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Signatura Pacte Nacional per a la Indústria
El dia 24 de juliol, la UPC es va adherir juntament amb altres universitats, al Pacte Nacional per
a la Indústria, signat pel president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i els
agents econòmics i socials.
El Govern, a través del desenvolupament de les mesures que preveu el Pacte Nacional per a la
Indústria (PNI), invertirà un total de 1.844 milions d’euros per desenvolupar més de 116
actuacions que enforteixin el sector fins al 2020. Se’ns va dir que aquest pressupost
mobilitzarà més de 3.100 milions d’euros de recursos d’altres administracions i del sector
privat en aquest mateix període. Per aquest primer any, ja s’hi han destinat 468 milions
d’euros. El procés d’elaboració del Pacte ha estat basat en la concertació amb els agents
econòmics i socials, i el seu contingut està alineat amb les directrius comunitàries. Des de les
universitats ha calgut insistir repetides vegades davant la Secretaria d’Indústria per tal de ser
inclosos en el pacte. Els i les vicerectors/es de transferència de coneixement han fet una bona
feina; tanmateix el reconeixement de les universitats encara està lluny del que creiem just en
aquests temes.

Comunicat de condemna de la UPC a l'atemptat de Barcelona
Just després de l’atemptat terrorista de La Rambla de Barcelona, la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) va manifestar la seva condemna i va expressar el seu suport a les víctimes i a
les seves famílies.

Acords amb diverses universitats per a l’aprenentatge d’idiomes
Hem signat acords amb diverses universitats –la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la
Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat
Pompeu Fabra (UPF) – per facilitar l’accés de la comunitat universitària en condicions
avantatjoses a l’oferta de cursos i exàmens organitzats per les escoles d’idiomes d’aquelles
universitats.
A partir d’aquest curs 2017-2018, els estudiants, el PDI, el PAS i els alumni de la UPC podran
accedir a l’oferta cursos i exàmens d’idiomes d’aquestes universitats amb les tarifes internes
que ofereixen als seus membres. Aquestes tarifes són entre un 10% i un 33% inferiors als preus
generals. Per tenir-hi dret, cal identificar-se com a membre de la UPC en el moment de fer la
matrícula en l’escola d’idiomes triada.
L’oferta de cursos d’idiomes del conjunt de les universitats permet escollir fins a 18 llengües,
impartides entre els diferents campus universitaris i el campus virtual de la UOC, amb una
diversitat àmplia de localitzacions, nivells, grups i horaris.

Premi UPC a la Qualitat a la Docència
El passat 13 de setembre a la sala d’actes de l’Escola de Camins, es va celebrar l’Acte de
Lliurament del Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2017. Enguany, la
guardonada en la modalitat de trajectòria docent, ha estat la professora M. Àngels Puigví que
havia estat proposada per la delegació d’estudiants. La professora M. Àngels Puigví, va impartir
la conferència "De Janus a Maat".
RICOH Additive Manufacturing Centre
El dia 19 de setembre es va innaugurar el Ricoh Additive Manufacturing Centre, el primer
centre d’impressió 3D i fabricació additiva de Ricoh a Espanya, ubicat a les instal·lacions del
CIM de la UPC a Barcelona, que donarà servei al sector industrial a nivell local i internacional.
Ricoh Espanya ha escollit el CIM de la UPC per ser un referent tecnològic a l’entorn industrial,
amb especial èmfasi a les empreses manufactureres que desenvolupen producte.
Declaració conjunta d'universitats públiques catalanes vers la situació que viu Catalunya
El 20 de setembre, els rectors i rectora de les universitats públiques catalanes vam manifestar
la nostra condemna als episodis coercitius de la llibertat d’expressió que es van produir a
Catalunya pels volts del 20 de setembre. Alhora que vam reivindicar el diàleg com única via
possible per l’enteniment en democràcia.
A la següent adreça hi trobareu la declaració institucional:
https://saladepremsa2.upc.edu/al-dia/mes-noticies/declaracio-conjunta-duniversitatspubliques-catalanes-vers-la-situacio-que-viu-catalunya

