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Aquest any no 
s'ha fet gresca 
a telecomuni-
cacions 

La testa que anualment organitza l'Es-
cola de Telecomunicació ha engendrat 
enguany un conflicte entre dos sectors de 
la Universitat. La testa s'havia celebrat 
sempre ais Jardins de Torre Girona, entre 
les Escoles de Camins i Telecomunicació i 
la Facultat d'lnformática. La polémica es 
va engendrar quan Informática i Camins, 
per unanimitat de llurs Juntes d'Escola, 
van fer arribar al Rectorat la seva protesta 
per la celebració de la festa en el jardí. 

Després d'un seguit de converses, pro
postes i reunions la situació semblava 
trobar-se com en el primer moment. Les 
postures es mantenien. Les facultats rea-
firmáven la seva protesta. El rector va ma
nifestar en el seu moment que no prendria 
cap decisió desautoritzant les Escoles i 
Facultat. Potser la situació es trobava en 
un carrer sense sortida. L'alumnat pensa 
que és tractat injustament, i l'equip recto
ral, que la solució del problema tenia mol-
tes altres sortides. 

Reunits els directors deis centres amb 
el Vicerrector de la Comunitat Universita
ria, Pere Botella, decideixen que la"telecc-
gresca no es pot celebrar al jardí, donat 
que el nombre d'assistents desborda els 
organitzadors". El Vice-rector dona el seu 
suport a l'hora de gestionar el lloguer d'un 
terreny públic. Vist el desacord deis orga
nitzadors, es celebra una segona reunió 
amb la presencia d'aquests. Tenien dues 
opcions: o la Telecogresca deixava de 
celebrar-se al jardí, o bé els organitzadors 
presentaven unes noves mesures organit-
zatives per tal de garantir el control de 
la festa. 

José Manuel Baez, un deis membres de 
la comissió organitzadora, exposava que 
"els directors i Vice-rector ens van mani
festar molt poca confianca si ens decidiem 
per la segona opció, la de no canviar de 
lloc pero orientar la festa d'una altre 
manera". 

El següent pas fou un acte de forca pro-
tagonitzat per uns cent alumnes de l'Esco-
la de Telecomunicació que provistos amb 
petards i la corresponent gaita, s'arribaren 
al Pavelló de Govern i exigiren la presen
cia del Vicerrector. Aixó va acabar en una 
conversa amb el mateix Rector i després 
d'exposar els alumnes que "no accepta-
ven la decisió de les Juntes ates que ells hi 
son minoría, ni l'alternativa proposada ja 
que están capacitats per dur a terme una 
bona organització", el Rector es compro-
met a fer arribar un escrit deis alumnes, a 
les tres Juntes, i si cal, convocar una 
altra reunió. 

José Manuel Baez comenta que "el 
Rector estava d'acord amb tots els punts 
de 1'escrit que vam presentar, excepte en 
el nombre d'entrades que s'havien de po
sar a la venda. Nosaltres acceptaríem 
aquesta ¡mposició de reduir el nombre 
d'entrades de 5.000 a 2.500 pero llavors el 
problema seria de portes enfora". 

"La Telecogresca és la única festa que 
sobreviu de les tres mes ¡mportants que es 
celebren a la Universitat, sería una llásti-
ma, que es perdés degut ais malentesos i 
al poc temps que hem tingut per a parlar 
les coses", diu Pere Botella. D'altra banda, 
el representant de la comissió comenta 
"que quan hi ha un conflicte entre dos sec
tors de la Universitat, algú ha de decidir". 

La LRU ignora les 
necessitats 
especifiques de les 
Universitats 
Politécniques 

La Junta de Govern aprová, en la seva 
sessió del dia 24 de maig, un comunicat 
que van redactar alguns deis seus mem
bres i que transcrivim a continuació: 

"Davant les perspectives que presenta 
l'avantprojecte de Llei de Reforma Univer
sitaria, segons el text que fou enviat ais 
Rectors, la Junta de Govern de la U.P.B., 
reunida el 24 de maig de 1983, es consi
dera obligada, malgrat els aspectes posi-
tius que la llei conté, a manifestar el seu 
profund disgust perqué fa inútil l'esforc de 
renovació que s'ha vingut desenvolupant, 
des de fa set anys, a diverses Universitats, i 
particularment, a la Universitat Politécnica 
de Barcelona. En aquest sentit, és espe-
cialment delicada la situació en la qual 
quedaríen els professors permanents pro-
pis d'aquesta Universitat. A mes l'avant
projecte no dona gens d'autonomia a la 
Universitat per a seleccionar el seu profes-
sorat ordinari ni pera incidir d'una manera 
significativa sobre el conjunt de la seva es
tructura, i, d'altra banda, ignora les neces
sitats especifiques de les Universitats Po
litécniques, conduínt-les a un áillament 
respecte al seu entorn, que les pot portar a 
termini mitjá, a un auténtic collapse." 

