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El proleg d'aquest llibre commemoratiu del 25e aniversari de la creaci6 de 
l'Escola Tecnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicaci6 de Barcelona es 
una excel-lent oportunitat per fer una breu reflexi6 i un reconeixement public 
de la contribuci6 d'aquesta escola a la Universitat Politecnica de Catalunya. 

L'Escola va comern;:ar a existir quan es creava tambe la Universitat i, per tant 
i al mateix temps, naixia a la Universitat Politecnica de Catalunya i creixia amb 
ella. 

Aquella universitat era una instituci6 jove creada a partir d'escoles amb una 
forta tradici6 i arrelament al pais. Aixo era, per si mateix, un repte enorme per 
a una escola que tenia davant un gran projecte de futur, pero tambe la res
ponsabilitat d'equiparar-se institucionalment a altres centres amb prestigi 
reconegut i molt rodatge. 

L'Escola ha madurat, clones, amb la Universitat. Ha anat itinerant sobre l'es
pai a mesura que la Universitat es consolidava, fins a constituir un dels pun
tals de la UPC i del Campus Nord. En aquests vint-i-cinc anys, i en una ubi
caci6 o una altra, el que mes ha contribui:t a donar un encuny de qualitat a 
l'Escola han estat les persones que Ii han donat vida. Els seus professors, el 
personal d'administraci6 i serveis i els estudiants han estat els que han donat 
a l'Escola el prestigi de que gaudeix en el m6n academic i empresarial. En 
aquest sentit, l'Escola ha contribui:t d'una manera molt notable a fer mes gran 
i mes solida la nostra Universitat, i aquesta es una aportaci6 que cal reconei
xer 1 agrair. 

En l'actual entorn de canvis del m6n de les comunicacions, l'Escola te el gran 
repte no tan sols de mantenir un molt hon nivell docent i de recerca, sin6 
tambe el d'esdevenir un veritable punt de referencia per a la col-lectivitat en 
el mare de la nova societat del coneixement. La Universitat ha de facilitar 
aquest objectiu i a la vegada ha de veure com la nostra vocaci6 global de ser-
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vir la societat es veu aixi assolida en un camp d'extraordinaria importancia 

estrategica. L'Escola i la Universitat es constitueixen mutuament com un gran 

valor afegit. 

Em plau felicitar tots els equips directius de l'Escola, professors, personal 

d'administraci6 i serveis, estudiants i antics alumnes per aquest aniversari i 

encoratjar-los a continuar treballant junts per fer d'aquesta universitat i d'a

questa escola una instituci6 que respongui a les millors expectatives dels que 

fa vint-i-cinc anys les van fundar i ales demandes que la societat ens fa arri

bar en el present i en el futur. 

Jaume Pages Fita 
Rector de la Universitat Politecnica de Catalunya 
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Tota instituci6 te un passat mes o menys lligat al seu entorn geografic i histo
ric. A l'hora de fer un llibre commemoratiu del 25e aniversari de l'Escola 
Tecnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicaci6 de Barcelona, a mes de 
fer una cronica dels actes de la celebraci6 d'aquest aniversari, hem volgut fer 
tambe una recopilaci6 de <lades que permetin una aproximaci6 a la situaci6 
actual i de partida del nostre centre. 

Aixi, acompanyant al proleg del llibre fet pel rector de la UPC i el discurs del 
director de l'Escola sabre el 25e aniversari, hi trobareu una historia de com es 
va gestar i va neixer l'ETSETB a carrec de l'amic F. Puig Rovira (exgerent de 
la UPC), una recopilaci6 dels equips directius i de l'Escola feta per Cristina 
de Mateo, les impressions d'alguns directors que ha tingut la instituci6 en 
aquests vint-i-cinc anys, les <lades mes significatives de l'Escola en la actualitat 
(quanta personal, equipaments, serveis i relacions internacionals i empresa
rials) recollides pels membres de l'equip directiu, les principals associacions 
d'estudiants (el CPET, la BJT, la DAT, l'IEEE Estudiants, ambles seves asso
ciacions AESS, revista Buran i el taller i concurs de robots, el Forum de Tele
comunicacions i Electronica, la revista Distorsio, i la Telecogresca). Tambe hi 
trobareu un planol de la remodelaci6 de la sala d'exposicions de l'edifici de 
l'Escola realitzat per l'arquitecte Enrique Corbat, el qual esperem que hen 
aviat es materialitzi. Hi afegim un estudi sabre els estudiants del Pla d'estudis 
de 1964 realitzat pel secretari de l'ETSETB i contrastat amb un estudi de la 
promoci6 del 93 del Pla d'estudis de 1992 realitzat per Ignasi Corbella, ante
rior cap d'Estudis del centre. Hi annexem tambe el QUASETB 97, realitzat 
el setembre passat (el qiiestionari d'analisi de la situaci6 socioprofessional dels 
enginyers de telecomunicaci6 de Barcelona) i que es fa cada tres anys amb la 
finalitat de coneixer la situaci6 dels nostres titulats i la seva opini6 sabre els 
ensenyaments rebuts, i ho cloem amb el llistat de tots els titulats, enginyers de 
telecomunicaci6 i enginyers en electronica, que l'ETSETB-UPC ha propor
cionat a la societat en aquests vint-i-cinc anys. 
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Permeteu-me que acabi aquesta introducci6 donant Ies gracies a totes les 
persones i entitats que han fet possible Ia celebraci6 del 25e aniversari de 
l'ETSETB i I'edici6 d'aquest llibre: a la Fundaci6 Airtel M6vil, a Telefonica 
M6viles i a Mier Comunicaciones; al Sr. Agusti Farre, de l'Associaci6 d'Amics 
de la UPC, a l'artista Joan Pere Viladecans i al Sr. Xavier Marcet, cap del 
gabinet de Protocol del Rectorat de la UPC, que van fer possible Ies quaranta 
litografies commemoratives del 25e aniversari; a Jose Maria Royo Arp6n, per 
posar-nos en Ilati el Iema de l'aniversari; a l'artista Clemencia Peris, qui ens ha 
dissenyat aquest llibre i el logotip de l'Escola; al Sr. Vicens Cabanes, que ens 
va deixar equips i instruments de la seva col-lecci6 particular per fer l'exposi
ci6 d'aparells electronics; a tots els que amb els seus escrits, treballs i fotogra
fies han contribu'it a l'edici6 d'aquest llibre; als estudiants, titulats i tot el per
sonal de I'ETSETB, i molt especialment als pioners que fa vint-i-cinc anys 
van iniciar amb il-lusi6 Ia tasca de formar enginyers i enginyeres de telecomu
nicaci6 a Catalunya, posant els fonaments d'aquest gran centre que es I'ET
SETB de la UPC. 

Antoni Elias Fuste 

14 d'abril de 1998 
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DISCURS PRONUNCIAT PEL DIRECTOR 

DE L'ETSETB EN L' ACTE ACADEMIC 

DE CELEBRACl6 DEL 25e ANIVERSARI DE L'ESCOLA 

27 DE NOVEMBRE DE 1996 

25 Escola Tllcnlca Supertor d'Englnyeria de Telecomunlcacl6 de Barcelona 

25e Aniversari de l'ETSETB 

Terrassa, novembre 1971 - Barcelona, novembre 1996 

000 
000 
000 
Qm 

IMIYEFISfTAT POI..J'TtcNc,\ DE CATAl.1.NYA 

Senyor Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, 
1/.lustrissim Regidor de Funci6 Publica i Qualitat de l'Ajuntament de Barcelona, 
Excel-lentissim i Magni.fie Rector de la Universitat Politecnica de Catalunya, Sr. 
President de l'Associaci6 Catalana d'Enginyers de Telecomunicaci6, Sr. President de! 
Consell Social de la Universitat Politecnica de Catalunya, companys professors i per
sonal d'administraci6 i serveis, estudiants, amigues i amics, senyores i senyors: 

El passat 23 de novembre es complien vint-i-cinc anys de l'inici de !es activitats 
docents de l'Escola Tecnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicaci6 de Barcelona, 
l'ETSETB. 

L'ETSETB es va ubicar provisionalment a Terrassa, on va romandre tres anys, en un 
edifici situat a !'actual rambla d'Egara 331 (actualment Esco/a de Mestratge 
Industrial). L'estiu de 1974, l'ETSETB es trasllada a Barcelona, al carrer Baixa de 
Sant Pere num. 1 {actual lnstitut de! Teatre}. En 1918, l'Escola es torna a moure cap 
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a un edifici prefabricat que es va bastir darrere el Palau de Pedralbes, on practica
ment hi ha romas fins ara. En aquests moments, s'esta acabant de tras!ladar la biblio
teca tot i que la part administrativa de !'Esco/a ja va ocupar la seva seu definitiva l'es

tiu de 1991 a l'edifici B3 de! Campus Nord de la UPC. 

En aquest quart de segle hi ha hagut molts canvis. Canvis politics i logicament legis
latius i administratius, i tambe hi ha hagut canvis tecnologics importants. L'ETSETB 
ha evolucionat positivament amb els canvis i s'ha anat configurant com un dels cen
tres capdavanters de! pais en formacio i recerca en !ambit de Les tecnologies de la 
informacio i Les comunicacions {!es famoses naves tecnologies TIC). 

L'aplicacio de la Llei de reforma universitaria, amb l'aparicio dels departaments i dels 
nous plans d'estudis (el vigent actualment a l'ETSETB es el Pia d'estudis de! 92, qua
drimestral pur, amb mes assignatures de laboratori, mes optativitat i menys hores lec
tives), ha propiciat els intercanvis de professors i estudiants i esta consolidant 
L'ETSETB amb un total de 2.700 estudiants reals (amb 470 estudiants d'entrada en 
primer cicle i 50 d'entrada directa en els segons cicles d'Enginyeria de Telecomunicacio 
i Enginyeria en Electronica), amb una plantilla de 239 professors, entre els quals es 
troben la primera medal/a jaume Vicens Vives al merit docent, medallistes Narcis 
Monturiol al merit en Recerca, membres de /'Academia de Ingenieria de Espafia, de 
l1nstitut d'Estudis Catalans i "Fellows" de l1nstitute of Electrical. and Electronic 
Engineers (IEEE). Molts dels nostres professors son tambe representants def nostre pais 
en els principals forums europeus i internacionals def sector electronic i de la teleco
municacio, aixi com revisors de !es principals publicacions de !es TIC. L'Escola te 
tambe 40 persones d'administracio i serveis. Es titulen a L'ETSETB uns 350 engin
yers i enginyeres de telecomunicacio cada any i s'espera que se'n titulin uns 40 o 50 en 
Enginyeria Electronica, tambe cada any. 

Son 25 anys i 21 promocions d'enginyers i enginyeres de telecomunicacio, quasi 3. 000 
titulats que estan exercint la seva professio en tots els sectors de la produccio i dels ser
veis, en petites empreses i en grans companyies, en organismes publics i en empreses 
privades, molts a Catalunya i a la resta de l'Estat espanyol, bastants a pai'sos de la 
Unio Europea i bastants tambe al continent america, principalment als EUA. 

En qualsevol area def saber i de l'activitat humana, vint-i-cinc anys representen la 
consolidacio, la primera maduresa d'una institucio. En el cas de /es tecnologies de la 
informacio i Les comunicacions (TIC), els darrers vint-i-cinc anys representen molt 
mes. Els avenros han estat espectaculars tant dins de Les mateixes tecniques i tecnolo
gies com en !es aplicacions d'aquestes tecniques i tecnologies. Tot aixo fa que aquest 
senzifl i curt quart de segle sembli centenari. L'electronica, suport basic de la teleco
municacio, impulsada per la telecomunicacio al principi de! segle, es avui imprescin
dible en la practica tota!itat dels sectors de l'activitat humana. Fa vint-i-cinc anys es 
comercialitzaven els primers circuits integrats, entre els quals encara avui es troben els 
amplificadors operacionals. Els ordinadors mes moderns, def principi de la decada dels 
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setanta, llegien instruccions i dades mitjanrant lectores optiques per /es quals passaven 
fitxes perforades "hollerigt''. En /es posicions de memoria, els bits eren visibles directa
ment per l'ull huma, ates que estaven formats per uns nuclis toroidals de ferrita entre
llarats per tres fils (lectura, escriptura i esborrat). Qualsevol ordinador domestic actual 
te mes de mil vegades la memoria de l'ordinador que en la decada dels vuitanta va 
suportar tot el sistema automatic d'ajuda al control def transit aeri de la regi6 aeria 
de Catalunya i Ba/ears (el sistema mes avanrat de /Estat espanyol). Fa cine lustres el 
tractament automatic de la informaci6 i el processament digital dels senyals naixien 
en /es tesis universitaries, la televisi6 en color s'exhibia en els salons professionals de l'e
lectronica, el so i la imatge (Sonimag), i el cable coaxial era la infraestructura de 
suport dels sistemes amb molta amplada de banda merces a la tecnica def multiple
xatge, la fibra optica era un producte de laboratori avanrat. Fa vint-i-cinc anys, els 
serveis de telecomunicaci6 admetien clarament u11a classificaci6 com la seguent: ser
veis de pocs per a molts (basicament radiodifusi6 i televisi6) i serveis d'enllar persona 
a persona (servei telefonic i servei telegrafic). Actualment, a la darreria def segle XX, 
l'evoluci6 de /es tecniques i /es tecnologies de /es comunicacions ens esta proporcionant 
una barreja absoluta de totes dues classificacions. Les tecniques i !es tecnologies de 
banda amp/a estan propiciant l'aparici6 d'un nou media, anomenat de moment mul
timedia, que encara no ha desenvofupat el seu propi llenguatge de comunicaci6, pero 
que permet ja el concepte de "tots per a tots" en un nou media que integra la teleco
municaci6, la informatica i /'audiovisual. Actualment, els serveis de telecomunicaci6 
es van personalitzant, fins al punt de permetre a l'usuari no solament optimitzar l'es
pai d'us (la localitzaci6 geografica d'us), evitant-li aixi desplaraments, sin6 que tambe 
Ii permeten optimitzar el seu temps d'us; aixi, dos interlocutors poden mantenir una 
conversa amb intercanvi de veu, imatge i dades, de manera sostinguda en temps i 
espai d'us optims per a cada un dells, es a dir, que poden interactuar sense haver de 
coincidir ni en l'espai (facilitat classica i generadora fins ara dels serveis de telecomu
nicaci6) ni en el temps (la gran aportaci6 de la telecomunicaci6 al confort huma d'a
quest final de segle). 

