Sra. Carme
Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Assistència al Consell de Govern d’AQU.
Reunió amb el Sr. Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya, la Sra.
Maria Àngels Chacón, consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i
rectores de les Universitats Catalanes. Palau de la Generalitat
Assistència al dinar d’homenatge a l’ex rector de la UdL, el Sr. Roberto
Fernández, amb els rectors i rectores de l’ACUP. Barcelona
Assistència a l’acte d’inauguració del projecte “Paraninf d’Arquitectura” de
l’ETSAB.
Reunió amb el Sr. M. Abdallah Menou, director de l’Académie Internationale
Mohammed VI de l’Aviation Civile (AIMAC), el Sr. Juan Jesús Pérez, vicerector
de Política Internacional, la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector, la Sra.
Helena Martinez, cap de Gabinet de Relacions Internacionals, i el Sr. Luis
Alonso, director d’EETAC.
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•
•

Reunió de reconeixement als ERC UPC.
Assistència a l’Acte d’agraïment a la comunitat universitària per activitats de
promoció, amb la Sra. Núria Garrido, vicerectora de Docència i Estudiantat, i la
Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Assistència a la Comissió d’Empresa i Coneixement del Parlament amb els
membres de l’ACUP.
Tancada del Consell de direcció amb l’equip de gerència de la UPC. Espai Vela.
Bocana del Port nou de Barcelona.
Reunió amb el Sr. Albert Cuchí, director de l’ETSAV, i els professors Carles Llop,
Alberto Peñín, Pere Joan Ravetllat, Jordi Ros, i Joaquim Sabaté.
Reunió amb el Sr. Santiago Royo, director del CD6, el Sr. Gabriel Bugeda,
vicerector de Política Científica, i el Sr. Jordi Berenguer, vicerector de
Transferència i Coneixement.
Rebuda de la delegació de la Universitat de Purdue, amb l’assistència de la Sra.
Heidi Parker, directora de la Global Competence Initiative (GCI) de la Universitat
de Purdue, el Sr. Joe Tort, Global Engineering Alliance for Research and
Education (GEARE) de la Universitat de Purdue, el Sr. Juan Jesús Pérez,
vicerector de Política Internacional, el Sr. Josep Pegueroles, director d’ETSETB,
el Sr. Francesc Rey, subdirector d’empreses ETSETB, el Sr. Jose A. Lázaro,
subdirector de Relacions Internacionals, i la Sra. Helena Martínez, cap del
Gabinet de Relacions Internacionals.
Presa de Possessió del nou director del Departament de Física (FIS), el Sr. Jordi
Boronat, amb la Sra. Marta de Blas, secretària general, i la Sra. Carme Fenoll,
cap del Gabinet del rector.
Roda de premsa del Lab5G amb Mobile World Congress, Fundació i2Cat i
Orange.
Reunió amb els directors i directores del Departament de l’Àmbit TIC de la UPC,
la Sra. Beatriz Otero, el Sr. José Luis Balcazar, el Sr. Jordi Salazar, el Sr. Antoni
Urpí, el Sr. Jordi Mallorquí i la Sra. Cristina Cervelló.
Entrevista amb Radio Nacional d’Espanya.
Assistència a l’acte de presentación dels resultats del Pla Estratègic de les TIC
de la UPC (PETIC 2021).
Presa de Possessió del director reelegit del Departament d’Enginyeria de
Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII), el Sr. Vicenç Puig, amb la
Sra. Marta de Blas, secretària general.
Signatura protocol·lària del conveni entre UPC i ACCIONA, amb l’assistència per
part d’ACCIONA del Sr. Juan Manuel Cruz, D.G.A. de Relaciones Laborales,
PCMA y Sostenibilidad, i el Sr. Pablo Yañez, director del Departamento de
Prevención de Riesgos Laborales, i per part de la UPC, de la Sra. Carme Fenoll,
cap del Gabinet del rector, el Sr. Pedro Rodríguez Modelo, director del Cerpie,
el Sr. Josep Barco, cap del servei de Prevenció de Riscos Laborals, i la
professora Asun Galera.
Entrevista amb Radio IBE3 (Balears) i Onda Zero ‘Julia en las Ondas’
Reunió amb el Sr. Ricard Huguet, president de la Fundació Scientia, i la Sra.
Berta Roca, la Sra. Núria Garrido, vicerectora de Docència i Estudiantat, i la Sra.
Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.