El Vice-rector de Professorat de la 
U.P.B., Manuel Casteleiro, va declarar, 
arrel de l'acte que es celebra a primers de 
mes a I'ETSEI B, sobre "El canvi a la Univer
sitat" i en el qual el Director General del 
GabinetTécnic del Ministeri va fer una pre
sentado de la LRU (llavors LBRU) que "la 
llei és progressista pero no tant. La LRU 
conté aspectes molt progressistes com els 
estatutaris, la gestió económica i la agilitat 
en el funcionament. En canvi es queda cur
ta en els temes de professorat i en certes 
atribucions de les comunitats autbnomes 
que son encara del govern central." 

Equip de professorat 

Luis Castañer (Director Departament), J. 
Cabestany, J. Calderer, L. Closas, C. Ferra-
rons, J. F. Marchan, A. Mas, L. Prat, C. Pol, E. 
Vilamajó, E. Navarro, I. Tous, P. Linares, M. 
García, J. Garcia. 

El Departament d'Electrónica i Energía 
Solar desenvolupa les seves activitats teó-
riques i experimentáis en tres línies gene
ráis. La finalitat del Departament és l'estu-
di de tecnologies electróniques per a la 
conversió fotovoltaica (electricitat dinámi
ca) de l'energia solar. 

1. Energía Solar Fotovoltaica 

En aquest camp es duen a terme ac-
tualment tres projectes de recerca. Els 
dos primers s'están fent d'acord amb la 
Comissió Assesora del Govern i son: "el 
desenvolupament de la tecnología d'ó-
xids semiconductors" i "Assaig de Cél-
lules Solars". El tercer projecte, amb l'A-
gencia Espacial Europea tracta i estudia 
"la degradado de les céllules solars a 
l'espai". 

L'objectiu d'aquests projectes és el 
desenvolupament de la teoria, tecnolo
gía i enginyeria de la conversió fotovol
taica de l'energia solar. 

2. Fiabilitat i control de qualitat 

Es duen a terme treballs sobre fiabili
tat de components i equips electrónics, 
mitjancant cámeres climátiques de tem
peratura i humitat. A aquest nivell es fan 
assaigs accelerats i climátics. 

3. Microelectrónica 

S'está elaborant un projecte de de
senvolupament de la microelectrónica a 
Catalunya combinat amb les altres dues 
Universitats (Central i Autónoma). Es 
tracta d'un projecte de disseny ¡ tecno
logía de circuits integrats. Aquest camp 
d'estudi es traba en una fase preliminar 
ja que es realitza des de fa pocs mesos. 

La tecnología microelectrónica és 
una linia de recerca estratégica que in
teresa molt al món empresarial. Está en 
projecte elaborar treballs de recerca en 
el camp de la microelectrónica junta-
ment amb la Universitat Autónoma. 

FITXA TÉCNICA DE 
DEPARTAMENT 

Escola técnica 
superior 
cTenginyers de 
telecomunicació 
Departament d'Electrónica 
i Energía Solar 
Compren les cátedras: Electrónica I, II i 
III Materials, components i tecnología de 
fabricació. 



TEMA DE DEBAT 

Assemblearis i 
oficialistes 
festegen sense 
éxit el moviment 
estudiantil 
Les I Jornades Estatals d'Estu
diaras Universitaris que es van ce
lebrar a Saragossa el passat mes 
de marc han estat un focus gene
rador de polémiques ¡ discus-
sions. La premsa ha insistit molt 
en destacar la crisi organitzativa 
que atravessa el món estudiantil. I 
no és tant aixó com la defensa 
aferrissada de dues postures molt 
diferents. Ambdues postures van 
estar representades per algún de-
legat de la Universitat Politécnica 
de Barcelona. Ells han conversat 
amb nosaltres per defensar llurs 
posicions, i mirant les jornades 
amb perspectiva, coincideixen 
quan diuen que el balanc no ha 
estat pas tant negatiu. 

