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Condol. El rector demana que consti en acta el condol de la comunitat universitària pel 
recent traspàs de Peter Drucker, doctor honoris causa per la UPC; Narcís Irízar 
Romero, professor del Departament de Composició Arquitectònica; Javier García-
Bellido García de Diego, professor del Departament de Construccions 
Arquitectòniques I, i Ricard Jaime i Pérez, professor del Departament de Ciència i 
Enginyeria Nàutiques. 
 
Concessió de medalles de la UPC. El rector Antoni Giró inicia l’informe agraint la 
tasca de l’equip rectoral encapçalat pel professor Josep Ferrer Llop, així com les 
facilitats que l’equip sortint ha donat pel que fa al traspàs d’informació. El rector 
agraeix també la col·laboració dels qui, tot i no ser formalment de l’equip, han participat 
en aquesta tasca. Proposa la concessió de la medalla d’or de la UPC al professor 
Josep Ferrer Llop com a reconeixement institucional a la feina que ha dut a terme 
durant el seu mandat. També proposa concedir la medalla d’or al professor  Albert 
Corominas per la seva àmplia trajectòria en la gestió de la Universitat, a qui s’ha 
concedit ja la medalla de plata en dues ocasions, i la concessió de les medalles de 
plata de la UPC als professors Ramon Carreras, Francesc Fayos, Joan M. Miró, Josep 
M. Monguet, Juan Jesús Pérez, Vera Sacristan i Ramon Sans, en reconeixement a la 
seva tasca com a vicerectors; al professor Jaume Avellaneda, com a comissionat; al 
membre del PAS Francisco Javier Navallas, com a secretari general, i al professor 
Xavier Álvarez, com a delegat del rector al Campus de Terrassa de la UPC. Es 
proposa també concedir la medalla de plata als professors Joan Ramon Rossell i 
Cristina Barrado, que van ser vicerectors adjunts. 
 
 
CRUE i Comissió acadèmica del Consell d’Universitats. El rector informa que 
durant l’Assemblea General del mes d’abril es va procedir a una renovació de càrrecs 
en la qual el rector de la Universitat de Granada, David Aguilar, va ser nomenat 
vicepresident de la Conferència, i el rector de la Universitat de Barcelona, Màrius 
Rubiralta, vocal. Explica que es detecta una certa paràlisi en relació a la definició de 
l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i afegeix que aquesta paràlisi també va 
ser perceptible a la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell d’Universitats, en la 
qual no es va produir cap avenç respecte a la definició del màsters. 
El rector comunica que la comissió va tractar el tema de l’habilitació i que es va 
acordar no convocar noves places, però sí modificar la normativa vigent per tal que les 
universitats puguin convocar concursos d’accés per a aquelles persones que estan 
habilitades i no tenen plaça.  
 
MEC. Afegeix que una setmana després d’aquestes reunions es va produir el relleu al 
capdavant del Ministeri d’Educació i Ciència (MEC) i la presa de possessió de la nova 
ministra Mercedes Cabrera, i que es preveu que l’aprovació de la LOU sigui una 
qüestió prioritària i que podria produir-se durant el mes de maig. 
 
DURSI. El rector informa també del canvi a la Conselleria al capdavant de la qual hi ha 
Manel Balcells i confirma que, avui mateix (28.04.06), mantindrà una primera reunió de 
treball amb el nou conseller en la qual seran presents els rectors de totes les 
universitats públiques catalanes. Afirma que el seu objectiu és transmetre-li la seva 
preocupació tant pel finançament universitari com pel procés d’adaptació a l’EEES. 
 



El rector afegeix que per a la Universitat és prioritària la consolidació de les persones 
contractades en el marc del programa Ramón y Cajal a partir de l’anàlisi de cada cas i 
de l’informe favorable dels departaments. 
 
Institut Joan Lluís Vives. El rector informa de la reunió del Consell General de 
l’Institut i destaca l’acord de la continuïtat del programa Campus 33, que emet el Canal 
33 sobre actualitat universitària. Explica també que s’ha format un grup de treball per 
analitzar la manera de canalitzar materials sobre ciència per a la televisió digital i el 
know how adquirit amb el programa. 
 
El rector, a més, fa referència al fet que, durant la reunió, es va tractar el desencontre 
existent amb la Universitat Catalana d’Estiu  i es va acordar recomanar a les 
universitats que no reconeguin com a crèdits de lliure elecció les activitats que la UCE 
porti a terme. No obstant això, el rector explica que, arran de la recent presa de 
possessió de la rectora de la UOC, Imma Tubella, com a presidenta del patronat de la 
UCE, podria reconsiderar-se aquest acord. 
 