SETEMBRE
•
•
•

Presa de Possessió de la nova secretària general, la Sra. Margarida Espona.
Entrevista amb l’Associació de la UPC, Cosmic Research.
Assistència a la Jornada UP4 amb la Universidad Politécnica de Madrid, la
Universitat Politècnica de València, i la Universitat Politècnica de Cartagena.
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Reunió amb el Sr. Francesc Xavier Grau, secretaria d’Universitats i Recerca de
la Generalitat de Catalunya, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Assistència a l’Acte d’inauguració del curs acadèmic 2019-2020 de les
Universitats Catalanes.
Reunió amb la Sra. Karina Gibert, IDEAI, el professor Ulises Cortes, el Sr. Jordi
Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació, i el Sr.
Santiago Gassó, vicerector de Política Acadèmica.
Reunió amb el Sr. Ramon Carbonell, president del Consell Social, el Sr. Miquel
Roca, ex president del Consell Social, el Sr. Xavier Massó, gerent i la Sra. Carme
Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Reunió amb la Sra. Alba Vergés, consellera de Salut de la Generalitat de
Catalunya, i el Sr. Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement
i Innovació.
Assistència a la Presentació de l’Informe CYD 2018 de la Fundación CYD.
Madrid.
Participació a l’Acte d’Inauguració de curs del Grau en Ciències i Enginyeria de
Dades de l’ETSETB.
Assistència al VII Fòrum d’Escoles d’Enginyeria de Telecomunicació, Electrònica
i Multimèdia-Audiovisual de Catalunya.
Signatura protocol·lària del conveni entre UPC i AdQuiver, amb la presència del
Sr. Jorge Nuñez, CEO i Fundador d’AdQuiver, el Sr. Juan Pedro Ramos,
responsable d’àrea de I+D d’AdQuiver, el Sr. Cristian Ortega, Data Scientist
d’AdQuiver, el Sr. Jorge Fernández, el Vr. Jordi Berenguer, vicerector de
Transferència de Coneixement i Innovació, la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet
del rector, el Sr. Antonio Álvarez, director de CIT UPC, el Sr. Josep Fernández,
degà de la FIB, el Sr. Josep Casanovas, director de InLabFIB, el Sr. Óscar
Romero, responsable científic del projecte de InLabFIB, el Sr. Albert Obiols,
responsable tècnic del projecte de InLabFIB, la Sra. Antonia Gómez,
responsable tècnic del projecte de InLabFIB, el Sr. Sergi Nadal, personal tècnic
de InLabFIB, el Sr. Jordi Casanovas, personal tècnic de InLabFIB, el Sr. Marc
Catrisse, personal tècnic inLabFIB, i la Sra. Susana Francisco, responsable de
gestió económica de InLabFIB.
Assistència al Seminari “Innovació i reptes socials a Catalunya” on es va
presentar l’Agenda d’innovació social a Catalunya (2019-2021), amb
l’assistència de la Vra. Gemma Fargas, vicerectora de Responsabilitat Social i
Igualtat, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Assistència a la 7ª edició de l’Hola Barcelona! Cocktail, amb el Vr. Jordi
Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació.
Acte dels Premis UPC de treballs de recerca de batxillerat i cicles formatius de
grau superior, amb la participació de la Vra. Núria Garrido, vicerectora de
Docència i Estudiantat.
Reunió amb el Sr. Ramon Carbonell, president del Consell Social de la UPC i el
Sr. Vicenç Aguilera, president del “Circuit Barcelona-Catalunya”.
Reunió amb el professor José Rodellar, director del Departament de
Matemàtiques, i el Vr. Gabriel Bugeda, vicerector de Política Científica.
Reunió amb el Sr. Josep Pegueroles, director de l’ETSETB, la Sra. Ariadna
Llorens, directora de l’ICE, el Sr. Xavier Roca, director de l’ESEIAAT, el Vr.
Santiago Silvestre, vicerector d’Avaluació i Qualitat, i la Sra. Carme Fenoll, cap
del Gabinet del rector.
Entrevista amb el Diari de Terrassa.
Assistència a l’Acte de Reconeixement COIT a la trajectòria professional de Don
Manuel Moralejo Herrero.
Assistència a l’Acte de presentació de Barcelona Futur.
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•
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Rebuda a la delegació de Perú per a la Alianza estratégica de Universidades del
Perú.
Assistència a la Festa de benvinguda dels nous estudiants de la EEBE, amb el
Vr. Estanislau Roca, vicerector d’Infraestructures i Arquitectura, la Vra. Gemma
Fargas, vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat, i la Sra. Carme Fenoll,
cap del Gabinet del rector.
Visita dels membres del Consell de Direcció a la nova residencia d’estudiants de
la EEBE.
Signatura protocol·lària del conveni entre UPC i l’Institut del Teatre, amb la Sra.
Magda Puyo, directora de l’Institut del Teatre, el Sr. Josep Pegueroles, director
de l’ETSETB, el professor Ferran Marqués, i la Sra. Carme Fenoll, cap del
Gabinet del rector.
Acte de Presentació del nou projecte UPCArts.

OCTUBRE
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistència al Patronat de la Fundació BEST.
Assistència a la Junta del CIC.
Assistència a l’Acte de cloenda de la 34ª edició dels ECU, amb la presència de
la Dra. Margarida Arboix, rectora de la UAB, i el Dr. Joan Elias, rector de la UB.
Assistència a l’Acte EuroHPC, amb la presència del Sr. Pedro Duque, ministro
de Ciencia, Innovación y Universidades de España, i el Sr. Rafael Rodrigo,
secretario general de Coordinación de Política Científica.
Participació a l’Acte central del 250è aniversari de la FNB, amb la presència de
la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector.
Presidència a l’Acte d’inauguració del curs acadèmic 2019-20 de la UPC.
Visita a la Fundació Politècnica de Catalunya amb els membres del Consell de
Direcció.
Reunió amb la Sra. Núria Marín, presidenta DIBA, la Sra. Pilar Díaz, alcaldessa
d’Esplugues de Llobregat, el Sr. Ferran Mascarell, vicepresident 3r DIBA, el Sr.
Xavier Massó, gerent de la UPC, i la Sra. Carme Fenoll, cap del Gabinet del
rector.
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