Un diumenge de marc diversos repre-
sentants d'alguns centres universitaris es 
reunien a Saragossa responent a la inicia
tiva de la Universitat local, que celebrava el 
seu IV centenan, d'organitzar les I Jorna
des d'Estudiants Universitaris que comen-
carien el dilluns. La seva missió era elabo
rar un reglament per tal de poder co-
mencar a treballar l'endemá un cop reunits 
els representants d'aproximadament 250 
centres de tot l'Estat. Arribat el moment i 
abans de procedir a la votació d'aquest re
glament, es planteja la primera batalla que 
és la del carácter mateix de les Jornades. 
Han de ser o no vinculats? Arrel d'aquesta 
polémica sorgeix una important polaritza-
ció de postures; fou el principi del que se
ria la definitiva escissió de les Jornades en 
dos blocs molt diferenciats. Quina fou la 

causa real de l'escissió? La resposta recull 
molts conceptes a mes de la "vinculado". 
Es barregen questions polítiques, ideoló-
giques i filosófiques. L'afer no és tan sim
ple com fins ara ens l'han presentat. 

Javier Puerta i Lorenzo González, repre
sentants de 1'E.T.S. de Telecomunicació i 
de l'E.U. d'Arquitectura Técnica respecti-
vament, exposaven que "els assistents no 
representávem el sentir del moviment es
tudiantil perqué no hi havia hagut debat 
previ, per tant la pretensió d'unes jornades 
resolutives no era viable". 

Jordi Pascual, delegat de l'E.T.S. d'En-
ginyers Industriáis deia al respecte que 
"com a resolutiu enteniem que les conclu-
sions havien de ser portades al M i nisterí i a 
les facuitats per que les coneguéssin". 
Des del primer moment l'assamblea va es
devenir un centre de crits i baralles que 
feien impossible continuar. 

L'endemá apareixen al pie dos regla
menta mes. Un, elaborat peí grup majorita
ri que encapcalen les universitats de Bar
celona i l'altra peí segon grup, encapcalat 
per la Complutense de Madrid. Es deci-
deix sotmetrel's a votació. L'opció repre
sentada per la proposta de la Universitat 
Central de Barcelona obté 139 vots contra 
els 100 que obté la Complutense de Ma
drid. Segons els entrevistats la votació va 
generar postures de boicot i d'obstrucció 
per part d'ambdós grups. S'havia trencat 
definitivament la possibilitat de diáleg. 

Jordi Pascual es queixa de l'actitud deis 
seus companys. "Jo pensó que venien 
amb ánim de boicotejar l'assamblea des 
del primer moment. El Parlament és a Ma
drid i no a la Fira de Mostres de Saragossa. 
Aquells senyors venien a fer una política 
de partits i es tractava només de política 
universitaria." D'altra banda els dos repre
sentants del grup majoritari deien que Tal-
tre grup presentava un sistema d'organit-
zació molt jerarquitzada i nosaltres no 
volem un moviment estudiantil enquilosat 
en una estructura fixa. De les reunions or-
ganitzatives prévies a les Jornades, que es 
van fer a Madrid ja van arribar resolucions, 
havien sentat les bases per crear una or-
ganització tipus sindicat. Si van acceptar la 
votació també havien d'acceptar el resul-
tat de la mateixa." 

Aquell mateix dia el grup representat per 
la Complutense de Madrid, integrat per 70 
centres, va decidir, un cop perduda la vota
ció, abandonar el pie i formar PAsamblea 
Democrática de Centros. Jordi Pascual ex
plica així la filosofía d'aquest grup. "El nos-
tre objectiu era crear un moviment estu
diantil organitzat. Els tres punts mes 
significatius per nosaltres eren la defensa 
de la Universitat Pública, tendencia a l'ex-
clusivitat del professorat i Pajut a la investi
gado universitaria." 