LEnginyeria mes abstracta es la de telecomunicaci6, tant conceptualment com apa
rentment; conceptualment perque treballem amb entelequies, el domini espectral una 
gran invenci6 que no existeix (perque el que existeix es el temps). Els senyals, els pro
tocols, no es foci! imaginar-se una ona polaritzada el-lipticament difonent-se en tot 
l'espai. En qualsevol cas, es mes dificil que visualitzar els tres esforros a que es pot sot
metre una biga, o una roda accionada per una biela a la qua! empeny un pist6. 
Tambe es abstracta d'aparenra, o poc ostensible, ates que la major part de l'obra d'a
questa enginyeria es troba enterrada o en orbita. Pero, si be es cert que no es disposa 
d'un tune/ sota el canal de la Manega o d'un motor capar de quintuplicar la veloci
tat def so que permetin mostrar clarament l'estat de /'art de /es nostres tecniques i tec
nologies, no es gens menys cert que des dels seus inicis, la telecomunicaci6 ha tingut 
una vocaci6 d'universalitat, d'enllarar tot el planeta, que ha permes construir la seva 
gran obra, l'obra paradigmatica: la XARXA. Pensem, un moment, en la magnitud 
d'aquesta obra d'enginyeria; actualment, marcant una sequencia de no mes de dotze 
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nombres, podem parlar amb qui vulguem, encara que es trobi en un altre continent, 

l'operaci6 de connexi6 nomes durara a/guns segons, la nostra veu i la def nostre inter

locutor, traduides a senyals electrics, viatjaran a 300. 000 kmls per diferents medis 

(radio, cable bifilar, coaxial, fibra optica, enl!ar per satel-lit, etc.}, es codificaran en 

diferents formats i seran transportades per diferents companyies operadores, totes 

cobraran pel seu treball, tot es realitzara automaticament i sense intervenci6 huma

na directa, i nosaltres practicament podrem mantenir una conversa com si ens tro

bessim al costat de /'interlocutor trucat, mes encara, amb la telefonia mobil no tru

quem a un lloc sin6 directament a la persona, encara que no sapiguem on es troba, la 

Xarxa s'encarrega de localitzar-la. Per aconseguir tot aixo, l'usuari nomes ha de saber 

parlar i marcar un numero en un tee/at. Amb aquesta xarxa, a mes de veu, ara 

podem tambe enviar i rebre imatges dinamiques i dades en general. Aquesta es l'obra 

de /Enginyeria de Telecomunicaci6, aquest es el paradigma de la nostra professi6 que 

ha inspirat el lema que IETSETB estrena en el seu 25e aniversari: UNDATIM 

INTEXTU NODAT, en llati (gracies a Jose Ma Royo Arp6n, professor de Dret Roma 

de la UB, que /'ha confeccionat), perque ti mes matisos d'expressi6. A la manera de 

Les ones, enllacem amb una xarxa, i tambe: teixim, dissenyem, proporcionem la xarxa 

d'enllar, 

Fer vint-i-cinc anys ha de ser tambe un bon motiu per reflexionar. Els enginyers i Les 

enginyeres som vocacionalment amants de l'objectivitat, pero sovint el legitim orgull 

i satisfacci6 de comprovar que la realitat s'ajusta al model que hem dissenyat, ens fa 
oblidar la finalitat real de Les nostres tecniques i tecnologies: el servei a la societat, el 

servei a la humanitat. Cal tenir sempre presents els usuaris, no em resisteixo a dir-los 

unes paraules de Jose Ma Vdzquez Quintana, enginyer de telecomunicaci6 i President 

de la Comisi6n def Mercado Nacional de las Telecomunicaciones: "Els enginyers i /es 

enginyeres hem apres a fer coses amb Les coses i cal que aprenguem tambe a fer coses 

amb /es persones': Cada cop mes, Les nostres tecniques i tecnologies ens permeten ser 

mes politecnics, pero potser cal que ens esforcem a ser mes universitaris, universitaris 

en el sentit mes ampli de la paraula universitat; es hora que humanitzem la tecnica. 

Assistim al naixement de la societat de la informaci6, tots els canvis provoquen angoi

xa i ansietat per l'esdevenidor. Cal que aquesta nova societat de la informaci6 estigui 

al servei de lesser huma i no a l'inreves. Davant el desconcert que ens pot provocar un 

canvi rapid, cal que cerquem en la historia esdeveniments semblants; en aquest cas, 

potser ens cal mirar l'esperit dels savis de la J/.fustraci6, dels quals el nostre Francese 

Salva i Campillo es una bona referencia. Ara tenim l'oportunitat d'una formaci6 

completa, cal saber una mica de tot, cal intentar-ho una mica tot. 

Cal que els professors recuperem l'esperit dels MESTRES, en el sentit mes classic de la 

paraula mestre, crec que es l'unica manera de competir amb els ensenyaments virtuals 

que el nostre ofici ha propiciat i que cada cop seran mes abundants i de mes qualitat. 

Pero informaci6 no es coneixement i nomes amb un metode pedagogic conscient es 

poden transformar eficientment Les informacions en coneixement. Cal que reafirmem 

la nostra aspiraci6 a esdevenir mestres, la nostra vocaci6, dedicaci6 i disponibilitat. 
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Finalment, permeteu-me que us agraeixi a tots el Jet de poder celebrar aquest 25e 
aniversari : 

-Als professors (mestres) i al personal d'administracio i serveis, que fa vimt-i-cinc 
anys van iniciar aquesta escola, sense vosaltres avui no hi hauria aniversari. El petit 
homenatge que rebreu, vol ser un reconeixement minim, pero que ens ample de 
satisfaccio. En la vostra gran tasca, he estat, i davant vostre sempre continuare sent, 
el vostre alumne. 

- A tots els companys professors que han continuat l'obra iniciada el novembre de 
1971. 

- Al Sr. Agustf Farre, de l'Associacio Amics de la UPC, i a l'artista pintor Joan Pere 
Viladecans, aixi com a Xavier Marcet, cap def gabinet de Protocol del Rectorat, per 
la seva desinteressada contribucio al finanrament d'aquest aniversari. 

- L sobretot, als companys d'administracio i serveis de l'ETSETB, el personal genui 
de /'Esco/a (ara que hi ha aquesta doble dependencia centre-departament del pro
fessorat). Gracies per realitzar la construccio material d'aquest aniversari, per 
aquest mes de nervis i de dotze hares diaries, sempre amb alegria i sense que se us 
hagi hagut de demanar. El Sr. Rector ja sap que els treballadors publics de la UPC 
ho fem aixi, pero es bo que els ho reconeguem i quan sescau, com ara, que els ho 
agrai'rn. Moltes gracies. 

- I a tots vosaltres, companys, col-legues, estudiants, exestudiants i amics. Gracies per 
acompanyar-nos en aquesta celebracio. 

Moltes gracies per la vostra assistencia i per la vostra atencio. Gracies. 

Antoni Elias Fuste 

27 de novembre de 1996 
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Hem commemorat, en el curs 1996-97, el 25e aniversari de la creaci6 i de l'i

nici de les activitats academiques de l'Escola Tecnica Superior d'Enginyers 

de Telecomunicaci6 de Barcelona. Va ser creada per Decret de 17 de setem

bre de 1971. La primera notfcia escrita que hem trobat sabre aquesta escola 

es una acta de la Junta de Govern de la Universitat Politecnica de Barcelona 

del mes de setembre de 1971, en la qual s'informa del decret de creaci6, alho

ra que s'expressa la intenci6 de comern;ar l'activitat academica el mateix curs 

1971-72. 

Intentare donar i comentar algunes <lades sabre les circumstancies que van 

conduir a la seva creaci6 i sobre l'activitat dels primers anys, a partir de diver

ses informacions escrites, d'algunes notes personals preses al llarg dels anys 

que he tingut responsabilitats en la gesti6 universitaria, i tambe d'informa

cions verbals d'algunes persones que van viure molt de prop els fets. 

Antecedents 

La Universitat Politecnica de Barcelona (UPB) havia estat creada per Decret 

d' 11 de mar~ de 1971, per simple transformaci6 de l'Institut Politecnic Supe

rior (JPS) de Barcelona, que, a la vegada, havia estat creat el 1968 agrupant 

Jes escoles tecniques superiors existents a }'ambit territorial de Catalunya, 

que llavors eren les d'Enginyers Industrials de Barcelona i de Terrassa i la 

d'Arquitectura de Barcelona. 

Des de la seva constituci6, era president de l'Institut Politecnic el professor 

Victor de Buen Lozano, enginyer industrial i aeronautic, catedratic de l'Es

cola d'Enginyers Industrials i funcionari del Ministeri d'Industria. En aquells 

moments, era cap de la delegaci6 d'aquest ministeri a Barcelona; com a 

catedratic, ho era de Fisica de l'Escola de Madrid, pero estava en comissi6 de 

serveis a la de Barcelona, a la catedra de Mecanica de Fluids. Compatibilitza

va tots dos llocs, situaci6 que llavors era autoritzada i frequent. El 1968 era 

sotsdirector de l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, quan el direc

tor era el professor Jose de Orbaneja y Aragon. En crear-se l'Institut Politec

nic Superior, De Buen va ser nomenat president, i quan el 1971 aquest es va 

transformar en Universitat Politecnica, va ser el primer rector. 
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Les funcions <leis Instituts Politecnics Superiors estaven poc definides; sem

pre van ser considerats com a institucions de transicio. A mes de! de Barcelo
na, hi havia el de Valencia, creat conjuntament amb el de Barcelona per un 

decret llei de mesures urgents de reestructuracio universitaria, i el de Madrid, 
creat dos anys abans. Pel que fa al de Barcelona, intenta una tasca de coordi

nacio de !es escoles tecniques superiors existents, que tenien una llarga tradi
cio de funcionament en un regim especial, independent de l'ensenyament 

universitari, i que oferien certa resistencia a tot allo que signifiques una tasca 

comu i un control superior mes immediat. Els carrecs directius de vicepresi
dent, secretari general i administrador de l'IPS de Barcelona eren ocupats, 

respectivament, pels professor Robert Terradas Via, Enric Freixa Pedrals i 
Josep M. Canal Autonell, representants de cada una de !es tres escoles que el 

formaven. Aquests carrecs es van mantenir quasi totalment en transformar-se 
en Universitat Politecnica, transformacio que en aquell moment va ser poc 

mes que un canvi de denominacio. El 1969 havia estat creada l'Escola d'En
ginyers Agronoms de Lleida, integrada tambe a l'IPS, pero no havia 

comern;:at a funcionar. 

El 1971, al cap de poc temps de la creacio de la Universitat, va ser creada 
l'Escola d'Enginyers de Te1ecomunicaci6. Un dels motius pels quals no 
n'hem trobat antecedents escrits, que probablement no existeixen, es que !es 

gestions previes per aconseguir-ho van ser portades amb discrecio, que si be 
es un fenomen general en aquests casos, tambe s'explica pel temperament de! 

professor De Buen, i per !es circumstancies d'aquell moment, en el qua! la 
creacio d'escoles noves era poc frequent i molt dificultosa. 

El germen de l'Escola 

Previament a la creacio de l'Escola, quan potser no es pot parlar ni tan sols 
d'embrio, es mostren opinions o intencions -algunes complementaries i d'al

tres contradictories-, de la conjuncio de les quals surten els primers germens. 
Hi hem de fer alguna referencia. 

Entre !es persones i els sectors economics interessats a Catalunya per l'ensen

yament tecnic i el seu desenvolupament, era palesa la necessitat d'ampliar el 
mare i el ventall dels estudis d'enginyeria, principalment els relatius a tecno

logies en expansio, ja fos amb la creacio de centres o amb l'establiment de 
noves especialitats o arees de coneixement. Les escoles tecniques existents 

tenien un nombre d'alumnes que ja es considerava excessiu i que es preveia 
que aniria en augment. El nombre d'escoles era el mateix que al principi del 

segle. L'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona era la que mes patia 
aquesta situacio, i tant els directius com els professors mes preocupats estaven 

conven~uts que s'havia de produir una expansio. Sohre l'orientacio desitjable 
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per a aquesta, tant pel que fa a les especialitats com a la forma aconseguir-ho, 

sembla que no hi havia unitat de criteri. 

Al final dels anys seixanta i la primeria dels setanta, la coordinaci6 de l 'ense

nyamenr tecnic superior a Catalunya era la competencia principal de l'Insti

tut Poli tecnic Superior, transformat el 1971 en Universitat Politecnica. Per 

tant, els seus dirigents eren els que tenien la responsabilitat d'impulsar l'ex

pansi6 clels estudi cl'enginyeria. Dins d'aqucst organisme l'Escoln d'Engin

yers Industria l de Barcelona er..i el centre mEs important, des del qual , tradi

ciona lmcnt hi havia hagut una preocupaci.6 global per l'ense.nyament I ' l' en

ginyeria, fins i tot mes enlla dels limits de la branca indu trial. Aquesta escola 

era considerada una institucio emblematica de! creixement industrial de Bar

celona i de Catalunya. Pero, en aquests anys, potser manifestava altres pro

blemes mes immediats. Des del 1963 fins al 1969 en va ser director el profes

sor Orbaneja, que, almenys els ultims anys, es mostrava molt preocupat per 

fer front a !es creixents protestes dels estudiants, probablement mes que per 

orientar el futur de l'Escola. I des del 1969, n'ocupava la direcci6 el professor 

Gabriel Ferrate, llavors un jove catedratic d'Automatica de l'Escola, que tot 

just iniciava el seu rodatge en l'actuacio publica i que, en tot cas, comenc;ava a 

prendre posicions enfront d'un grup preponderant, que pertanyia a una 

generaci6 anterior. Per la seva edat i per la scv.1 especialitat, Ferrate rcpresen

tava un rejoveniment de la instituci6 i l'orientac.i6 cap a les tecnologies 

avanc;ades del sector de l'electronica. 

En els anys de que estem parlant, les possibilitats de plantejar-se actuacions 

publiques enc.1minades a l'expansi.6 de l'enscnyament eren molt escasses. La 

creaci6 de centres o d'especiali tats clepenia totalmem del Ministeri d'Educa

ci6, del qua! podem dir que actuava, dins el mare de la polf tica educativa glo

bal del rcgim franquista en aquests anys, amh un criteri molt restrictiu i que 

donava poques mostres que afavorissin Catalnnya. El mateix professor De 

Buen constata "el poc interes oficial pel desenvolupament de l'ensenyament 

tecnic a Barcelona". 