Convocades les eleccions a rector
El dia 26 de setembre vaig convocar les eleccions a rector o rectora de la Universitat, que
tindran lloc el proper 15 de novembre, de 10 a 18 hores. Aquesta elecció es farà amb urna
tradicional.
El procediment ordinari d’elecció a rector o rectora de la UPC està regulat per l’article 69 dels
Estatuts de la UPC i per la resta de normativa que hi és aplicable. El rector o rectora és elegit
per la comunitat universitària mitjançant una elecció directa i per sufragi universal lliure i
secret, entre catedràtics i catedràtiques d’universitat que estan en actiu i que presten serveis a
la UPC, i és nomenat pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
El vot per a l’elecció de rector o rectora és ponderat per sectors de la comunitat universitària.
Els coeficients de ponderació que regula l’article 69.4 dels Estatuts de la UPC són:
a) Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat: 0,51
b) Personal docent i investigador, excloent-ne el corresponent al sector a: 0,14
c) Estudiants de grau i màster universitari: 0,24
d) Personal d’administració i serveis: 0,11
Es poden trobar tots els detalls al reglament electoral de la UPC:
https://www.upc.edu/normatives/ca/documents/claustre-universitari/acord-10-2014-

reglament-electoral-upc/view
Convocades eleccions vacants al claustre
També s’han convocat eleccions per a cobrir les vacants al Claustre Universitari que tindran
lloc entre les 10:00 del dia 6 de novembre i les 9:59 del 9 de novembre.
Els detalls de la convocatòria es poden trobar a https://seuelectronica.upc.edu/ca/seuelectoral/eleccions-al-claustre-universitari-2017/convocatoria-deleccions-i-calendarielectoral/convocatoria-eleccions-vacants-claustre-universitari-2017_p.pdf

Inauguració curs acadèmic 2017-2018 UPC
El dia 22 de setembre es va inaugurar el Curs Acadèmic 2017-2018 de la UPC amb la
participació de l’arquitecta Carme Pigem com a ponent de la lliçó inaugural titulada “30 anys
després”.
Com ja és tradició a la Universitat, en el decurs de l’acte inaugural va tenir lloc el
reconeixement als premiats de la comunitat UPC durant l’any 2016 i el lliurament dels diversos
guardons atorgats el 2017 pel Consell Social i per la Universitat. Així, es van lliurar el 20è Premi
a la Qualitat en la Docència Universitària; el 6è Premi a la Qualitat de la Gestió Universitària;
l'11è Premi a la Valorització de la Recerca; el 14è Concurs de la Carpeta UPC, i el 18è Premi per
a Treballs de Recerca de Batxillerat i Projectes de Cicles Formatius de Grau Superior.
L’acte també va comptar amb la participació del secretari d’Universitats i Recerca de la
Generalitat de Catalunya, Arcadi Navarro i del president del Consell Social de la UPC, Ramon
Carbonell.
Podeu veure la conferència inaugural a: https://tv.upc.edu/continguts/llico-inaugural-curs2017-2018

RISE High-Level Policy Meeting
El dia 26 de setembre es va celebrar a la UPC la reunió del grup RISE (Research, Innovation,
and Science Policy Experts), grup que assessora el comissari Carlos Moedas en temes
d’emprenedoria i transferència de coneixement. Aprofitant l’avinentesa es va celebrar una
reunió prèvia entre responsables i interessats en aquests temes de diverses universitats europees,
en total unes 50 persones. De la UPC hi van participar professorat i personal tècnic especialitzat.

Tancament de la UPC amb motiu de la mobilització del dia 3 d’octubre
La UPC es va sumar a l'aturada de país del dia 3 d'octubre, per rebutjar la violència exercida l'1
d'octubre per la guàrdia civil i la policia nacional contra els ciutadans i ciutadanes de Catalunya
que van participar al referèndum.
Podeu trobar el comunicat que es va emetre per aquest motiu a:
https://saladepremsa2.upc.edu/al-dia/mes-noticies/la-upc-se-suma-a-laturada-de-pais-perrebutjar-la-violencia-exercida-l1-doctubre

Ramon Carbonell renova com a president del Consell Social
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha nomenat el 10 d’octubre Ramon Carbonell com a
president del Consell Social de la UPC, càrrec que renova ja que l’ocupa des del setembre del
2013. La nostra més sincera enhorabona.