Javier Puerta i Lorenzo González no son 
contraris a aixó pero son mes radicáis en la 
seva resposta. El seu grup elabora un co-
municat final com a conclusió de les Jor
nades que recull un seguit de reivindica-
cions: "Plena autonomía per les diferentes 
universitats, potenciado de les Mengues 
vernácules, no a la universitat privada, fi
nanciado da la universitat per la Hisenda 
Pública, garantitzar la ¡nvestigació, eos 
únic del professorat i descalificado de l'ac-
tual sistema de beques, entre d'altres." 

Per ells el balanc no és negatiu i així ho 
exposen els nostres dos representants: 
"El desenvolupament de les Jornades de 
Saragossa va demostrar que la corrent ra
dical i d'esquerres segueix tenint un pes 
notable en el conjunt de les universitats i 
els estudiants actíus." 

El representant de l'Asamblea Demo
crática de Centros pensa que de tot se'n 
pot treure alguna cosa profitosa. "Ens va 
ensenyar que anávem massa de bona fe. 
Ais altres pot ensenyar-los que aquest cop 
no ha passat res peróque podía haveraca-
bat realment malament." 

Les Jornades de Saragossa brindáven 
una oportunitat al moviment estudiantil. El 
moviment estudiantil passa un moment de 
crisi organitzativa, pero la Universitat ha 
estat molts anys en una situado d'expec-
tativa respecte a una futura Llei d'Universi-
tats (abans la famosa LAU i el projecte de 
l'actual govern socialista Llei Orgánica 
d'Universitats, ara LRU) que escometí 
l'empresa de la seva reforma pendent.tant 
de les estructures com de les línies de polí
tica educativa i de la seva vinculado amb 
la societat. 

La U.P.B. vol 
projectar el seu 
treball mes enllá del 
marc unlversitari 

A partir del concepte segons el qual la 
cultura necessita de la técnica per a di
vulgarse ara es vol donar una projecció 
exterior al treball deis diferents centres 
que integren la nostra universitat. 

El Vice-rectorat de la Comunitat Univer
sitaria va canviarfa temps l'orientació de la 
seva política cultural. Es tractava de donar 
prioritat a les iniciatives internes, sorgides 
deis propis universitaris, en comptes de 
límitar-se a "importar" les activítats. 

El desenvolupament de la política cultu
ral de la universitat s'articula amb tres pos-
sibi litats diferents d'actuació. La mes tradi
cional es basava en portar a la universitat, 
tot tipus d'activitats exteriora Aixó es va fer 
durant molt de temps per qué era un bon 
mitjá de difussió per les activítats tant so-
vint censurades o, si mes no, reprimides. 
Ara, aqüestes accions tracten d'evitar-se, o 
en tot cas, es dona prioritat a les que no te
ñen oberts encara uns cañáis de divulga
do com podría ésser el cas deis artistes 
afíns ais moviments d'avantguarda i es 
procura que siguin activítats autofinanca-
des. La Politécnica tracta de potenciar les 
iniciatives internes. Així, financa les activí
tats d'un taller de cinema, d'un col-lectiu de 
música o d'un grup de teatre que s'han 
creat en el marc de la Universitat Poli
técnica. 

Finalment el Vice-rectorat de Comunitat 
Universitaria vol donar projecció exterior 
ais treballs de la Politécnica. Aquest és un 
camp d'actuació encara en projecte, que 
ajudaria a assolir el paper que la tecnolo
gía ha de teñir en el món de la cultura 
en general. 

Quan al sistema de distribució de recur
sos, també ha canviat substancialment. En 
un moment donat es va acordar una nova 
distribució per árees d'activitat i no equita-
tivament per centres. D'aquella manera la 
Comissió de Cultura havia esdevingut un 
mercat de distribució de subvencions i el 
sistema resultava poc adequat i desequi
libra! 

El nou sistema favoreix el moviment i la 
col-laboració i coordinado entre els dife
rents centres de la Universitat. 

JUNTA DE GOVERN 

La propera sessió 
del Claustre inclou 
la presentació 
de mocions 

Elproperdia21 de juny ha haurá sessió 
ordinaria del Claustre segons que va acor
dar la Junta de Govern en la reunió del dia 
25 d'abril. A mes deis corresponents infor
mes que presenten el Rector i la Junta, 
l'ordre del día preveu la discussió de mo
cions que els Claustráis hagin presentat 
amb temps suficient perqué puguin ésser 
incloses a l'ordre del dia i ordenades per la 
Junta de Govern del dia 24 de maig. El ter-
miní de presentació de les esmentades 
mocions finalitzá el dia 20 de maig segons 
que acordé la Junta de Govern. Aquests 
dies s'estan realitzant les eleccions ais 
Claustráis. 