Malgrat les circumstancies poc favorables, des de la incipient Universitat 

Politecnica, el rector De Buen tenia ganes d'aconseguir alguna mostra de 

creixement que deixes constancia de la seva etapa al front de la institucio, ates 

que li faltava molt poc temps per arribar a l'edat de la jubilacio obligatoria. 

Una aspiracio de Barcelona, que posse"ia una tradici6 de pionera de l'ensenya

ment tecnic, era comptar amb una escola d'enginyers de camins, de la qual, 

amb mes o menys intensitat, n'eren promotors alguns representants i diri

gents dels sectors de la construccio i les obres civils i de la industria de! 

ciment. Les persones d'aquf que volien cursar la carrera d'Enginyeria de 

Camins havien d'anar a Madrid. Des dels anys trenta s'havien fet diverses 
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temptatives per aconseguir-ho, pero sempre s'havia obtingut la resposta 
negativa de les autoritats ministerials de Madrid. Despres de la Guerra Civil 
tambe s'havia intentat, amb el mateix resultat. Des de l'Escola d'Enginyers 
Industrials s'havien fet intents en diversos moments. Victor de Buen, des de 
la presidencia de l'IPS, ho havia sol-licitat una vegada mes, empes alhora per
que !'argument que d'ern;a 1939 no s'havien creat naves escoles ja no era 
valid, ates que ja n'havien entrat en funcionament dues, precisament en 
aquesta branca, les d'Enginyers de Camins de Valencia (I 968) i de Santander 
(1963), fet que es considerava un greuge comparatiu per a Barcelona, ja que 
la importancia d'aquelles dues ciutats, i del sector tecnologic corresponent, 
no era pas comparable a la de Barcelona. Tot plegat es una mostra significati
va de la politica del moment. 

El creixement de l'ensenyament tecnic a !'ambit Catala tambe es podia orien
tar cap a altres branques. Un dels sectors que mes rapidament avanc;:ava era el 
de I' electronica i les comunicacions. La situaci6 interna en el sector era forc;:a 
complexa i hi havia en joc factors diversos: unes necessitats tecniques en la 
producci6 i l'aplicaci6 <leis components electronics i dels mitjans de comuni
caci6, l'estat de la tecnologia, que experimentava un canvi molt rapid, pro
fund i notable, i per tant requeria la preparaci6 cientifica i tecnica correspo
nent; un camp d'actuaci6 que es podien disputar diversos estaments profes
sionals i corporatius; un espai tecnologic i d'intervenci6 publica que podia 
estar sota la influencia i la dependencia d'organismes diversos. 

Un altre punt de vista que cal tenir en compte, expressat des de l'Escola 
d'Enginyers Industrials de Barcelona, sobretot per part de les arees de conei
xement mes afins, es que una via d'expansi6 professional <leis enginyers 
industrials podia ser cap al sector de les comunicacions, sense necessitat d'im
plantar una titulaci6 nova, sin6 simplement potenciant l'especialitzaci6 i 
obrint barreres academiques i corporatives, per lligar els camps d'actuaci6 
professional mes als coneixements adquirits que no pas als titols aconseguits. 

Amb independencia del que s'ha dit anteriorment, un grup d'enginyers de 
telecomunicaci6 residents a Catalunya, que treballaven en empreses i serveis 
de l'especialitat, i que tenien una consolidada situaci6 professional a Barcelo
na, procuraven actuar en la millora del seu sector tecnologic o professional. A 
la primeria dels anys seixanta eren uns catorze o quinze, que volien constituir 
a Barcelona una associaci6 professional d'enginyers de telecomunicaci6 sense 
necessitat de dependre de la de Madrid. El resultat va ser una delegaci6 d'a
questa sense arribar a fer-ne una de propia i independent. Un dels seus 
proposits era l'organitzaci6 d'activitats de formaci6 i de millora dels coneixe
ments. En anar-se consolidant el grup va anar madurant la idea d'impulsar la 
creaci6 d'una escola de la seva branca a Barcelona, on creien que hi havia una 
demanda professional important i previsiblement en expansi6. Era un objec-
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tiu molt ambici6s i gens gens menyspreable, i van iniciar gestions prop dels 

diferents organismes dels que podia dependre, entre els quals podem citar el 

Ministeri d'Educaci6, l'Institut Politecnic Superior de Barcelona i l'unica 

escola que hi havia d'aquesta branca, que era la de Madrid. 

En representaci6 d'aquest grup, la primera gesti6 prop del Ministeri d'Edu

caci6 es va fer aprofitant la relaci6 que algun d'ells tenia amb el ministre, que 

era Jose Luis Villar Palasf. Entre els plans del Ministeri, hi havia la proposta 

de crear una escola a la "zona de Levante", eufemisme que sembla indicar la 

seva ubicaci6 a Valencia, ciutat que presumiblement gaudia de les preferen

cies del Govern quant a l'expansi6 de l'ensenyament tecnic. En la visita al 

rninistre es va posar de manifest que Barcelona tambe era al "Levante". La 

receptivitat trobada va ser un estimul per continuar impulsant la idea. 

Per part de l'Escola d'Enginyers de Telecomunicaci6 de Madrid, l'ambient 

intern tambe era complex, ja que en pocs anys havia hagut d'assimilar una 

transformaci6 notable com a conseqiiencia del rapidissim progres tecnologic, 

que no tots els professors acceptaven amb el mateix esperit i la mateixa pre

disposici6; mentre que els uns estaven molt ancorats en les peculiaritats tradi

cionals de la carrera i encara parlaven de "la transrnisi6n y la recepci6n a tra

ves de lineas y del eter", els altres impulsaven amb tenacitat i ardor el canvi 

d'orientaci6 de la carrera d'acord amb l'aven~ cientific i la renovaci6 acade

mica per posar-se al dia i poder comparar-se i competir amb altres pai'sos del 

mateix entorn. 

Simultaniament, Victor de Buen tambe feia gestions prop del Ministeri d'E

ducaci6 amb vista a l'ampliaci6 dels ensenyaments de la Universitat Politecni

ca de Barcelona, encara que encaminades principalment cap a l'Escola de 

Carnins. A ell Ii resultava molt dolor6s contemplar com la Universitat Politec

nica de Valencia s'havia expansionat en poc temps i havia estat formada amb 

centres nous i, en canvi, la de Barcelona es mantenia amb el mateix nombre de 

centres. Per part de! Ministeri, la politica existent era molt restrictiva. Aixo no 

obstant, des de rnitjan anys seixanta s'havien creat algunes escoles tecniques 

superiors naves, encara que no a Catalunya, i arribava un moment en que no 

tot podien ser negatives per a Catalunya. Segons sembla, en una de les visites 

al Ministeri, De Buen va insistir en la seva petici6, i va comprovar que si be era 

impossible obtenir una escola d'enginyers de carnins, no es descartava la possi

bilitat de crear-ne una d'enginyers de telecomunicaci6, amb la condici6 que 

s'havia de posar en marxa tot seguit. Ell ho va acceptar. Aquesta vegada, els de 

Valencia no Ii passarien al davant. Aquest fou l'origen del decret de creaci6: 

una mica com a torna, com a recompensa del greuge. No puc respondre total

ment de la veracitat <leis fets, <leis quals names he tingut informaci6 verbal 

d'algunes persones que ja no son entre nosaltres. Pero crec que les cir

cumstancies que posen de manifest sf que coincideixen amb la realitat. 
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La decisi6 de la creaci6 de l'Escola va ser la conseqiiencia de l'acci6, d'una 
banda, del rector de la Universitat Politecnica, Victor de Buen, i, de l'altra, 
d'un grup d'enginyers de telecomunicaci6 que llavors ja estaven vinculats 
professionalment a Catalunya. Que en quedi constancia escrita dels noms 
dels principals: Fernando Sanchez Contador, director a Catalunya de Telefo
nica; Pedro Linares Cortadillo, de Standard Electrica; Luis Roiz Noriega, de 
Phillips, i Agustin Roldan, cap regional de Correus i Telegrafs. 

La primera Escola nova de la Universitat Politecnica 

De tot el que he exposat, en podem emmarcar algunes facetes. L'Escola 
d 'Enginyers de Telecomunicaci6 de Barcelona es la primera creada al si de la 
Universitat Politecnica, tot just mig any mes tard de la creaci6 d'aquesta. Per 
tant, l'Escola ja neix dins de la Universitat, no amb la independencia que 
tenien les que ja existien abans, i per tant des del primer moment se sent inte
grada a la Universitat Politecnica. Tambe es la primera escola tecnica supe
rior creada a Catalunya d'ern;:a 1939, ides de molts anys abans. Ens hauriem 
de remuntar al principi del segle per trobar la creaci6, i encara com un cas 
bastant singular, de la d'Enginyers d'lndustries Textils de Terrassa. 

L'Escola d'Enginyers de Telecomunicaci6 de Barcelona es la segona d'a
questa branca existent a Espanya; fins al 1971 nomes hi havia la de Madrid. 
Quan neix ja son plenament vigents les grans reformes que afecten l'estruc
tura de l'ensenyament tecnic a Espanya, com son la de 1957, la de 1964 i la 
que es conseqiiencia de la Llei d'educaci6 de 1970. Em sembla que tant la 
referencia ales reformes de l'ensenyament tecnic, com el fet de ser la segona 
escola de la branca, son aspectes que cal tenir en compte. Aquestes reformes, 
si per a totes les enginyeries van suposar un canvi substancial, per a la de 
telecomunicaci6 ho representa d'una manera mes palesa, perque significa la 
integraci6 total en l'estructura de l'ensenyament tecnic i el reconeixement 
ple com una enginyeria civil, homologada a les altres, per emprar un terme 
de facil comprensi6. 

El titol d'Enginyer de Telecomunicaci6 havia estat reconegut l'any 1920 com 
a grau superior de l'Escola General de Telegrafia, creada el 1913, d'on sortien 
els tres nivells llavors existents de funcionaris tecnics de telegrafs. El progres 
en el sector de les comunicacions ben aviat va fer que els novells enginyers de 
telecomunicaci6 trobessin sortides professionals fora del cos de Telegrafs, en 
el camp, en expansi6, de la radio, fet que va haver de ser reconegut en l' estruc
turaci6 de l'ensenyament corresponent. L'any 1931 es reconeguda oficialment 
la nova orientaci6 de la carrera d 'Enginyeria de Telecomunicaci6, estudis que 
s'imparteixen en l'anomenada Escola Oficial de Telecomunicaci6. 
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L'esmentada reforma de 1957, que compren tots els ensenyaments tecnics, 

abasta tambe els de Telecomunicaci6; com a conseqiiencia d'aixo, l'Escola, que 

depenia fins llavors del Ministeri de la Governaci6 passa a dependre de! d'Edu

caci6, tot confirmant i consolidant el caracter civi l, es a dir, no fundonarial, dels 

estudis i la vinculaci6 al sector productiu de les comunicacions. Aquesta reforma 

suposa una notable expansi6 en el camp professi011a l. Tot aixo te Hoc en un 

moment d'una trans formaci6 tecnol<>gic-a mol L important; ja s'havia implantat la 

televisi6, que estava fent aven\;OS espectaculars. Precisament el sector de les 

telecomunicacions es un dels que mostren de manera mes contundent aquest 

canvi, i un dels mes caracteristics com a aplicaci6 de tecnologies avan\;ades. 

En analitzar la historia de l'enginyeria de telecomunicaci6 es veu tarnbe corn 

es una de !es branques on I' evoluci6 tecnologica va mes lligada a un can vi 

generacional en la professi6. En aquest sentit, es remarcable que els engi

nyers de telecornunicaci6 que posen en rnarxa l'Escola de Barcelona ja per

tanyen a una generaci6 forrnada amb una base cientifica moderna, i que, per 

tant, l'Escola neix arnb un indiscutible segell de rnodernitat: ja no es !'era de 

la telegrafia, sin6 la de la televisi6 i l' astronautica. 

Aquesta ultima circumstancia, i la ja esmentada que l'Escola es crea directa

ment dins de la Universitat Politecnica, sense cap historia anterior, assenyala 

alguna de les caracteristiques de la seva evoluci6 posterior. 

lnici de l'Escola de Barcelona 

Tornern ales inforrnacions mes concretes. La noticia de la creaci6 de l'Escola 

es fa publica i figura a l'acta de la Junta de Govern quan apareix el Decret 

2484/1971, de 17 de setembre, i alhora s'informa de la voluntat de cornen\;ar 

l' activitat academica el mateix curs 1971-72. Pero la decisi6 es una mica ante

rior, encara que condicionada a la irnrnediata posada en funcionarnent. Des 

del mes d'abril de 1971 ja es considera que l'Escola es un fet i s'inicien ges

tions per posar-la en rnarxa, les quals son portades :i terme des del Gabinet 

Tecnic de! Rectorat, al capdavant del qual estava D avid Alvarez Velasco. Ell 

va ser el que mes directament es va ocupar de tots els aspectes necessaris per a 

la nova escola: locals, matricula, direcci6 acadernica, professors, entre d'al

tres. Ens fixarern en cada un d'aquests. 

Efectivament, l'Escola va entrar en funcionament tal corn estava previst, no al 

principi d' octubre, sin6 al final de novembre, arnb un retard explicable. Corn 

es logic es va haver d'improvisar tot. 

El local designat per comen\;ar les activitats era ubicat a Terrassa, a la rambla 

d'Egara (llavors del Caudillo) nurn. 331, un edifici nou que havia estat cons-
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trui:t per a escola de rnestratge industrial, es a dir, de forrnaci6 professional, 

pero que no havia entrat en servei per a l'activitat propia. Des del Rectorat es 

va fer una prospecci6 sobre possibles locals per ubicar l'Escola, encara que les 

gestions van quedar lirnitades al sector educatiu public, on les possibilitats de 

locals disponibles a la ciutat de Barcelona eren practicarnent nul-les. Les ges

tions no van tenir cap exit, fins al punt que el rector De Buen no sabia corn 

resoldre la ubicaci6 provisional. Es van fer gestions en altres ciutats, corn 

Sabadell i Terrassa. Els professors de Terrassa que mes directament col,labo

raven arnb el rector, el van informar de l'existencia d'aquest edifici, que, si be 

era de nova construcci6, no era utilitzat. L'oferirnent li va venir molt be. 

Sernbla que l'edifici tenia algunes deficiencies i alhora que els professors que 

l'havien d'usar no tenien pressa ni gaire bona predisposici6 per fer-ho. A 

Terrassa, l'Escola de Formaci6 Professional tradicionalment estava molt vin

culada a la d'Enginyeria Tecnica Industrial, que havia tingut el rnateix ori

gen, i tenia encara molts professors en comu, per als quals distribuir l'activitat 

docent en dos edificis allunyats entre ells era poc atraient. 

