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DIVENDRES

Tenim l'oportunitat d'escoltar
ponents de gran habilitat.
Primerament, parlem sobre la
Llei Òmnibus amb membres del
Col·legi d'Enginyers de
Catalunya. No saps què és això?
La nova legislació afecta molt
directament als enginyers indus-
trials.

A continuació ens visita Tomás
Balibrea, president de la
Federación de Associaciones de
Ingeniería Industrial de España
(FAIIE) i ens parlarà de l'Espai
Europeu d'Educació Superior i
els seus efectes en la nostra ca-
rrera. La setmana que ve ...

d’un tros de full escrit amb mala bava, en va sortir ell
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Tal i com haureu observat aques-
ta setmana per escalfar el dinar
us heu de desplaçar fins al pave-
lló G, per seure heu de pujar unes
quantes plantes i per sortir a
fumar o simplement prendre l’aire
heu d’anar fins a la porta ja que el
pati dels monos està inutilitzat. Tot
això no és perquè sí, té una molt
bona raó de ser: s’està celebrant
el Fòrum.

La setmana que ve, sense que
res us impedeixi dinar, seure o
prendre l’aire també es celebrarà
un gran acte de la nostra escola:
L’altre. I de propina, enguany tin-
drem una bona colla d’estudiants
de la nostra mateixa carrera
d’arreu de l’estat que vindran a
visitar-nos per participar a les
Jornades Estatals d'Enginyeria
Industrial. Per a tots ells i també

per a vosaltres hem organitzat un
seguit d’actes la mar d’interes-
sants.

Durant la setmana intentem pro-
funditzar en un fet ben evident
però no tan trivial: l’enginyeria
està al servei de les persones.

Per a més informació podeu visitar
http://laltre.tk o bé www.delegació.org.

Apunteu-vos per obtenir crèdits de lliure elecció.
Esperem que gaudiu de tot plegat i que aprofiteu les reflexions que us
proposem!



[SabiEsQUè?]
S'estan modificant els estatuts

de la UPC?
I que van carregats de polèmica

en temes de governança?

La festa de l'escola és el 29d'Abril i aquest any serà millorque mai?

Aviat sabrem com es diu el pati

nou, en el qual hi ha un rocòdrom

instalat pel grup d’escalada?

El 10 de març obrim inscripcionsper al curset d’HP?

Ja us podeu inscriure al con-

curs d’enginyeria per la set-

mana que ve, o al concurs de

fotografia o al concurs de

cartells de la festa de l’escola?

(no serà per falta de concur-

sos...)

DILLUNS

Comencem la setmana amb una
taula rodona en la que es par-
larà dels avantatges i els desa-
vantatges que suposa l'existència
de la propietat de la tecnologia i
del coneixement.

A la tarda es farà una InstallParty
amb el professor Pérez Vidal, on
s'ensenyarà al públic (que ha de
portar el seu portàtil) com
instal·lar-se diversos programes,
incloent un emulador d'altres sis-
temes operatius per usar amb
programari lliure.

DIMARTS

A la tarda tindrem l'oportunitat
d'escoltar gent del col·lectiu Kan
Paskual que ens explicaran els
seu projecte d'autosuficiència
energètica i la seva experiència
personal amb energies reno-
vables com la solar, l'eòlica o el
biogàs.

A continuació en una taula
rodona es parlarà de la relació
entre la societat i la universitat,
si aquesta última s'està mercantil-

itzant o no, si el nivell de renda
impedeix l'accés a estudis supe-
riors, de les càtedres i els convenis
universitat-empresa. Tot això ba-
sant-nos en la UPC però tenint en
compte altres casos d'Espanya i
d'arreu.

DIMECRES

Arriben els nouvinguts i els donem
la benvinguda a la sala d’actes. A
continuació visitaran les diverses
associacions que té la nostra
escola, si sempre us heu preguntat
on es fan els cursets avançats d’HP
o qui munta les exposicions als
passadissos és la vostra oportuni-
tat de descobrir-ho.

A la tarda comencen els tallers:
vols aprendre com fer funcional
una assemblea o prefereixes par-
ticipar a un concurs d’enginyeria
per equips? Apunta't individual-
ment, faràs equip amb estudiants
d’arreu d’Espanya!
I a continuació, t’agradaria
instal·lar-te programari lliure al teu
ordinador? Com puc fer-m’ho per
instal·lar l’AutoCAD al portàtil tot
aprofitant tots els avantatges que
em dóna Linux? Una altra

InstallParty per si no podies ser-hi
dilluns a la tarda.

O bé vols veure un vídeo sobre
l’obsolescència programada i
debatre’n amb la seva directora?
Perquè tot el que comprem es tren-
ca el dia després que s’acabi la
garantia?

DIJOUS

Primerament parlarem sobre els
valors humans a l'enginyeria.
Són necessaris? Se'n fa l'ús ade-
quat? A continuació ens preguntem
sobre el paper de la dona, dins i
fora del món laboral. Amb una dosi
d'humor Núria Salan ens parlarà
de la seva experiència i aportarà
dades sobre la situació.

A la tarda, prosseguint amb aques-
ta temàtica, tindrem l'oportunitat
d'escoltar Laura Tremosa, la sego-
na enginyera industrial que es va
llicenciar a la nostra escola, en una
època en la que el món industrial
estava totalment dominat per
homes. Hem canviat? Finalment us
proposem un taller en el que
podrem reflexionar plegats sobre
tot això.
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