En aquesta reunió ordinaria del Claustre 
que hem anunciat, caldrá fer també la re
novado reglamentaria que pertoca, deis 
membres de la Junta de Govern. 

A la penúltima sessió de la Junta de Go
vern es va aprobar una proposta presenta
da per la Comissió d'I nvestigació, sobre la 
publicado deis resums de les Tesis Docto
ráis llegides a les Escoles Técniques Su-
períors. A partir de l'any 1983 será obliga
toria, dones, l'edició deis resums de les 
tesis que es llegeixin, i voluntaria per a les 
llegides durant l'any 1982. 

El Butlletí us informará periódicament 
deis punts tractats per la Junta de Govern 
que considerem de mes interés per a tota 
la comunitat universitaria. 



UPB 

ENTREVISTA 

Joan Margarit 
Arquitecte de dia, 
poeta a les nits 

"La lógica deis ares és al meu seny. 
L'abstracta llum deis murs en els meus 

ull." 

Ei passat i la joia, Barcelona, 1982. 

Només l'interessen aquells llibres que 
quan els llegeix l'animen a escriure. Quan 
va a un concert, al Palau de la Música per 
exemple, sorprén els veíns tot treient-se 
de la butxaca la llibreta que sempre duu a 
tot arreu per apuntar-se abans que se n'o-
blidi, el sentiment embrionari, el mot o la x¡-
fra, del que en sortirá mes tard un poema. 
Diu, molt serios, que "és fent poesia quan 
m'hi jugo la vida i no pas quan faig altres 
coses". I una de les "altres coses" que fa, 
és ser catedrátic d'Estructures a l'Escola 
d'Arquitectura, d'on molts professionals 
han sortit agraíts a Joan Margarit per 
haver-los ajudat a desmitif icar el tema (tra-
dicionalment tan eixut i imposat), i, en defi
nitiva, haver-s'hi pogut acostar sense dog-
matismes i amb un esperit humanista que 
mai no hauria d'haver-se postergat de l'en-
senyament d'aquest art, tan "vell". 

La seva poesia utilitza un llenguatge pie 
de referéncies la materia que coneix i esti
ma com arquitecte i ais elements básics — 
la térra, el marbre, el foc, el vent— que l'a-
rrelen, a ell, que és un cátala de térra 
endins, a la cultura mediterránia, que un 
bon dia, potser enfilat a la darrera muntan-
ya que se li oposava, va descobrir final-
ment. Va comencar, fa uns anys, a les illes 
canáries, en castellá, impressionat davant 
la grandária de l'Atlántic, f ins que, retornat 
a casa els darrers anys, tot fent tertulia 
amb el seu amic Martí Pol, es va adonar de 
quin era el seu món i quina la seva 
Mengua. 

Protegeix la seva intimitat amb trinxe-
res categóriques de paraules radones que 
semblen prendre eos en el decurs de la 
conversa. És difícil, pero no impossible, fer
io posar vermell, quan finalment, amb una 
mica de sort, aconsegueixes mig des-
muntar-li alguna petita defensa. Una hora i 
mitja mes tard, pots tener la ¡mpressió que 
durant cinc minuts si mes no, has estat a 
punt de fer-te'n amic. 

Les seves frases son breus com un rep
te. Comenga blasmant en certa manera 
d'ésser poeta: "Poeta, se n'és o no se n'és. 
I no se'n pot ésser si s'utilitza la poesia 
com a terapéutica, com a bálsam de les te-
ves penes o alegries. L'únic art dependent, 
pur, que román fora deis mecanismes de 
poder i económics, és la poesia. No es pot 
barrajar amb res mes." I cita llavors els ca
sos d'Elliot, empleat de Banca, o d'Espriu, 
passant de notan, per a reclamar tot seguit 
la necessitat de guanyar-se la vida amb 
una activitat que no fregui ni d'aprop ni de 
lluny la seva vocació i entitat de poeta. Mai 
no acceptaria considerar la seva activitat 
literaria com un "hobby": "I ara! fora una fal
ta de respecte." 