El nou edifici no estava dotat encara de rnobiliari ni d'equipament; provisio

nalrnent, en una situaci6 d'ernergencia, havia estat utilitzat per allotjar dam

nificats de riuades; tot plegat no incitava l'interes dels que n'havien de ser els 

destinataris definitius. Per tant, ningu no va posar inconvenients per cedir-lo 

provisionalrnent per a escola de telecornunicaci6. Tothorn era conscient que 

no reunia les condicions adequades; si aquestes eren discutibles per a forma

ci6 professional, evidentrnent no eren gens idonies per a una escola superior, 

tant per la capacitat de l'edifici com per la configuraci6 interior. Pero hi havia 

el comprornis de cornen(,'.ar les classes i el Rectorat va decidir de fer-ho en 

aquest edifici. Mes endavant veurern els problemes que va ocasionar. 

El primer Director 

Corn a director de l'Escola va ser designat el professor Ricardo Valle San

chez. Des del Rectorat, amb l'assessorarnent dels enginyers de telecornuni

caci6 que des de Catalunya Ii donaven suport, es considerava que era impor

tant trobar la persona idonia per dirigir el nou establirnent, que havia de 

gaudir de les condicions d'experiencia docent i prestigi professional. Les 

consultes en aquest sentit es van dirigir cap a l'Escola de Madrid, l'unica 

existent. Arnb bona coincidencia de criteris va ser proposat el professor 

Valle, que en aquell moment era secretari de l 'Escola. Ho era des de 1965, 

quan va accedir a la Direcci6 el professor Rogelio Segovia Torres, que va 

succeir en el carrec al professor Emilio Novoa Gonzalez, que havia estat 

director entre 1949 i 1965. 
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Segovia es una persona clau en la modernitzaci6 de la carrera de Telecomuni

cacio. Quan a la meitat dels anys cinquanta es va incorporar com a professor 

de l'Escola, tot seguit va ser considerat modelic per la forma d'impartir les 

classes i per l'orientaci6 cientffica i moderna que hi va donar; el prestigi rapi

darnent aconseguit el va portar el 1965 a la Direcci6, des de la qua! va irnpul

sar la transforrnaci6 dels estudis, adequant-los a l'estat actual de la tecnologia 

i superant la concepci6 tradicional que encara pervivia en alguns sectors de 

l'Escola i de la professi6. En l'argot de la professi6 m'han <lit que "pas6 de la 

telecomunicaci6n sirnbolizada por el poste telegrafico a la telecornunicaci6n 

rnoderna". Va irnpulsar la introducci6 de canvis profunds en els estudis i la 

reestructuraci6 de la carrera, orientant-la cap a !es noves tecnologies del sec

tor. Segovia va provocar no solament el canvi en el contingut academic de la 

carrera, sin6 l'assimilaci6 social <leis nous corrents tecnologics. 

Segovia es un dels representants mes qualificats i indiscutibles del canvi gene

racional que he citat abans. Promow-e aquestes transforrnacions va ser el que 

el va portar a la Direcci6 de l'Escola, on la seva actuaci6, ara unanimement 

reconeguda, llavors va trobar fortes resistencies corporatives. A l'Escola 

encara hi dorninava un nucli de professorat que havia accedit a la carrera 

docent en una situaci6 tradicional de les telecomunicacions, i que no havia 

assimilat la tecnologia moderna. Per realitzar el seu prograrna, Segovia es va 

envoltar d'un grup de col-laboradors joves, capacitats iamb visi6 de futur. Un 

<leis me directes i dels que mes va sintonitzar amb el seu esperit innovador va 

ser Ricardo Valle, que el 1965 era un jove graduat que estava a Alemanya per 

perfeccionar els estudis quan va ser cridat per col-laborar com a secretari amb 

la nova Direcci6 de l'Escola de Madrid, oferiment que va acceptar despres de 

molts dubtes. Valle era professor de camps electrornagnetics i microones. 

En crear-se el 1971 l'Escola de Barcelona, i buscar a la de Madrid algu amb 

prestigi i capacitat per posar-la en marxa, i amb voluntat de fer-ho, es va pen

sar en Ricardo Valle. Tambe va tenir els seus dubtes, pero va acceptar, amb la 

il-lusi6 d 'organitzar una escola moderna, orientada a les naves tecnologies. 

Llavors ten.ia 3 7 anys. Segons ell mateix m'ha explicat, els mesas entre abril i 

setembre de 1971 van ser de notable incertesa; es comptava amb la promesa 

de crear l'Escola, pero no encara amb el decret que la formalitzava. Valle va 

ser designat director comissari, tftol que s'usava quan s'encomanava la direc

ci6 d'un centre a un professor que era titular d'un altre. 

Les idees que havien inspirat el canvi de l'Escola de Madrid eren les que Valle 

tenia com a model per a la de Barcelona. El fet de comen~ar de nou possibili

tava mes el model d'escola que desitjava, per a la qua! no havia de suportar la 

resistencia a la transformaci6 propia d'una instituci6 amb un llarg funciona

ment, amb una inercia propia dels anys. Aixo il-lusionava el nou director, que 

tanmateix s'havia de trobar amb uns altres inconvenients, els inherents a 
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comen,;ar partint de zero, sense cap mitja i en una situaci6 de gran pemiria, 
amb unes perspectives poc dares sobre l'evoluci6 immediata. 

Els primers estudiants 

Un cop es va acordar que l'Escola s'instal-lava inicialment a Terrassa, es va 
obrir el proces de matriculaci6 dels nous estudiants. El Rectorat va decidir de 
comen,;ar pels dos primers cursos, amb un maxim de 200 alumnes cada un. 
Es pensava que, a mes <leis que iniciaven els estudis superiors pel primer curs, 
es podien incorporar a segon curs estudiants que haguessin aprovat primer en 
una altra escola d'enginyeria (en concret, d'industrials) o estudiants a qui, 
havent fet el primer curs a l'Escola de Telecomunicaci6 de Madrid, interesses 
mes continuar els estudis a la de Barcelona per motius de residencia familiar. 
La incorporaci6 directa a segon curs era possible, ja que llavors els plans d'es
tudis de cada carrera eren unics per a totes les escoles o facultats on s'impar
tien; a mes, el primer curs era comu a totes les escoles superiors d'enginyeria. 

Les tasques d'organitzaci6 de la matrfcula es van encomanar a Felix Sans de 
Llanos, que llavors era el cap d'administraci6 de l'Escola Tecnica Superior 
d 'Enginyers Industrials de Terrassa, dins els serveis de la qual va ser on els 
alumnes van realitzar el tramit de matriculaci6. Algunes persones destinades 
a l'administraci6 d'aquesta escola despres es van incorporar o traslladar a la 
plantilla del nou centre. 

El nombre d'alumnes matriculats el primer curs academic 1971-72 va ser de 
225. 

Els primers professors 

L'Escola es va posar en marxa sense cap dotaci6 de professorat ni cap previsi6 
en aquest sentit. Tant per la urgencia amb que s'havia de fer el nomenament, 
com pels condicionants legals, el professorat de l'Escola es va designar amb 
caracter provisional. Des del Rectorat es van buscar diverses persones dispo
sades a impartir la docencia dels cursos que comen,;aven. Un grup de profes
sors ja ho eren d'altres centres de la Universitat Politecnica i se'ls va oferir de 
fer classes a la nova escola. Dels d'aquest grup podem citar Julia Fernandez 
Ferrer, Jaume Herranz Luis, Enric Trillas Ruiz, Nadal Bade Nicolau, Jose A. 
Gorri Ochoa, Manuel Sevilla Sanz, Joan M. Miro Sans, entre d' altres. Els dos 
primers van ser designats sotsdirector-cap d'estudis i secretari, respectiva
ment, i juntament amb el director van formar el primer equip directiu. Tam
be es van incorporar com a professors alguns graduats recents, tot just acabats 
els estudis, entre els quals podem esmentar Ramon Pallisa Munts, que des-

28 



pres va desenvolupar una labor destacada en el funcionament de l'Escola. 
Tots aquests es van encarregar de les assignatures basiques de primer i segon 
curs. 

Un altre grup de professors eren enginyers, quasi tots de telecomunicaci6, 
que treballaven a la industria o en serveis del sector i que, com a activitat 
complementaria, van entrar a formar part de! primer professorat de l'Escola; 
podem citar Pedro Vicente del Fraile, amic de Valle des que eren estudiants, 
Jose Marfa Lopez Mas, Manuel Moralejo Herrero, Francese Masana Nadal, 
Jose M. Guadalajara Alonso, Eduardo Navarro Gonzalez, entre d'altres. 

D 'aquesta man era van comen~ar les classes del curs 1971-72, dins de l' ano
menat Pla d'estudis de 1964, amb provisionalitat total, amb els corresponents 
problemes i sense una clara visi6 de cap a on s'havia d'orientar el futur de 
l'Escola. No hi havia hagut temps de pensar-ho. Al llarg d'aquest primer any 
van anar plantejant-se molts interrogants, els quals en la mesura que es 
pogue, i certament amb mes lentitud de! que era desitjable, es van anar acla
rint. A Pedro Vicente Ii va correspondre donar 1a primera classe. 

Els primers passos de l'Escola 

El mes de mar~ de 1972, Victor de Buen arriba a l'edat reglamentaria de jubi
laci6 i cessa en el carrec de rector. Per substituir-lo es designat el professor 
Gabriel Ferrate Pascual, designaci6 feta per mitja d'un limitat proces electiu 
amb participaci6 de totes !es escoles de la Universitat Politecnica, com una 
mostra de la democracia interna amb que ja es procurava actuar a la nostra 
universitat, i de la qua! va ser pionera, malgrat que el context legal era encara 
el propi del regim autoritari. Amb el canvi de rector comen~a una etapa de la 
Universitat Politecnica, i comen~a propiament el funcionament de la Univer
sitat com a tal, preludi del que sera en els anys vinents, amb una tendencia 
manifesta d'integraci6 real en una universitat d'allo que fins aleshores era poc 
mes que una suma d'escoles. El mes de juny de! mateix any es designatJosep 
Manuel Basafiez Villaluenga com a gerent, i hen aviat esdeve una pe~a clau en 
aquest proces. 

Val a dir que el primer curs de funcionament de l'Escola d'Enginyers de Tele
comunicaci6 va ser possible gracies a l'esfor~ personal i il-lusionat de molts 
<leis que hi van intervenir. En podem recordar algunes mostres: l'edifici no 
estava dotat de mobiliari propi; Jes primeres classes es van fer amb els estu
diants asseguts a terra; els mateixos professors i alumnes van contribuir a 
recuperar mobles fora d'us d'altres centres, fins i tot els banes d'una ermita de 
Terrassa, i els van traslladar a l'Escola amb els seus propis vehicles; els mes 
immediats col-laboradors de la Direcci6 feien reunions interminables per 
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planificar el futur, i acabaven retornant als seus domicilis de Barcelona a alta 

hora. 

Un cop superat el moment inicial de l'engegada de l'Escola, es van plantejant 

les orientacions cap al futur. El director Ric,u·do Valle te clars alguns princi

pis generals que s'han d'anar concretant. Un es que l'Escola forma part de la 

Universitat Politecnica, es a dir, d'un projecte politecnic en el qual hi ha 

d'haver integraci6 i coordinaci6 entre les diferents lfnies o arees de coneixe

ment; l'Escola no ha de ser un camp dos, nomes amb relacions administrnti

ves amb altres escoles, sin6 que, tot mantenint les especificitats propies, s'ha 

de produir tan ta compen traci6 i taut iotercanvi com igui possible. El fet 

que l'Escola hagi nascut ja dins de la Universitat Politecnica pot faci li t:a r 

a(]uesta iotegraci6 ,mtentica, ense el peiill de la visi6 corporativa i d'abnst 

redui"t que aparencen altres centre amb mes ll .irga hi toria, sense les barreres 

ocasionades per punts de vista tradicionals o interessos corporatius, que no 

son pas les que mes afavoreixen el progres cientific. Les barreres existents 

s'han d'anar abaixant, tot intentant que no n'apareguin de noves. 

Un altre objectiu de direcci6 es el nivell cientific que ha d'assolir l'Escola, en 

la qual la recerca ha de tenir un Hoc destacat i ha de ser una finalitat basica. 

L'Escola ha de contribuir a l'aven~ cientific i tecnologic del seu sector, aspec

te quc ha de ser tan important O mes que la docencia, tenint present que 

aquesta no estigui nomcs encaminada a l'atorgament de titols o diplomcs. o 

es tracta cant del fet que els alumnes surtin amb un Lftol sota el bra~, sioo de 

garantir la preparaci6 cientifica i tecnica que requereix un sector productiu 

en rapida transformacio. 

L'Escola ha d'estar plenament integrada a la societat de Catalunya, ja que 

s'ha creat al servei de la industria i d'aquest terri tori . Es convenient, clones, 

que entre l'E cola i altrcs institucion i rganitzacions <lei ector de les coml1-

nicacions hi hag-i tma relaci6 fluida per atendre amb la maxima coordinac ic1 

i flexibilitat les oecessitats mutues. Per tant, els recursos humans materials i 

estructurals de l'Escola s'han d'orientar sota aquestes linies programatiques. 

En els successius passos cap a la implantaci6 definitiva de l'Escola, els aspec

tes que es van improvisar per engegar-la han de ser degudament orientats. 

lncorporaci6 de professorat 

Un d'aquests aspectes es el professorat. Amb vista als cursos segiients, s'ha 

d'anar comptant amb un professorat adequat, capa~ de crear focus d'estudi i 

d'investigaci6. Aquest es un punt primordial per a una instituci6 nova. Valle 

pensa en alguns graduats joves, sortits de l'Escola de Madrid, que es l'unica 
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que existeix; joves amb un bon expedient academic, que estiguin motivats per 
a una dedicaci6 d'aquest tipus. Alguns d'ells estan cursant doctorats o 
ampliant estudis a !'estranger, en concret a Frarn;a, als Estats Units o a Ale
manya. Pensa en la conveniencia de constituir un equip de professors plena
ment dedicats a l'Escola i amb voluntat decidida de treballar en la recerca. 
Aixo a principi <leis anys setanta representa una gran novetat, que ara pot cos
tar d'entendre. En aquell temps, la recerca a la Universitat, i mes concreta
ment a Jes escoles tecniques, era poc mes que una intenci6 programatica, 
lluny de ser una realitat. Tinguem en compte que per aquests anys es quan 
s'inicia el reconeixement de) regim de dedicaci6 exclusiva del professorat a la 
Universitat, almenys a les politecniques; fins llavors, els professors, majorita
riament, eren persones amb una altra dedicaci6 principal, que es limitaven a 
donar classe en una escola tecnica les ho res que els deixava lliures l' empresa o 
el despatx professional. Adonem-nos que la creaci6 de l'Escola de Telecomu
nicaci6 de Barcelona es produeix en un moment de transformaci6 en aquest 
aspecte, i al comern;ament de la promoci6 de la dedicaci6 professional basica 
a l'ensenyament universitari. 