Nova web de la UPC
S’han reestructurat funcionalment els continguts de la nova web de la Universitat per tal que
es puguin trobar d’una manera més clara i millorar així l’experiència de la persona usuària.
Amb aquest objectiu, la web, en la qual la imatge adquireix més protagonisme, presenta un
triple arbre de navegació: el de continguts destacats (amb accés directe a la informació de
graus, màsters, doctorat, R+D+I i la UPC); el de tots els continguts del web (que es reprodueix
al peu de totes les pàgines), i el dels portals, amb informació seleccionada per a cada perfil de
persona usuària, tant externa (futurs estudiantat, estudiantat internacional, empresa i mitjans
de comunicació), com interna (estudiantat, PDI i PAS i Alumni). Per a la definició i estructuració
dels continguts, s’han realitzat proves d’usabilitat amb potencials usuaris de l’eina que han
permès ajustar la navegació a les necessitats dels diferents públics.
Desenvolupada amb programari lliure, també s’hi han aplicat els principis del responsive web
design, de manera que s’adapta automàticament a la pantalla o al navegador amb què s'està
visualitzant (tablet, PC, smartphone, etc.), indiferentment de les seves característiques. Així
mateix, s’ha optimitzat tant el pes de les pàgines com la configuració dels servidors per
augmentar la velocitat de visualització.

Espai Emprèn de Terrassa
El 18 d’octubre es va presentar l’Espai Emprèn de Terrassa, el qual compta amb el suport de
l’Ajuntament del municipi. L’espai consta de 200 metres quadrats i tres sales de treball, i
compta amb un tècnic dinamitzador d’emprenedors que guiarà els estudiants en els inicis del
seu projecte empresarial. L’espai EMPRÈN UPC Terrassa està ubicat a l’edifici TR10 (c. Colom,
2), al Campus de la UPC, just davant de l’Escola Industrial.
Els objectius de l’espai són promoure l’emprenedoria, especialment fonamentada en la
innovació tecnològica amb alt impacte social, donar suport a projectes empresarials sorgits
d’estudiants de la UPC a Terrassa i fomentar d’aquesta manera la creació d’empreses de base
tecnològica i el seu arrelament al territori.
L’espai EMPRÈN UPC Terrassa s’emmarca en les accions de foment de l’emprenedoria que
impulsa la UPC i se suma a altres iniciatives posades en marxa fins ara, com ara l’espai EMPRÈN
del Campus Nord a Barcelona, un model que està previst reproduir també altres campus de la
UPC. Els dos espais d'emprenedoria estan adreçats a estudiantat i persones titulades
recentment que tinguin una idea de negoci i necessitin un lloc on poder desenvolupar-la.

Situació política del país
Com a darrer punt de l’informe vaig demanar si el Consell de Govern creia convenient opinar

sobre la situació política que feia preveure l’aplicació de l’article 155 de la Constitución
Española. Durant el debat, hi van haver intervencions de caire molt diferent i, a més de quedar
palès que les opinions eren clarament contraposades, vaig demanar si podíem emetre un
comunicat que vaig enviar als membres del Consell de Govern l’endemà tot demanant-los que
si acceptàvem, o no, signar el text com a Consell de Govern. Atès que hi havia alguns ‘no’, vaig
optar, segons se’m va suggerir des del propi Consell de Govern, per enviar el comunicat en el
meu propi nom. L’adjunto a continuació:

COMUNICAT
En aquests moments, vull fer palès el meu suport a l’autogovern de Catalunya i a les seves
institucions. Cal recordar avui que la universitat n’és una d’elles i l’autonomia universitària, un
dret fonamental indiscutible en democràcia.
Des de la UPC hem expressat reiteradament que el diàleg i el debat polític entre els governs i,
si escau, la mediació, són les vies adequades per conduir el conflicte polític actual que viu
Catalunya. Vam manifestar el nostre rebuig frontal a la violència i entenem que aquest rebuig
s’ha d’estendre a qualsevol mena d’agressió contra els drets fonamentals de les persones.