ACUP. El rector explica que en la recent reunió de l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques (ACUP) es va analitzar el sistema de finançament de les universitats i es va 
decidir elaborar un informe entorn les causes del dèficit de les universitats. Informa 
que el treball es presentarà properament al Departament d’Economia i Finances i al 
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 
 
Relacions institucionals. En aquest àmbit, Antoni Giró destaca la seva entrevista 
amb el president de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, i informa de les 
reunions recentment mantingudes amb el president de la Diputació de Barcelona, 
Celestino Corbacho; amb el director general del Consorci de la Zona Franca, Esteve 
Borrell; amb el director general de la Fundació Agbar, Luis Ángel Gutiérrez; amb la 
representant de la Unesco per a la cooperació internacional dins de l’ensenyament 
superior, Carmen Piñán; amb el president de Microsoft Europa, Neil Holloway; amb el 
director executiu del Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA, Iván Lavados; 
amb el representat de la UNU, Marco Antonio Dias, i amb el rector de la Universitat 
Veracruzana, Raul Arias. 
 
Assistència a actes acadèmics. El rector repassa la seva assistència a diferents 
actes i en destaca la inauguració del Centre Tecnològic de Conducció Automàtica de 
Metros (CETECAM), un projecte en el qual participen Siemens, TMB i la mateixa UPC, 
i que treballa per al desenvolupament de sistemes de conducció de metro sense 
conductor per a la línia 9 del metro de Barcelona. El rector anuncia que, durant 
aquesta trobada, es van iniciar contactes per ampliar l’activitat del Centre a altres 
grups de la UPC a partir de projectes vinculats a la transmissió d’imatges a través 
d’ones de ràdio. 
 
També va assistir a la conferència sobre joventut i integrisme que va organitzar el 20 
d’abril l’associació WAFAE i que va impartir el president del Casal de Cultura Catalana 
del Nord del Marroc, Sergi Ruiz, a la FIB. L’acte comptava amb la presència del 
secretari d’Estat de Joventut del Marroc, Mohammed El Gahz. 
 
El rector es va reunir amb el comitè executiu de la GUNI per analitzar com ha de ser el 
nou informe que està en procés d’elaboració i que es presentarà públicament al 
novembre en el si de la III Conferència Internacional de Barcelona sobre Educació 
Superior. Anuncia que enguany es posaran en marxa noves fórmules per incrementar 
la participació. 
 



El rector es refereix a la presentació del programa Landing el 26 d’abril passat. Es 
tracta d’un projecte del qual formen part  Barcelona 22@, el Parc d’Innovació La Salle i 
el Programa Innova de la UPC per afavorir tant l’aterratge d’empreses estrangeres a 
Barcelona, com la internacionalització de les empreses catalanes. El mateix dia es va 
signar l’acord amb la primera plataforma de suport a les activitats del programa a la 
Xina. 
 
Afegeix que entre el 27 de març i el 5 d’abril ha tingut lloc el Fòrum de Tecnologies de 
la Informació a la FIB. El 20 d’abril, a la III Diada Cultural del Campus Universitari de 
Manresa, va tenir ocasió de conèixer les instal·lacions de la biblioteca. Així mateix, 
informa de la seva visita a la seu del Centre Tecnològic de Transferència de Calor al 
Campus de Terrassa. 
 
D’altra banda, informa que el dia 18 d’abril va tenir lloc un sopar ofert pels rectors de 
les universitats catalanes a l’exrector Josep Ferrer Llop. 
 
Presa de possessió. El rector informa de la presa de possessió del professor Xavier 
Tort-Martorell, com a director del Departament d’Estadística i Investigació Operativa; 
del professor Lluís Cuatrecasas, com a director del Departament d’Organització 
d’Empreses, i d’Elisa Sayrol, com a directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
de Telecomunicació de Barcelona. 
 
Cessió de patent. Aquest mes d’abril s’ha fet efectiva la cessió de la patent 
desenvolupada pel professor Josep Pegueroles a l’empresa Cool Net Sistemes. 
 
Personal d’Administració i Serveis. El rector resumeix la seva primera reunió amb 
les juntes del PAS-F i del PAS-L, que va servir per establir  prioritats i per analitzar el 
calendari i el pla d’actuació. 
 
Premis. El rector es congratula per la concessió del premi Talgo al professor Andrés 
López Pita per seu treball Infraestructuras  Ferroviarias, així com per l’obtenció del 
premi Fundación Vitaldent a la recerca en odontoestomatologia al millor treball de 
recerca bàsica atorgat a Xavier Gil Mur i a Conrado Aparicio Bádenas pel seu treball 
Nuevos implantes osteoinductivos con rápida osteointegración. Estudio in vitro e in 
vivo. 
 
 