A partir del curs 197 2-7 3, el director aconsegueix que es vagin incorporant a 
l'Escola un grup de professors joves, sense experiencia docent, amb ganes de 
treballar en lfnies de recerca diverses, capa~os de sintonitzar amb aquesta 
voluntat de renovaci6. Un grup d'ells procedeixen de !'estranger, on han 
aconseguit el grau de doctors: Javier Bara Ternes, Luis Castaner Munoz, 
Antonio Alabau Munoz, A.ngel Cardama Aznar, Emilio Sanvicente Gargallo, 
Jose Antonio Delgado Penin, etc. Un altre grup el formen alumnes acabats 
de graduar a l'Escola de Madrid, amb expedients academics brillants, que s'i
nicien a la carrera docent a Barcelona i que faran el doctorat aquf: Miguel 
A.ngel Lagunas Hernandez, Jose B. Marino Acebal, Anibal Figueiras Vidal, 
etc. 

Un cas singular en la incorporaci6 de professorat va ser el de Carlos M. 
Angulo Carranza, prestigi6s enginyer de telecomunicaci6, que havia treballat 
molts anys en tecnologies avan~ades als Estats Units d'America. En retornar 
el 1970, com a conseqiiencia de la polf tica de recuperaci6 de personal investi
gador que estava desenvolupant les funcions fora d'Espanya, va ser nomenat 
catedratic extraordinari de l'Escola de Madrid. Ricardo Valle va aconseguir 
que el 1973 s'incorpores amb aquesta mateixa categoria a la de Barcelona. 

L'empla~ament de l'Escola 

Pel que fa a locals, l'Escola continua els cursos segiients en el mateix edifici 
de Terrassa, amb ]'inconvenient afegit que ja resulta de capacitat insuficient. 
El curs 1972-73, el nombre d'alumnes matriculats ja es de 620 i 37 profes-
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sors. La manca d'espai a l'edifici obliga a donar algunes classes a Jes aules de 

l'Escola d'Enginyers Industrials. Alhora, a la situacio de provisionalitat no 

s'hi veu cap sortida cap a una de definitiva. Amb relacio a l'emplai;ament defi

nitiu desitjable, tampoc no hi ha unanimitat de criteris. Els dirigents de l'Es

cola mes directament implicats consideren que la ubicacio definitiva ha de ser 

Barcelona. Un grup de professors i directius de la Universitat vinculats a 

Terrassa desitgen que es quedi en aquesta ciutat. Per aconseguir fomentar els 

vincles de l'Escola amb la ciutat, intenten que les autoritats locals hi prenguin 

interes i que posin a disposicio de l'Escola un edifici en condicions idonies o 

be queen facilitin la construccio d'un de nou. 

Respecte a l'emplai;ament a Terrassa o a Barcelona, hi ha una soterrada cam

panya, en doble sentit. A favor del primer emplai;ament, est::in algunes perso

nes de Terrassa, la mes capdavantera de les quals es France c imo Prats, lla

vors director de l'Escola d'Enginyers Industrials, empresari i terrassenc de 

cor, que feia el possible per promocionar la ciutat i les seves institucions; ell 

procura influir en les forces vives locals en favor de la permanencia de l'Esco

la d'Enginyers de Telecomunicacio a Terrassa, i capitaneja l'accio en aquest 

sentit. Els professors i els dirigents de l'Escola no en son gens partidaris, ni 

tan sols de continuar-hi provisionalment, tot esperant una decisio sabre l'em

plai;ament definitiu. Aquest pot dependre molt de quina sigui la ubicacio 

definitiva del campus de la Universitat Politecnica. 

Son els moments de la relacio amb el Banc Mundial, amb el qual, des del 

Ministeri d'Educacio i des de la Universitat Politecnica, s'esta negociant un 

ambicios pla de finan<;ament per a la construccio del campus, que porta 

implicites determinades condicions dificils de complir sabre l'ordenacio <leis 

ensenyaments i sabre la concepcio del campus. La idea d'un nou campus uni

versitari politecnic era latent, sense haver progressat gaire amb relacio a l'em

plai;ament, per al qual entraven en joc diverses zones: la riera de Caldes, la 

mancomunitat Sabadell-Terrassa, uns terrenys en els termes de Sant Just

Sant Feliu. Si l'emplai;ament fisic no esta determinat i el finan<;ament de l'ad

quisicio dels terrenys i de les construccions tampoc, res no es pot preveure 

sabre el termini temporal. 

De manera immediata per a Telecomunicacio, la qiiestio esta plantejada entre 

Terrassa i Barcelona. Els professors s'inclinen per aquesta ultima ciutat. La 

majoria hi resideixen, i impartir la docencia a Terrassa els obliga a un des

pla<;amen t diari, que encara resulta mes inconvenient per nls que col,Jab re.n 

a temps parcial. E ls uns a.rgumentcn que el cei1t:re de la industria electronica i 

de lcs telecomurti.cacions d Catalunya no es a Terrassa en cont:raposicio amb 

els que la defensen com a "cor de Catalunya", eslogan molt repetit per Simo. 

Per a la majoria d'estudiants, Terrassa comporta tam he el despla<;n mem diari. 

Els professors pressionen el director per trobar un edifici idoni a Barcelona, i 
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aquest, a la vegada, ho transmet i ho reclama al Rectorat de la Universitat. 

Des de l'Escola d'Industrials de Terrassa es tracta d'influir sobre l'Ajunta

ment i les organitzacions empresarials de la ciutat, per tal que ofereixin algun 

edifici; sembla que ho arriben a fer, encara que amb poc entusiasme. Una 

qiiesti6 latent, llavors for\'.a comentada, era si les forces vives de Terrassa van 

actuar amb prou interes per aconseguir que l'Escola es quedes en aquesta ciu

tat. Els que n'eren partidaris diuen que no, i encara avui opinen que amb una 

voluntat mes decidida s'hauria aconseguit. Queda en forma d'interrogant, ja 

que el desenlla\'. va ser un altre. 

El curs 1973-74, el tercer de funcionament, el nombre d'estudiants matricu

lats ja es de 905, amb 54 professors. El problema dels locals es pateu des de 

l'Escola amb gran preocupaci6 i es fa cada cop mes angouant. Atesa la insufi

ciencia de l'edifici principal de la rambla d'Egara, s'han de fer servir aules de 

!es altres escoles de Terrassa per donar !es classes. L'existencia progressiva 

de professors amb dedicaci6 a l'Escola fa mes palesa Ja manca de laboratoris 

i de despatxos. D'una banda, es vol afavorir la dedicaci6 dels professors, i de 

l'altra no se'ls faciliten els mitjans mes elementals. El descontentament intern 

va en augment. Durant aquest curs es produeuen nombrosos actes i manifes

tacions de protesta contra una situaci6 sobre la qual no es veu cap mesura 

positiva encaminada a solucionar-la. 

La Direcci6 de l'Escola incrementa la pressi6 sobre el Rectorat per trobar 

una soluci6 que permeti comen\'.ar el curs segiient a Barcelona, amb tots els 

alumnes junts, tot comptant que la soluci6 sera temporal i provisional. Al 

llarg del curs 1973-74 es fan diverses gestions amb aquesta finalitat. Es visiten 

alguns locals a Barcelona. Es parla d'unes naus industrials a la zona de l'Hos

pitalet; d'unes altres a l'Euample de Barcelona. Jo mateix, per encarrec de la 

Gerencia, faig una gesti6 al Bisbat per aconseguir l'us d'un antic convent de 

la zona de Pedralbes que es creia que estava a punt de ser abandonat per la 

comunitat religiosa que l'ocupava. Tambe es fan gestions per aconseguir la 

cessi6 de !'antic Orfelinat Ribas, a la zona de la Vall d'Hebron, que estava 

tancat i fora de servei. Cap de les gestions no dona un resultat positiu. Final

ment, es recorre al president de la Diputaci6 de Barcelona, que era Joan A. 

Samaranch, el qua! promet amb fermesa que hi trobara una soluci6, ja que 

considera que es un tema que te futur i al qua! s'ha de donar prioritat. 

L'edifici del carrer de Sant Pere mes Baix 

D'acord amb aquesta promesa, la Diputaci6 va cedir en us una part d'un edi

fici al numero 7 del carrer de Sant Pere mes Bau, en el qual es va ubicar l'Es

cola a partir de l'inici de! curs 1974-75. Es tracta d'una antiga casa noble de! 

segle XVI, transformada parcialment, que abans de 1939 havia estat la seu de 
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l'Institut de Cultura de la Dona, i que posteriorment fou destinada a lnstitut 

del Teatre, que llavors n'ocupava una part. La Diputaci6 va acordar aquesta 

cessi6, acceptada el maig de 1974 per la Junta de Govern de la Universitat 

Politecnica, que es va formalitzar amb un acord amb el ministre d'Educaci6, 

Cruz Martinez Esteruelas. 

De moment, l'Escola ja es troba situada a Barcelona, es a dir, que s'ha aclarit 

la incognita de la possible permanencia a Terrassa. I s'elimina el problema 

dels viatges diaris dels professors i els estudiants. Els que mes van influir des 

de l'Escola a acceptar aquesta soluci6 m'han confirmat com llavors ja eren 

conscients que era nomes de caracter temporal i molt dolenta, una de les que 

tenia menys futur entre les que s'havien tingut en compte, pero que per aixo 

mateix seria la que explotaria mes aviat. 

En el curs 1974-75, el nombre d'alumnes matriculats ja es de 1.213, amb 67 

professors. Ja s'imparteixen tots els cursos de la carrera. Aquest curs, tots els 

estudiants i els professors estan ubicats junts al mateix edifici, i l'Escola ha 

aconseguit traslladar-se a Barcelona. La crispaci6 col-lectiva disminueix for~a, 

encara que per poc temps, ja que tenia arrels mes profundes. Ben aviat es veu 

que la soluci6, ni com a provisional, no es adequada ni suficient. Al mateix 

edifici, encara que en zones totalment separades, es desenvolupen algunes 

activitats de l'lnstitut del Teatre, i les formes molt diferents d'actuar s6n cau

sa d'inconvenients. Com a exemple, citare el fet que alhora queen unes aules 

es fan examens escrits de Telecomunicaci6, al pis de sota uns alumnes de 

l 'lnstitut del Teatre assagen un ballet amb castanyoles. 

Al curs segiient, l'edifici ja no pot donar cabuda a tots els alumnes i serveis de 

l'Escola, i s'han de donar !es classes d'algun grup dels primers cursos en altres 

locals de la Universitat Politecnica a la zona de Pedralbes, en concret als 

pavellons annexos a l'Escola Superior d'Arquitectura. El curs 1976-77 es tor

na a concentrar tot el personal de l'Escola a la zona propera a l'edifici del 

carrer de Sant Pere mes Baix, amb una altra mesura provisional, la de llogar 

uns locals situats a uns 100 metres, al mimero 3 del carrer del Dr. Joaquim 

Pou, que fins llavors havien estat la seu de l'agencia de transports internacio

nals Rey Soler. Es tracta d'una planta baixa on s'habiliten provisionalment 

diverses aules, bona part de les quals no tenen llum ni ventilaci6 natural. Les 

condicions d'aquest annex per a la docencia s6n molt escasses i poc higieni

ques. En !'argot de l'Escola en deien "!es coves". 

Alguna consideraci6 general 

Si ens situ em en aquests moments, al voltant del curs 197 5-7 6, pod em inten

tar una contemplaci6 del panorama quan ja han passat quatre anys des de la 
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creaci6 de l'Escola. Els paragrafs anteriors reflecteixen el creixement experi
mentat, la forma certament improvisada i en condicions molt deficients com 
aquest s'ha produi:t, i els moments histories en els quals ha tingut Hoc. Mal
grat els avern;os viscuts, a !'interior de l'Escola s'ha creat una situaci6 genera
litzada de descontentament i de crispaci6, o si mes no de desconcert i de 
desencant. Adonem-nos que estem als ultims anys del franquisme i que la 
Universitat en general es un reflex de la situaci6 del pafs, a la qual s'han d'afe
gir els problemes comuns de les universitats i, en concret, els mes propis de 
l'Escola. 

Les aspiracions comunes a la llibertat i el rebuig de les constants mostres de 
repressi6 dels anhels col-lectius de canvi politic i institucional, s6n presents a 
!'ambient universitari. El nombre d'estudiants ha crescut extraordinariament, 
i tambe el nombre de professors, pero l'estructura administrativa de les uni
versitats no s'ha modificat, no s'ha modernitzat. Un gran nombre de profes
sors s'ha incorporat a la Universitat, amb il-lusi6 per una dedicaci6 professio
nal, que es veuen obligats a desenvolupar sense els mitjans minims, i sense 
garantia de futur, amb relaci6 a l'estatus professional. Es donen totes les con
dicions per a l'explosi6 del descontentament col-lectiu. No podem deixar de 
fer esment d'aquestes circumstancies. 

En aquests primers anys de funcionament de l 'Escola de Telecomunicaci6, a 
la Universitat Politecnica s'ha produi:t tambe una evoluci6 hen visible. L'aspi
raci6 a la formaci6 d'una universitat, no solament d'una suma d'escoles, ha 
avanr;at positivament. Ferrate, rector des de 1972, s'ha consolidat en el lloc 
de govern i ha anat imprimint un estil; el gerent J osep M. Basafiez ha tin gut 
un paper molt destacat, que ha complert amb eficiencia. Certament, queden 
moltes lfnies d'actuaci6 per definir i moltes actuacions per concretar, pero ha 
quedat patent la voluntat de construir una universitat amb un esperit 
modern, orientada cap al futur, al servei de la societat, promotora de l'avenr; 
tecnologic, arrelada al territori, amb una forma de govern autonoma i 
democratica. Malgrat diverses circumstancies adverses, es manifesta la volun
tat col-lectiva d'avanr;ar en aquesta lfnia. 