Creu també que les tres arts mes grans 
son la Poesia, la Música i I'Arquitectura. I 
les diu així, amb majúscules perqué diu 
que son les mes abstractes. "Malaurada-
ment, la incidencia económica és molt tor
ta sobre l'Arquitectura, pero molt mes gran 
encara sobre la Pintura. De moment, no
més se n'ha salvat la Poesia." 

—"I com veu un artista com vosté la in-
sercíó de l'Escola d'Arquitectura en una 
Universitat Politécnica?" 

—"És absurd, d'Universitat només n'hi 
hauria d'haver una, on la gent hauria de po
der triar les disciplines que l'interessaven. 
Jo, personalment, em trabo mes a prop 
d'un estudiant o d'un professor de Semíti-
ques que no pas d'alguns Industriáis i 
científics. Em sap greu que els científics 

hagin deixat de cantó el llatí i el grec, i el fet 
que a la nostra Universitat només s'expli-
quin grandeses, meravelles, grans éxits, 
quan la historia de la Ciencia está plena de 
molts fracassos romántics, de molts obs-
curs assassins de conillets d'índies, que 
amb la seva feina també han fet possible 
que la Humanitat es trobi ara on és." 

I mentre marxa, Margarit, encara té 
temps de recordar Newton ("Déu no juga 
ais daus amb l'Univers") i d'enyorar aquell 
temps d'Aristótil i de Pitágores en el qual 
tot el saber era un, sense escissions. Sen
se tantes Universitats "especialitzades". 

OBRA PUBLICADA 

— Doméstico nací. 
— Cantos para coral de un hombre 

solo. 
— L'ombra de l'altre mar. 
— Cants d'Hekatónim de Tifundis 

(Premi Miquel de Palol, 1981) 
— El passat i la joia. 
— Vell malentés 

(Premi V. Andrés Estellés, 1981) 

CARTELLERA 

CONFERENCIES 
— La U.P.B. amb el suport del Departa-

ment d'Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya organitza unes jornades 
sobre Escoles Universitáries Técni-
ques. Les ponéncies tractaran sobre 
cinc grups temátics: Pía d'Estudis, Me
todología de PEnsenyament a les Esco
les Universatáries, Recerca, Escoles 
Universitáries i Societat, i Professorat. 
Dies 8,9 i 10 de juny a l'Escola Universi
taria d'Arquitectura Técnica de Barce
lona. 

MÚSICA 
— El Collectiu de Música de la U.P.B. orga

nitza cursets de PIANO, SAXO, GUITA
RRA i BATERÍA. El collectiu treballa per 
a apropar l'ensenyament musical a l'ám-
bit universitari i dotar ais interessats 
d'una formació musical d'alt nivell di-
dáctíc fora deis estaments habituáis 
d'aprenentatge. 
Per a informar-vos truqueu al Pavelló de 
Govern de la U.P.B. (Tel. 249 38 04 Ex-
tensió 38). 

CURSOS 
— L'lnstitut de Ciéncies de l'Educació de 

la U.P.B. organitza un Curs d'lntroduc-
ció al Control Numéric. El curs es dura a 
terme del 6 al 17 de juny. La inscripció 
és de 500 pessetes. Informeu-vos a 
l'ICE (Tel. 249 76 00). 

CARTES AL DIRECTOR 
— Voldríem que el Butlletí fos una vía de 

comunicado pera la nostra Universitat. 
Amb aquesta finalitat us anunciem en el 
primer número que podeu adregar-nos 
les vostres cartes al Pavelló de Govern. 
Tot i que disposem de poc espai reser-
varem un racó per a les vostres sugge-
réncies, critiques o peticions. 

PROJECTE DE CREACIÓ 
D'UN TALLER DE 
TECNOLOGÍA I ART 
— Els Vice-rectorats d'Extensió i Comuni-

tat Universitaria, arrel de l'endegament 
del projecte d'un eventual Taller de Tec
nología i Art a la U.P.B. ha celebrat dues 
reunions prévies per a recollir suggeri-
ments i idees de cara a elaborar l'es-
mentat projecte. A la primera reunió és 
va convocar el professorat de la Politéc
nica i a l'altra és van reunir un seguit de 
persones destacades per llurs tasques 
practiques o científ iques al costat de les 
arts. 
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