Altres Activitats – Consell de Govern (24/10/2017)
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Assistència al Consell General de la Xarxa Vives d’Universitats i a la cloenda del curs i al
lliurament de les Medalles d’Honor de la Xarxa Vives.
Reunió amb el director de la Càtedra Abertis de Gestió d’Infraestructures i Transport,
Francesc Robusté.
Reunió amb el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep
Rull, i amb el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de
Catalunya, Agustí Serra, amb l’assistència del vicerector d’Ordenació Acadèmica, Xavier
Cañavate, i el vicerector d’Arquitectura, Josep Parcerisa.
Reunió amb el director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació de la
Generalitat de Catalunya, Albert Castellanos, amb l’assistència de la gerent, Olga Lanau.
Signatura de l’spin-off Amalfi Analytics.
Assistència a la Junta ICE.
Assistència a la presa de possessió de la directora de l’ETSEIB, Neus Cónsul.
Assistència a l’acte de reconeixement de la primera promoció del programa de Doctorats
Industrials.
Assistència a la presentació de l’Agenda Besòs.
Reunió amb la cònsol titular de Mèxic, Mari Carmen Oñate, el cònsol adscrit de Mèxic,
Ernesto Herrera, la cònsol per a l’àrea de Cultura de Mèxic, Ana Luisa Goycoolea, i la
cònsol d’Afers Econòmics i Culturals de Mèxic, Liliana Capetillo, amb l’assistència de la
vicerectora de Relacions Internacionals, Lourdes Reig i de la cap del Gabinet de Relacions
Internacionals, Helena Martínez.
Reunió amb el director del CIMNE, Eugenio Oñate.
Reunió amb el director d’Operacions d’ICL Iberia, Carles Alemán, el cap de servei del Servei
de Seguretat Minera de la Generalitat de Catalunya, Joan Carles Tarrascón, el president de
la Cambra de Comerç de Manresa, Pere Casals, la directora dels Serveis Territorials
d’Empresa i Coneixement a la Catalunya Central de la Generalitat de Catalunya, Bàrbara
Minoves, i l’alcalde de Sallent, David Saldoní, amb l’assistència de la directora de l’EPSEM,
M. Rosa Argelaguet.
Reunió amb els directors de l’European Space Astronomy Center (ESAC), Javier
VenturaTraveset i Alvaro Giménez, amb l’assistència de la cap del Gabinet del Rector,
Annarosa Cánovas.
Assistència a la reunió de l’aliança de les quatre politècniques UP4.
Assistència a la signatura del Pacte Nacional per a la Indústria.
Reunió amb el secretari general de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
Ferran Falcó, amb l’assistència de la gerent, Olga Lanau.
Reunió del director de Departament d’Enginyeria Mecánica, Jordi Romeu Garbí, amb
l’assistència del vicerector de Política Universitària, Antoni Ras.
Assistència al Consell Assessor Municipal d’Universitats de l’Ajuntament de Barcelona.
Reunió amb el subdirector d’Operacions Industrials i cap de Recursos Humans de Nissan
Espanya, Genís Alonso, el director de Nous Models de Nissan a Espanya i vicepresident del
Clúster de l’Automoció de Catalunya, Sergi Alcarraz, la cap de Relacions Institucionals de
Nissan Espanya, Noemí Moya, la directora de l’EPSEM, Rosa Argelaguet, la directora de
l’ETSEIB, Neus Cónsul, i el coordinador d’Automoció de Manresa, Josep Font, amb
l’assistència del vicerector d’Ordenació Acadèmica, Xavier Cañavate.
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Reunió amb els representants del grup de treball per a un nom departament d’Enginyeria
Mecánica, Jordi Romeu, Montse Sánchez, Rafa Ruiz, amb l’assistència del vicerector de
Política Universitària, Antoni Ras.
Assistència a la presa de possessió de la directora del Departament de Tecnologia de
l’Arquitectura, Pilar Garcia Almirall.
Reunió amb el CEO de Girbau Group, Pere Girbau, i el professor Carles Riba, amb