El problema del campus universitari no esta encara definit, pero es veu mes 
clar el futur. Les negociacions amb el Banc Mundial no han reeixit, i per tant 
la soluci6 que en depenia ha quedat descartada; entre altres motius, perque 
com a conseqiiencia d'un canvi en el govern de l'Estat, els nous responsables 
del Ministeri d'Educaci6 han decidit de prescindir-ne. Pero, d'altra banda, 
s'ha concretat que el nou campus de la Universitat Politecnica sera a Barcelo
na, a la zona de Pedralbes. Despres de les corresponents gestions, fetes de 
manera prou rapida, per Decret de 7 de novembre de 197 5 es declara 
d'urgencia l'expropiaci6 forr;osa d'uns terrenys de 116.000 metres quadrats, a 
la zona del Palau de Pedralbes. En aquesta zona s'haura de construir, de nova 
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planta i amb caracter definitiu, l'Escola de Telecomunicaci6. El Campus 

Nord ja es avui una realitat quasi acabada; llavors nomes era uns terrenys 

pendents d'expropiaci6, que estaven encara destinats en part al conreu agrf

cola o horticola. 

Aspiracions i inquietuds internes de l'Escola 

Les fortes tensions i divisions internes a l'Escola, els anys 1974 i 197 5, no s6n 

conseqiiencia nomes del que esta relacionat amb l'edifici; tenen a!tres causes: 

descontentament de sectors diversos, enfrontaments entre grups de profes

sors, maneres diferents de veure pel futur i de lluitar-hi, moviment assemble

ari d'estudiants i de diversos grups de professors, exterioritzaci6 i magnifica

ci6 de les diferencies, frequents aturs de l'activitat academica i manifestacions 

de protesta, etc. Tot contrasta amb !'ambient for<,:a placid dels anys anteriors. 

Un problema fonamental que te la maxima vigencia es el de l'estructuraci6 

de! professorat, del qual l'Escola de Telecomunicaci6 es un dels focus de mes 

forta inquietud a la UPB. 

Per part d'un ampli sector hi ha un rebuig total de l'estructura tradicional del 

professorat universitari, concretada en la vinculaci6 funcionarial. Ates que a 

l'Escola de Telecomunicaci6, per la manera com s'ha creat, tots els professors 

s6n nous, cap d'ells amb vinculaci6 fixa, sense que hi hagi aprovada una dota

ci6 o plantilla de catedres, un grup apreciable desitgen una forma nova d'es

tructuraci6 ode regim juridic del professorat. L'aspiraci6 es a una vinculaci6 

jurfdica diferent de! funcionariat, que es concreta, de manera simple, en la 

contractaci6 laboral. S'aspira, alhora, al fet que la selecci6, l'avaluaci6 i la 

promoci6 de! professorat quedin regulades a !'ambit estricte de la Universi

tat, sense intervenci6 del Ministeri ni de cap autoritat civil externa, es a dir, a 

partir d'un estatut propi. Un altre grup rebutja el requisit del doctorat per 

accedir al professorat universitari. 

Un sector de professors de l'Escola, i tambe d'altres de la Universitat Politec

nica, que lluitaven amb totes les forces en aquesta lfnia, i promovien totes les 

accions possibles, creien que mentre no hi hagues un canvi legal, o es pogues 

seguir amb totes les garanties una via paral-lela, s'havia de paralitzar qualsevol 

concurs o oposici6 per proveir places de professorat estable dins del procedi

ment legalment establert, que rebutjaven. Al mateix temps, un altre grup 

desitjaven aconseguir al mes aviat possible un lloc permanent i estable de 

professors, encara que fos dins de la normativa tradicional, que llavors era l'u

nica amb una base legal certa, i for<,:aven per aconseguir la dotaci6 de places 

de professorat i la convocatoria d'oposicions. 
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La diferencia d'actitud i de punts de vista va desembocar en enemistats perso
nals i en la formaci6 de bandols inconciliables. Aquest estat d'opini6 era 
comu a tots els centres de la UPB, i d'algunes altres universitats, d'una mane
ra especial les de Catahinya, pero es manifestava amb mes acritud alla on es 
concentrava una proporci6 mes gran de professors nous no numeraris, com 
era el cas que comentem. 

En aquests anys no hi havia cap orientaci6 que es pogues considerar mfnima
ment definitiva sobre les polftiques publiques. En concret per a !'ambit uni
versitari, l'aspiraci6 generalitzada dels sectors mes progressistes era l'exigen
cia del reconcixement de l'autonomia universitaria, que s'havia de concrctar 
en una llei especffica. El 1978 va ser presentat el primer projecte de llei d'U
niversitats. Aquest va haver de sofrir moltes vicissituds, va haver de ser retirat 
i tornat a elaborar diverses vegades abans que s'aproves la llei anomenda de 
reforma universitaria, el contingut de la qual es ben diferent del primer pro
jecte i de les aspiracions mes proclamades a la nostra Univcrsitat. Aixo es pro
duf al cap de cine anys, el 1983 , despres de la prim era vie tori a electoral del 
Partit Socialista i de diversos titulars al Ministeri d'Educaci6. Aixo ultim ja 
pertany a una altra epoca diferent de la que analitzem en aquest treball . 

Dimissi6 de Ricardo Valle 

Immers i condicionat per aquestes circumstancies, el director de l'Escola, 
Ricardo Valle, es troba impotent per continuar en el carrec i presenta la 
dimissi6 al final de l'any 197 5. La situaci6 interna l'ha portat a un estat de 
nerviosisme i depressi6 que Ii aconsellen de prendre aquesta decisi6, per tal 
de deixar pas a un altre. La tasca de posar en marxa l'Escola ja ha estat realit
zada. Quan al cap de pocs mesos, el gen er de 197 6, el professor Gabriel 
Ferrate es designat director general d'Universitats i Investigaci6 del Ministe
ri d 'Educaci6, en el primer Govern de la nova Monarquia, Ricardo Valle es 
proposat com a sotsdirector general de Centres de Recerca, carrec que accep
ta. Valle ha gaudit sempre d'un gran estima general a l'Escola de Telecomuni
caci6 i a la Universitat Politecnica en general, com ha quedat pales en reitera
des ocasions. Encara avui es considera que va marcar i va deixar establertes 
les directrius de l'Escola, pero tambe que se'n va anar massa aviat. 

Arran de la dimissi6 de Valle, durant tot l'any 1976 actua com a director en 
funcions el professor Javier Bara Ternes, que era sotsdirector. Es dificil cobrir 
la Direcci6, a causa de la situaci6 de conflicte intern de l'Escola; es pensa en 
diverses persones i solucions, una de les quals consisteix a nomenar com a 
director comissari un altre professor de l'Escola de Madrid. Finalment, a la 
primeria de l'any 1977, essent ja rector de la Universitat el professor Julia 
Fernandez, que sempre va demostrar un afecte especial a l'Escola, de la qual 
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va ser un dels primers professors, es proposat i designat com a director el 

professor Carlos Angulo, despres d'haver estat consultats els diversos esta

ments de l'Escola. 

La ubicaci6 de l'Escola es una de les primeres preocupacions de Carlos 

Angulo, que fa tot el possible per trobar-hi una altra soluci6, malgrat que 

continues essent provisional, i fa seu l'estat d'opini6 general en el sentit que 

I' edifici del carrer de Sant Pere mes Baix no pot ser utilitzat per mes temps. 

El fet que ja s'hagues decidit la ubicaci6 definitiva del campus de la Politecni

ca, donava la certesa que l'Escola d'Enginyer de Telecomunicaci6 podria 

disposar d'un nou edifici propi; pero aquesta soluci6 es preveia a Barg termi

ni, encara no definit. 

La lluita per un nou edifici 

Angulo procura aprofitar el clima de descontentament existent a l'Escola, 

entre els alumnes i els professors, per evidenciar que s'hi ha de trobar molt 

rapidament una altra soluci6. 

D'aquests fets en soc testi mon.i directe, ja que al descmbre de 1976, en una 

situaci6 interna molt confl.ictiva de la Universita t Politecnica, vaig acceptar 

de ser-ne gerent. El conflicte era mes generalitzat que a l'Escola d'Enginyers 

de Telecomunicaci6. A mes, des de la dimissi6 de Josep M. Basaiiez com a 

gerent el mes d'agost de 1975, la gerencia havia estat en un.a sfruaci6 real de 

provisiona li tat, a la qual s' havia afegit el canvi de rector, ja que cessat Fe rrate, 

t:1I com he citat, en ocupar el carn:c ministerial, va ser design.a t com a nou 

rector el professor Fernandez, el maig de 1976. Imaginem-nos per tant, el 

desconcert que es pot produir en una universitat sense practicament gerent, 

amb un canvi inesperat de rector, i tot ai.xo en els primers moments de la 

transici6, despres de la mort de Franco. Era dificil endevinar cap a on havien 

d'anar les decisions publiques. Pero la Universitat, be o malament, havia de 

continuar funcionant, encara que fos en els aspectes mes elementals i quoti

dians. Es aixi com el que escriu aquest article va acceptar ocupar la plar;:a 

vacant de gerent, carrec o responsabilitat que diverses persones, probable

ment mes capacitades, no havien volgut acceptar. 

Angulo posa de manifest que l'edifici del carrer de Sant Pere mes Bai.x, a mes 

dels inconvenients de manca d'espai, te perill de debilitat material; no es ade

quat per atendre un elevat moviment de personal com el que correspon als 

estndiants de l'Escola; els paviments de les aules es troben en mal estat; es 

veuen algunes esquerdes als murs que es poden con iderar sospi toses sobre 

les quals es preocupa de tenir i.nfonnes facu ltatius que justi fiquin la ncce itat 

de trobar un altrc local. Per cxpressar cl descontentament logic i genenilitzat 
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de l'Escola de Telecomunicaci6 hi ha assemblees, reunions frequents i insis
tents amb el Rectorat i la Gerencia, manifestos a la premsa, tancades d'estu
diants i de professors, pancartes a l'Escola d'Enginyers i al carrer, manifesta
cions al carrer, visites de comissions a les autoritats civils, rodes de premsa, 
etc. Totes les questions es debaten de manera tumultuosa en assemblees. 

El comen~ament del curs 1977-78 representa el punt culminant. El mes de 
novembre de 1977 comencem gestions prop de la Direcci6 General de Pro
gramaci6 i Inversions del Ministeri d'Educaci6, de la qual depenien totes les 
inversions universitaries, per exposar el problema i demanar una soluci6 
immediata. Per part del director general, que era Francisco Arance, funcio
nari molt eficient, de grat record per a la nostra Universitat, varem trobar 
una bona comprensi6 per arbitrar una mesura d'urgencia, que hen aviat es va 
concretar que podia consistir en l'adquisici6 d'un edifici prefabricat, amb 
capacitat suficient per a les instal-lacions de l'Escola, que pogues ser habilitat 
en el temps mes curt possible. Es podria fer l'adquisici6 com un subministra
ment per procediment d'urgencia -com si compressim un piano, deia Aran
ce-, per a la qual el Ministeri habilitava un credit de 10 milions de pessetes, 
en el capitol pressupostari de despesa corrent, no d'inversions. Acceptant 
aquest criteri, es considerava com un subministrament, no com una construc
ci6, i per tant es podia prescindir dels tramits de l'encarrec del projecte a un 
facultatiu, de l'aprovaci6, de la supervisi6 i de la subhasta. Es feia us d'un sub
terfugi legal per fer una contractaci6 directa, atesa la urgencia del problema 
que s'havia d'afrontar. Tots els passos d'aquestes gestions eren exposats i 
debatuts a l'assemblea de l'Escola. 

Calia determinar el terreny adequat per ubicar-lo. Tot seguit varem descobrir 
que a la finca de Torre Girona, que ja estava en possessi6 de la Universitat, hi 
havia una superficie de forma triangular, fora del mur que tancava el recinte 
principal. Confrontant amb aquest triangle, i formant part de la superficie 
compresa en l'expropiaci6 per al futur campus de la Universitat, hi havia un 
carrer en projecte, que ja tenia el nom de Teniente Coronel Valenzuela, que 
havia de ser anul-lat com a carrer. Considerant conjuntament totes dues par
cel-les, quedava espai suficient per empla~ar els pavellons promesos, amb 
entrada pel carrer deJordi Girona Salgado. D'acord amb aixo, varem proce
dir a iniciar la rapida expropiaci6 i ocupaci6 de la superficie estrictament 
necessaria d'aquest carrer projectat. 

Mentre estavem concretant aquestes gestions, el dia 2 de desembre de 1977, 
el governador civil de Barcelona, que era J osep M. Belloch, em va convocar 
urgentment, com a gerent de la Universitat, perque em presentes al seu des
patx. Em va rebre iradament, actitud que sembla que no era habitual en ell, 
molt preocupat pel problema dels alumnes de Telecomunicaci6 i pels alda
rulls que protagonitzaven, comminant-me a trobar una soluci6 immediata, 
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perque no volia problemes d'ordre public per aquest motiu. Em va proposar 

diverses solucions que em van semblar desencertades; es a dir, em va esmen

tar diversos locals, que em van semblar de molt dificil utilitzacio per a la 

finalitat desitjada, alhora que vaig considerar que reunien menys condicions 

que els del carrer de Sant Pere mes Baix. Vaig procurar atcnuar-li el nervio

sisme que manifestava, Ii vaig explicar les gestion que estavem fent i Ii vaig 

demanar la seva col-laboracio prop del Ministeri d'Educacio perque tingues

sin exit. Durant uns quants dies em telefonava diariament, o em feia anar al 

Govern Civil; uns quants dies despres, algun altre problema devia substituir 

aquest en prioritat en la seva agenda, i no en vaig saber res mes. Es nomes 

una anecdota, propia del moment. 

Un edifici prefabricat com a soluci6 d'emergencia 

D'acord amb !es primeres orientacions de! Min.isteri, vilrcm enc,1111iuas rapi

damenr les g tions cap a dos aspecces. I primer, definir lcs neces itats de 

l' F c la per pocler dema.nar el pressupost d',m paveU6 prefabricat i alhora 

connectar amb algunes empreses que el poguessin subministrar en el termi

ni desitjat. I, d'altra banda, iniciar els tramits per disposar del terreny on 

ubicar-lo. Quant el primer aspecte, des de l'Escola, sota l'assessorament de 

l'ar:quitecte j osep Maria Massot Beltran, que n'era professor de dibuix, cs va 

fer un programa de les necessitats mfnime , i Massot va fer els croqui · indis

pensables per poder dcmanar ofcrtcs. L'empresa GAM SA, que tenia el 

taller le construccions industrials a Torrelle de Foix, s' hi va interessar de 

segujda, i va elaborar rapidament un estudi tecnic i econom ic; crec que tam

be ho va examinar algun a altra empresa, pero amb poc interes i sense arribar 

a presentar cap pressupost. El dia 29 de desembre presentavem al Ministeri 

un pressu post complet. El dia 20 de gener, la Intervencio de l'Estat aprovava 

el tramit d'adquisicio del prefabricat. El dia 2 de febrer, per part de la matei

xa Direccio General de Programacio i Inversions, es feia el tramit d'ocupa

cio de la parcel-la del projectat carrer del Teniente Coronel Valenzuela. El 

pagament del preu just, uns tres milions de pessetes, es va fer a carrec del 

pressupost de la Universitat, ja que el Ministeri no tenia credit per a una 

despesa tan rapida. 

El 10 d'abril era aprovada definitivament la despesa de 10 milions de pessetes 

per a l'adquisicio dels pavellons. Tots els tramits es van fer en un temps 

record, pel que es l'Administracio. Algunes decisions estaven a la frontera 

mateixa de la legalitat, que va ser interpretada per tothom de manera genero

sa. La col-laboracio de totes les persones que hi van intervenir, per anar supe

rant tots els entrebancs legals i burocratics, va ser inusitada. Tot seguit es van 

poder comenfar les obres. I tambe immediatament van anar sorgint altres 

problemes tecnics no previstos i inesperats. Un d'aquests era que el terreny 
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que finalment s'havia escollit, si be tenia la superficie necessaria i prevista, 
tenia tambe un fort desnivell amb el qual no s'havia comptat i a mes una con
figuraci6 del sol que dificultava la cimentaci6, que tampoc no s'havia previst. 

Al comen~ament de l'estiu de 1978 s'estava treballant intensament en la pre
paraci6 per a la instal-laci6-construcci6 de l'edifici-pavellons. Poso aquesta 
dualitat perque realment era molt mes un edifici de construcci6 rapida, que 
no pas un complex prefabricat que nomes calia instal-lar. 

Una altra circumstancia que cal tenir en compte es que el 3 de maig de 1978, 
en una reuni6 del Claustre General de la Universitat, celebrada a !'hotel 
Princesa Sofia, el rector Julia Fernandez va anunciar la seva dimissi6 irrevo
cable. Havia posat la il-lusi6 en l'anomenat "proces constituent" i va al-legar 
que no el considerava viable, atesa l'actitud dels politics envers la Universitat. 
Ell havia apostat per les propostes i les opinions mes renovadores, i cada 
vegada era mes palesa la manca de mare juridic perque poguessin tenir viabi
litat. Com ja s'ha demostrat reiteradament, l'interes dels politics per la Uni
versitat es molt relatiu; en aquells anys de plena transici6 politica, altres preo
cupacions tenien mes importancia. La situaci6 global augmentava la crispaci6 
interna a la Universitat; el rector Julia Fernandez procurava escoltar tothom i 
quedava desbordat; tot aixo l'havia portat a la decisi6 de dimitir. 

Al cap de poques setmanes, el professor Gabriel Ferrate, que al final de 1976 
havia cessat del carrec de director general de! Ministeri d'Educaci6, va tornar 
al Rectorat, encap~alant un equip de sis vicerectors, anunciat previament com 
una candidatura d'amplia representaci6 universitaria, amb una orientaci6 
homogenia, expressada en un programa d'actuaci6. D'aquest equip en forma
va part, com a vicerector d'Investigaci6, el professor Carlos Angulo. Per 
aquest motiu va deixar el carrec de director de l'Escola. Al cap d'algun temps 
va ser nomenat nou director el professor Jesus Galvan Ruiz. 

Ferrate, i el seu equip, es acceptat amb amplia majoria pel Claustre despres 
d'una votaci6, en la qual era !'-unic candidat. Al final de juny de 1978 comen~a 
a actuar, i tot seguit inicia un examen detallat de molts problemes de la Uni
versitat, que es plantegen en profunditat. El tema de l'edifici-pavellons de 
Telecomunicaci6, i sobretot el seu empla~ament, tambe es objecte de reconsi
deraci6. S'examina la possibilitat d'un canvi d'ubicaci6, per tal queen el futur 
no afecti la possible planificaci6 global sobre els terrenys de! Campus Nord 
previst. Pero algun altre empla~ament que s'havia pres en consideraci6, des
pres de ponderar els avantatges i els inconvenients, es rebutjat, i s'admet el 
que estava previst on es comen~ava a preparar la instal-laci6. 

Durant tot l'estiu de 1978 es va treballar amb gran intensitat en la construc
ci6 i el muntatge dels pavellons. Els inconvenients de! desnivell del terreny, si 
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be van fer mes dificultosa la cimentaci6 de l'edifici, van permetre posterior

ment <l e disposar de mes superffcie, per la utilitzaci6 de la part ba ixa, amb la 

qua I inicialment no es comptava. Ferra te i j mateix visitavem les obre quasi 

cada dia; l'empresa constrnctora va posar tor l' inreres a quedar he.2r bable

ment l'encru.TCC q11e se'ls havia encomanat j que havien acceptat supenwa les 

seves possibj] ica ts habituals, pero van fe r cot el po sihle per cornplir. D espres 

se'n van senti r orgullosos i aquesta construcci6 va fi rmar part de la seva 

pu blicitat. Massot va anar definint la distribuci6 interior en tot aUo que no 

s'havia previst en la comand:i in icial. Una altra persona quc va trehallar amb 

professionalfrat en la coordinaci6 i la superv.i i6 Va scr la que llavors fe ia de 

cap d'ohres de la Universitat Poli tecnica, J aumc Gu i nova rt Sa bartes, que no 

va cstaJviar cap esfor~ per a una r alitzaci6 que, per a alguns que hi stavem 

implicats, va ser un repte en un moment molt delicat. 

El dia 1 de desembre de 1978 podiem inaugurar els pavellons, amb una 

superffcie total de 4.992 mecres quadrnts. Lfa vors l'Escola tenia 2.200 alum

nes i 11 5 professors . Totbom va acceptar amb satisfacci6 la soluci6 arbi trada; 

al gun professor finsj tot ponderava cl £et de p der contemplar rnentre don.1-

va classe, els arbre del ja rdf de orrc irona o les Bors d 'un establiment clc 

jardineria que encara funcio na a en els terrenys compresos a l'expropiacio. 

'havfa acomplert un objectiu. Jes tancava una eta pa de la historia de l'Esco

la, a la qual, en principi, queda limitat aquest estudi. 

Una tasca remarcable 

Una per ona que mereix un esment especial ·n les primeres etapes de funcio

nament de l'F.scola, no solament en la reh1tiva a la constn1c i6 dels pavellons, 

es Ramon Pallisa Munts. Hi va entrar com a professor des de l'inici de les 

.1ctivita s academiqucs, tot just acabada la carrcra d'Enginyeria Indu trial, i 

des <lei primer moment v:i derno trar i11tcres i volumat de coJ.Jaboraci6 pels 

problemes de la insca l-laci6 i del fun i nament. El curs 1972-73 va ser <les ig

nat . ecreta ri de l'Esc la, i des d'aquest cii tTCC va actuar com a coordina lor de 

le rasques ad ministratives i del prol,lemes d 'insrnl,laci6 i de manten.iment. 

Aquesta tasca la va anar fe nt en el any segiient , actuant de fet com un 

administrador general de l'Escola. Fou .reconegut com a tal pels successiu. 

equi ps dfrecti us. E l 1978 va ser designat sotsdirectnr de P lanificaci6, 6.11 que 

el 1984 e va incorponir at serveis generals de la erencia de la niversitat. 

Pero el fo t es quc des dels e mentats carrecs academic va coord.i.nar amb 

resp nsabi.li tat totes Jes complexes questions extra-academiq ues de l'Escola, 

en relaci6 arn.b la di re ci6, atnb la gerencia de la Universitat i amb diverso 

ens i prove:idors xtern . Una tfl ca d'aquest tipus, probablement no recollida 

ni definida adequadament en els orga.nigrames dels cen tres univcrsitaris, cs 
in<li spen able per al b n funcionament d 'aquests, especialmenc en moments 
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d'expansi6 ode trasbals com els que va viure l'Escola d'Enginyers de Teleco
municaci6 en els anys inicials. 

Cloenda 

La construcci6 d'emergencia estrenada l'any 1978 ha servit per a l'Escola fins 
al 1996, en que ha estat enderrocada. En l'entremig, d'acord ambles necessi
tats de l'Escola, que estava creixent, en aquest edifici s'hi van fer ampliacions 
i es van introduir millores en les instal-lacions, en l'equipament cientific i en 
l'aprofitament dels espais. La Universitat hi va destinar recursos en els suc
cessius plans d'inversions. Al llarg d'aquests divuit anys s'ha anat construint el 
nou Campus Nord, i a mesura que han entrat en funcionament els nous pave
Hons modulars que l'han format, els serveis de l'Escola d'Enginyers de Tele
comunicaci6 han anat essent traslladats als pavellons que els estaven desti
nats. Quan s'ha acomplert tot el trasllat, l'edifici prefabricat ha quedat fora de 
servei i ha pogut ser enderrocat. 

Be prou que podem dir que aquest edifici simbolitza uns quants anys de la 
vida de la Universitat Politecnica. La seva construcci6 i entrada en servei es 
ben expressiva de la provisionalitat que va obligar a prendre aquesta soluci6. 
L'estabilitat institucional que s'ha assolit tambe teen l'enderroc la significa
ci6 que ha permes prescindir d'un <leis simbols mes caracteristics de la provi
sionalitat. 

L'Escola, pero, no es names un conjunt d'elements materials. Es tambe un 
col-lectiu huma, que tot plegat configura una instituci6, la qual simultania
ment ha anat creixent i madurant. A partir de la LRU, <lei 1983, i en al guns 
casos abans, es va anar consolidant l'estructura <lei professorat i la situaci6 
personal de molts afectats. Centenars d'alumnes n'han sortit graduats; alguns 
han arribat ja a ser professors de la mateixa Escola, del maxim nivell, i a ocu
par responsabilitats directives. La majoria de professors que van entrar joves 
es troben en plena maduresa; els uns han seguit la seva tasca de docencia i de 
recerca a la mateixa Escola, havent consolidat la seva situaci6 administrativa i 
havent adquirit prestigi cientific i professional; els altres han seguit tambe la 
carrera docent, pero ocupant catedres en escoles de telecomunicaci6 d'altres 
universitats (Politecnica de Madrid, Politecnica de Valencia, Vigo, Malaga, 
entre d'altres); un tercer grup han evolucionat cap a altres sectors professio
nals. Aquest aspecte seria susceptible· d'un estudi especial. Les institucions 
deuen molt als homes que les formen. 

Amb alts i baixos, amb perfodes d'euforia i de satisfacci6, i altres de signe 
contrari, l'Escola ha esdevingut una instituci6 solida i prestigiosa. Les trans
formacions, i les actuacions corresponents que les han fet possibles, son dig-
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nes d'analisi i que siguin conegudes, ja que tot plegat forma la historia. Jo 

nomes he volgut tractar de les primeres etapes, que vaig viure molt de prop, 

amb afecte. He procurat contemplar-les amb minuciositat, amb objectivitat, 

amb l'actitud de l'espectador compromes. 

ETSETB, juny 92. 
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ETSETB, Salva i Campillo. 

ETSETB (Jordi Girona) , 
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ETSETB. 

Aula de Teleensenyament. 
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Central de Commutaci6 Rotary. 

Fundaci6 Telefonica. 
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Macrofoto 20e Aniversari . 

Macrofoto 25e Aniversari. 
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Impressions dels que 
han estat directors 

de l'ETSETB 





25 afios despues. 
Algunos recuerdos de nuestros origenes 

Ricardo Valle Sanchez 
Director del Gabinete de Tele-Educaci6n de la UPM 
Exdirector de la ETSETB (1971-1976) 

Los grandes datos de la breve historia de la Escue/a ya estdn escritos. El transcurso de 
los primeros 25 aiios ha ido consolidando la cr6nica de los aiios iniciales y ha marca
do las efemirides mds significativas de la breve pero intensa vida de! centro. No pare
ce ista una ma/a ocasi6n para ir anadiendo algunas pinceladas que, coma en los cua
dros, realcen lo esencial de la pintura anadiendo algunos matices de lo que podriamos 
llamar la pequeiia historia de la Escue/a. Quiero contribuir hoy con algunas de esas 
vivencias mitad persona/es, y mitad institucionales, tan dificiles de reflejar en una 
cr6nica formal. 

Crea que es interesante recordar que desde el primer momenta en que se pens6 en la 
Escue/a, ista se concibi6 coma parte de 1m gran proyecto novedoso, integrado en el 
marco de un acuerdo entre el Gobierno Espanol y el Banco Mundial, para crear en 
Cataluna una universidad tecnol6gica de nuevo tipo, en la misma linea de las uni
versidades aut6nomas que se crearon por aquellas fechas. 

No se trataba, por supuesto, de empezar de cero. La tradici6n industrial de Cataluna 
y el prestigio de la Escue/a de Ingenieros Indusu·iales era sobradamente reconocido, y 
en la segunda mitad de los 60 se habian dado ya los primeros pasos para integrar las 
Esmelas de Ingenieria y de Arquitectura en el llamado Instituto Politicnico Superior 
de Barcelona, germen de lo que en 1971 se habia constituido coma Universidad 
Politicnica de Barcelona. La idea del proyecto era ampliar el mimero de carreras posi
bles y, sabre todo, crear 1m estilo nuevo, siguiendo el modelo anglosaj6n, tanto para las 
ensenanzas coma para la vida de la cormmidad 1miversitaria. 

Con independencia de las dificultades del proyecto, especialmente en aquellos aiios, 
desde el punto de vista inmediato urgia ampliar el mimero de titulaciones a impar
tir en la reciin creada UPB y, desde diversos frentes, se iniciaron las gestiones en 
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Madrid para conseguir nuevas carreras. Los frentes a que me refiero Jueran la pra

pia UPB y los calectivas profesionales de Cataluiia. No creo que, desde el punto de 

vista de la propia Universidad, la primera opcidn preferente Juese crear una Escztela 

de Telecomunicacidn, carrera bastante prdxima en contenidos a algzmas de las ramas 

de la ingenierfa industrial, amplia y prestigiosamente representada en la 

Universidad. Personalmente siempre pensi que el hecho de la aprobacidn de la Escue/a 

de Telecomunicacidn por el MEC puede ser un indicativo bastante expresivo de que 

no era efectivamente la opcidn preferente. La situacidn polftica era muy distinta de la 

actual y la Administracidn no era especialmente sensible a los deseos que llegaban 

desde "provincias". 