l’assistència de la vicerectora de Transferència de Coneixement, Esther Real, i la cap del
Gabinet del Rector, Annarosa Cánovas.
Reunió amb el secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, Arcadi
Navarro.
Reunió amb el representant del Formula Student e-Tech Racing del Campus Diagonal
Besòs, Javier Millet, amb l’assistència de la vicerectora d’Estudiants, Marisa Zaragozà.
Reunió amb el director del Departament d’Arquitectura de Computadors, Agustín
Fernández, amb l’assistència del vicerector de Personal Docent i Investigador, Miquel
Soriano.
Reunió amb el degà de la FNB, Josep Fernández Ruzafa.
Reunió el professor Ricardo Torres Camara.
Reunió amb Ignacio Fuentes.
Assistència a la cursa de Fórmula Student celebrada a Montmeló.
Reunió amb el director de l’ETSAB, Jordi Ros.
Reunió amb la rectora de la UAB, Margarida Arboix, i el rector de la UB, Joan Elias.
Reunió amb el director de CIT UPC, Antonio Álvarez.
Reunió amb el director general de Recerca de la Generalitat de Catalunya, Francesc
Subirada, el director de l’ETSAB, Jordi Ros, i el director de la Càtedra Gaudí, Juanjo
Lahuerta.
Reunió amb els representants de Zohar Consultoria and Marketing Social, Ricard Valls i
Marc Marcet, i el director de l’Área d’Economia i Serveis, Xavier Massó, amb l’assistència
de la gerent, Olga Lanau.
Reunió amb el professor Joan Ramon Rosell, amb l’assistència de la gerent Olga Lanau.
Assistència a la jornada de treball de rector de les universitats catalanes amb l’equip
directiu de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.
Reunió amb una representació d’alumni de la UPC a Mèxic, amb l’assistència de la Cap del
Gabinet de Relacions Internacionals, Helena Martínez, la vicerectora de Relacions
Internacionals, Lourdes Reig, el vicerector de Recerca, Fernando Orejas, i la cap del
Gabinet del Rector, Annarosa Cánovas.
Visita a la Universitat Nacional Autònoma de Méxic, amb l’assistència de la Cap del Gabinet
de Relacions Internacionals, Helena Martínez, la vicerectora de Relacions Internacionals,
Lourdes Reig, el vicerector de Recerca, Fernando Orejas, i la cap del Gabinet del Rector,
Annarosa Cánovas.
Reunió amb representants de l’Ambaixada Espanyola a Mèxic, amb l’assistència de la Cap
del Gabinet de Relacions Internacionals, Helena Martínez, la vicerectora de Relacions
Internacionals, Lourdes Reig, el vicerector de Recerca, Fernando Orejas, i la cap del
Gabinet del Rector, Annarosa Cánovas.
Visita al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de Mèxic, amb l’assistència de
la Cap del Gabinet de Relacions Internacionals, Helena Martínez, la vicerectora de
Relacions Internacionals, Lourdes Reig, el vicerector de Recerca, Fernando Orejas, i la cap
del Gabinet del Rector, Annarosa Cánovas.
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Reunió amb el rector , David Garza, i part de l’equip de direcció del Politècnic de Monterey
amb l’assistència de la vicerectora de Relacions Internacionals, Lourdes Reig, el vicerector
de Recerca, Fernando Orejas, la cap del Gabinet del Rector, Annarosa Cánovas, i la Cap del
Gabinet de Relacions Internacionals, Helena Martínez.
Assistència a l’acte d’investidura com a doctor honoris causa del professor Mateo Valero al
Cinvestav.
Assistència al lliurament del Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2017.
Reunió amb el CEO de Siemens a España, Olivier Bècle, i el delegat regional a Catalunya,
Josep Maria Piqué.
Assistència a l’acte de benvinguda dels estudiants del nou grau en Ciència i Enginyeria de
Dades de la FIB.
Reunió amb el conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Santi
Vila, i amb el secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, Arcadi
Navarro.
Assistència a la reunió informativa sobre el Pacte Nacional per a la Universitat.
Reunió amb el professor Miquel Vidal.
Reunió amb el director de la Fundació i2CAT, Josep Paradells.
Reunió amb el director general del CSUC, Miquel Puig, amb l’assistència de la gerent, Olga
Lanau.
Reunió amb el director de la FPC, Benjamín Suárez, amb l’assistència de la gerent, Olga
Lanau.
Assistència a la inauguració del Ricoh Additive Manufacturing Centre.
Visita al CADMUS project.
Assistència al Patronat de l’FPC.
Assistència a la reunió de rectors de l’ACUP.
Assistència a la signatura d’un conveni entre UPC i SEAT, amb l’assistència de la directora
de l’ETSEIB, Neus Cónsul, i la directora de l’EPSEM, Rosa Argelaguet, i de la cap del Gabinet
del Rector, Annarosa Cánovas.
Assistència a l’acte de benvinguda dels nous estudiants de postgrau de l’ETSAB.
Assistència a l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2017-2018 de la UAB.
Reunió amb el director general de Telefónica a Catalunya, Kim Faura, el director de Sector
Públic i Serveis Digitals de Telefónica, Bruno Vilarasau, el gerent de Sector Públic de
Telefónica, Mariano Yaguez, i el responsable de la Càtedra SEAT – UPC, Lluís Jofre.
Assistència a la reunió del RISE High- Level Policy Meeting.
Assistència a la signatura del conveni entre Càritas Terrassa i la UPC.
Assistència a la inauguració del curs de la FOOT.
Reunió amb el professor Agustí Pérez Foguet.
Assistència al funeral del professor Enrique García-Berro.
Assistència a l’acte de graduació i celebració del 25è aniversari de l’EETAC.
Reunió amb el director de la Fundació i2CAT, Josep Paradells, el gerent de la Fundació
i2CAT, Joan Manel Martínez, amb l’assistència de la cap de Servei de Gestió de la
Innovació, Cristina Aresté, i la vicerectora de Transferència de Coneixement, Esther Real.
Entrevista amb la periodista Mónica Peinado de la SER.
Assistència a la inauguració del curs de l’EPSEVG.
Reunió amb el professor Eusebi Jarauta.
Reunió amb el director del Departament de Física, Daniel Crespo.
Reunió de la comissió paritària del Contracte Programa per a l’EEBE, 2015-2022.
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Reunió amb el director general de Recerca de la Generalitat de Catalunya, Francesc
Subirada, i amb el director de la Institució de Centres de Recerca de Catalunya, Lluís
Rovira, amb l’assistència de la gerent, Olga Lanau
Reunió amb el professor José Bordonau, amb l’assistència de la gerent, Olga Lanau.
Reunió amb el director de l’ESEIAAT, Xavier Roca.
Visita conjunta amb el director de l’ESEIAAT, Xavier Roca a l‘equip de Fórmula Student de
Terrassa.
Reunió amb la directora de l’ETSEIB, Neus Cónsul, amb l’assistència de la gerent, Olga
Lanau.
Reunió amb el director de l’EETAC, Luis Alonso.
Reunió amb Agents Econòmics i Socials de Barcelona convocada per l’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau.
Entrevista amb la periodista de Caixa d’Enginyers, Carla Lladó.
Reunió amb el rector de la Universitat Ramon Llull, Josep M. Garrell.
Reunió amb el rector de la Universitat Pompeu Fabra, Jaume Casals.
Reunió amb el director de l’ESEIAAT, Xavier Roca, i el cinquè tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat de Terrassa, Amadeu Aguado.
Roda de premsa de presentació de l’Espai Emprèn del Campus de Terrassa.
Reunió amb el cònsol de França, Cyril Piquemal.
Assistència conjuntament amb el vicerector de Personal Docent i Investigador, Miquel
Soriano i la gerent, Olga Lanau, a l’acte d’homenatge de la UPC als jubilats de la Universitat
durant el curs 2016-2017.
Assistència a l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2017-2018 de l’ETSEIB.
Reunió amb el professor Àlvar Vinacua, la gerent i el delegat del Rector per a la Política TIC,
Sebas Vila.