En cualquier caso, de lo que no cabe duda Jue de la movilizaci6n de/ nucleo profesio

nal de los ingenieras de Telecamunicaci6n en Cataluiia, casi en su totalidad ubicado 

en Barcelona. La rama o seccidn de la Asociacidn y del Colegia de lngenieros de 

Telecomunicacidn de Barcelona realizd una magnifica y esforzada labor ante el rec

torado de la UPB y moviliz6 todas sus posibles influencias en Madrid. Son ellos, indu

dablemente, los primeros responsables de la creacidn de la Escue/a. 

Para nuestros compaiieros no habfa duda de cud/ era la mejor opci6n. Absolutamente 

convencidos, con innegable vision de futuro, de la importancia creciente de nuestra 

carrera y de que el aumento progresivo de la industria y de los servicios en Catahnia 

estaba requiriendo la existencia de una Escue/a de nuestra especialidad, desarrollaron 

un esfuerzo extraordinario. Si hay que reconocer el entusiasma de los promotores, el 

primer premia es para nuestras compaiieras de Barcelona. 

Desde el punta de vista acadimica, el proyecta acordada con el Banco Mundial pre

tendfa crear en Catalmia, y Juera de! nucleo urbana de su capital, un campus uni

versitario siguienda el modelo narteamericano: con una organizacidn universitaria 

mds flexible y abierta, basada en el concepto de departamento frente al de Escue/a, con 

unas planes de estudias completamente flexibles, basados en el concepta de cridito aca

dbnico y con un nuevo estilo de convivencia en la que los alumnos, por asf decirlo, 

"viviesen el campus". Especialmente significativo era el concepto realmente politicni

ca que subyacia en el proyecto. El alumna podrfa, siguiendo la mejor tradici6n norte

americana, escoger libremente su curriculum ayudado par un tut01: 

25 anos despuis no es necesaria aclarar que esto no tuva lugm: Han hecho falta estas 

2 5 aiios y 1m par de Leyes de Refornza Universitaria para que empiecen a aparecer 

tfmidamente algunos de estos conceptos acadbnicos y, posiblemente, sertin necesarios 

atros 25 anos mds, o algztn m1iltiplo de 25, para que se vayan consalidanda los con

ceptos y difitminando las barreras, un tanto artificiales, que separan las carreras tic

nzcas. 

Ni siquiera en Cata!U1za, adelantada en tantos sentidas en la saciedad espa1iola, Jue 

posible entonces hacer a/go realmente novedaso y romper algunos de las esquemas 
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napoleonicos que, en mi opinion, ban favorecido muy poco nuestro desarrollo educati
vo e investigad01: El proyecto estuvo vivo, con titubeos, durante unos aiios y, en 1974, 
se cancelo. Hay que reconocer sin embargo que no se cancelo exclusivamente por una 
decision politica; la decision politica vino como consecuencia de que la comunidad uni
versitaria no considero posible el proyecto. 25 anos despuis la pieza bdsica de nuestra 
ordenacion acadbnica sigue siendo la Escue/a y, parafraseando el argot mediterrtineo, 
que dice que mdn moch11,e/o debe ir a S1l olivo en 11uestras universidades tecnol6gicas 
mdn estudirmte de ingeni r/11 debe ir a m E.rcm:!t1. 

No es mi intencion, en estos momentos, investigar las causas ni vaticinar cutintos 
cuartos de siglo serian precisos para lograr sacar adelante un experimento de ese tipo; 
lo que pretendo, un cuarto de siglo despuis, es senalar que el poder de atraccion de 
aquella idea renovadora foe, en mi opinion, una de las causas de la concentracion en 
la Escue/a de una gran densidad de personas motivadas por 1ma aventura universi
taria imfdirn. e con iguio con ese reclamo mrner a un conjunto de perso1111.v cle 11111g

nifica prep1Jraci6n desde el punto de vista cie11tfJico y timico )' al mismo ticmpo sc 
adoptaron unos criterios y una intencionalidad dete1minada en la busqueda de! pro
fesorado y en stl seleccion. Todos estos elementos fueron factores que jugaron posterior
mente un papel extraordinariamente importante en la configuracion de la Escue/a ta/ 
y como la vemos hoy en dfa. 

El anuncio de la creacion de la Escue/a se hizo en el verano de 1971 y mi primer con
tacto formal con el rector de la UPB para comunicarle mi aceptacion a su ofrecimiento 
de proponenne como primer director comisario de la Escue/a Jue en torno a las fiestas 
de la Merced. Con el te/6n de fondo de la politica cientifica que mencionaba antes, las 
habituates lluvias torrenciales de la cuenca mediterrdnea en Cataluiia saludaron con 
un insuperable y dramdtico telon de agua el anuncio de nuestra proxima inaugura
cion de/ curso 1971172. Hubo que retrasar el comienzo de/ curso y el edificio inicial
mente destinado a la Escue/a -se trataba de una Escue/a de F01macion Profesional 
enclavada en la ciudad de Terrassa-, tuvo que ser cedido como centro de acogida para 
las familias afectadas por la inundacion. 

Tan pronto fue ammciada la creacion de la Escue/a, tuvo lugar un inesperado movi
miento tanto de alumnos que terminaban el GOU y que se orientaron hacia teleco
municaciones como un gran desplazamiento de alumnos que estaban estudiando otras 
carreras ticnicas en Cataluiia y presionaron para pasarse a un segundo curso en la 
nueva Escue/a. Por 1iltimo tambiin existio, logicamente, una cierta agitacion entre 
los estudiantes catalanes en Madrid, que empezaron a mover los papeles para el tras
lado de expediente. Este movimiento, que s01prendio por SllS dimensiones, marco en 
mi opinion el momento en que muchas personas de/ dmbito acadimico y autoridades 
de Cataluiia empezaron a tomar conciencia de la impo1tancin de rmestm carrera y 
de! enorme poder de atraccion que tenia para la juventud. Erte creci111irnro verdade
ramente llamativo de/ mimero de estudiantes se mantuvo durante bastantes anos 
hasta convertir la Escue/a en una de las mayores de Barcelona. 
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La bti.squeda de profesores Jue una de las experiencias persona/es mtis enriquecedoras 

y atormentadas de mi vida y se convirti6 durante varios aiios en un rito incrdble

mente complicado ya que prdcticamente bubo que duplicar m mimero casi cada ano. 

Las fuentes a las que se podia acudir eran los demtis centros de la UPB, las demtis 

universidades catalanas, las empresas de! sector de la telecomunicaciones y la electr6-

nica (todavia faltaban unos cuantos anos para que recibiiramos el solemne y glorioso 

tratamiento de hipersector) ubicadas en Cataluna y, para las asignaturas mtis con

ceptuales desde el punto de vista te6rico de la carrera, la Juente natural era la Escue/a 

de Madrid. 

La ETSIT de Madrid tuvo que sufrir durante algunos anos nuestras apariciones, 

especialmente las mias, tratando de atraer a j6venes profesores o a ingenieros recien 

titulados a la aventura de la nueva Escue/a de Barcelona. Me imagino que los profe

sores mtis significativos de la Escue/a de Madrid, algunas veces lamentaron despren

derse de algnnos de sus mtis queridos colaboradores y, otras, se alegraron de una oca

si6n como esa para tratar de desprenderse de algunos no tan queridos. 

Las ideas de renovaci6n que desde el comienzo fueron consustanciales a la Escue/a 

tuvieron suficiente fuerza para atrae1; de tan diversas procedencias, a un grupo de 

personas que me atrevo a calificar de excepcional. Muchos de ellos habian completado 

su formaci6n en universidades prestigiosas de otros poises y por stl formaci6n y expe

riencia, fueron elementos fundamentales para fo1jar la personalidad caracteristica de 

la Escue/a. 

La conjunci6n de la preparaci6n de unos, el espiritu de trabajo de otros y la ilusi6n de 

todos, unido a la extraordinaria calidad humana del personal administrativo y de 

servicios de la Escue/a, que se identifico totalmente con esta Jonna de proceder, provo

c6 una sintonia especial que ayud6 a superar el interminable rosario de dificultades 

que siempre supone la creaci6n de un centro. 

Aunque no prosper6 la nueva experiencia basada en otros conceptos academicos mtis 

modernos y flexibles, y bubo que adaptarse a los entonces vigentes planes de estudio, 

se introdujeron algunas novedades. En este sentido, se cont6 con la ventaja que supo

nia la distancia de! foco emisor de las normas lo que facilito, de acuerdo con las mejo

res tradiciones catalanas, una cierta libertad de interpretaci6n y asi, con el acuerdo de 

todos, se introdujeron modificaciones en los contenidos de algzmas materias y se inter

pretaron con generosidad los titulos de algunas asignaturas. Esta postura se demostro 

especialmente util para introducir a los estudiantes en el tema de los ordenadores y de 

la informtitica, que iba tomando importancia creciente y que los planes de estudios, 

como es habitual, ignoraban y que mantuvieron formalmente ignorados hasta el plan 

de 1974. Convenientemente disfrazados, pudimos desarrollar algunos de estos temas. 

Una de las mayores satisfacciones de nuestra presencia en los 6rganos de la UPB Jue 

cornprobar que muchos de los conceptos que se introdujeron en la Escue/a fueron asu-
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midos por la Universidad y creemos haber contribuido positivamente en la discusion 
de multitud de temas academicos que ayudaron a la renovacion de muchos aspectos en 
la UPB tanto docentes como los que se refieren a la investigacion. Por otra parte, creo 
que todos nos podemos sentir satisfechos de haber colaborado desde los comienzos a 
fomentar el espiritu de union entre los centros de la UPB. A pesar de las dificultades 
tradicionales para este tipo de aproximacion, el proceso se Jue imponiendo y constitu
ye, 25 aiios despuis, uno de los hechos distintivos mds gratos de la hoy Universidad 
Politicnica de Cataluiia. 

Me gustaria, finalmente, referirme a otras dos tareas fundamentales de aquella etapa 
inicial, de naturaleza bien distinta. Me refiero, por una parte, a la decision de tras
ladar la Escue/a a Barcelona capital. A pesar de! afecto encontrado en Terrassa, tanto 
en sus autoridades locales como en la ETS de Ingenieros Industriales de dicha locali
dad, la idea de esta ubicacion inicial estuvo condicionada por el proyecto de una nueva 
universidad cuya ubicacion estaba prevista en a/gun lugar de! Valles. Sin embargo, a 
medida que el mimero de alumnos aumentaba y se avanzaba en la implantacion de 
los cursos de la carrera, la proximidad a centros industriales mds vinculados a los con
tenidos de la carrera, se hacia mds obligada y fueron creciendo las dificultades para 
encontrar profesorado que, en su inmensa mayoria, tenia que desplazarse cada dia 
desde Barcelona. 

Poco a poco se Jue generando 1m instinto de b1isqueda de edificios en la urbe barcelo
nesa que casi constituyo una especie de deporte para los profesores. Finalmente se deci
dio, por acuerdo de/ Rectorado, que participo activamente en el traslado, y la enton
ces Diputacion Provincial de Barcelona, el traslado a la ca/le Baja de San Pedro, 
donde tanto el alumnado como el profesorado tuvimos ocasion de mejorar nuestra for
macion cultural en el dmbito del teatro, la m1isica y la danza. 

La otra tarea especialmente importante y dificil Jue introducir, desde el inicio, la 
importancia de la investigacion aplicada como parte fundamental de la existencia y 
de la definicion de la propia Escue/a. Se facilito la realizacion de tesis doctorates a los 
jovenes ingenieros que se incorporaban y, mando los estudios de la carrera estaban 
implantados hasta el tercer aiio, la Escue/a tenia ya creada una Subdireccion de 
Investigacion que empezo a establecer las primeras medidas para favorecer su desa
rrollo y a dedicar una atencion preferente a los interesados. 

Todas estas actividades de la Jase inicial, que termino alld por el critico aiio de 19 7 5, 
tuvieron lugar en un tiempo y hora que marcaron el final de una ipoca historica en 
toda Espana y que era el gran telon de fondo de todo el pais. La inevitable agitacion 
social y los diversos movimientos estudiantiles que correspondian a un esfuerzo por 
posicionarse politicamente ante un futuro que se pensaba inminente, no favorecian, 
evidentemente, una paz de universidad medieval, pero estoy seguro de que ayudaron 
a fonnarse integralmente a muchos y de que esta formacion influyo positivamente 
despuis no solo en la Esme/a sino tambiin en la sociedad en general. 
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Nada foe perfecto. Posiblemente las intenciones y las motivaciones iniciales fueron, en 

cierto sentido distintas, a lo que posteriormente se hizo. Pero desde la perspectiva de 

los 2 5 ailos transcurridos, se puede afirmar que existi6 una enorme ilusirin y un pro

fundo sentido de la responsabilidad por parte de la inmensa mayoria de los que vivi

mos aquel periodo y tratamos, unas veces con mayor acierto que otras, de adaptar 

nuestras ideas a la realidad de/ dia a dia. 

Siempre quedardn aspectos por mejorar y siempre existirdn nuevas aventuras por 

emprender. Por otra parte, en los primeros 2 5 ailos ban existido otras muchas pince

ladas que se pueden contar y dentro de otros 25 ailos seguiremos o seguirdn comple

tando la historia viva de la Escue/a que, estoy seguro, habrd seguido mejorando con 

el esfuerzo solidario de todos. 

Noviembre de 1997 
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Algo que tardare en olvidar 
de mi paso por la direcci6n de la Escuela 

Antonio Alabau Munoz 
Exdirector de la ETSETB, 1978 

Tengo q11c deci1· que 1m i11c01pori 11 /1111ve11turn d,· In Esruelff en octulrre de J 972 y 
rccucrdo (JIit: durante /11 seg111u/11111itnd de 1978 fui su director por subsriwcirin regln-
1ne11111611 sicndo mtedrtftico interino, 1110111ento (}fie coi11cidi6 con el j,nnl de !11 etap11 
de In trrmsici611 espnifola y tnmbien que me wpo el honor de i11fl11.gurnr el L'llijicio 
pi·ovisionfll de! Ir, Escuc/(I. Dicciocho rliios dc.rput!s todnvi,1 me pregunto si tttl situndo11 
£'xistio o si se trnto tie ·11n episodio pnrmaturo tie ren/id11tl virt1111I. 

Y si tengo que hablar de mi paso por la Direccion de la Escue/a debo remontarme a 
mi et11pr1 de ubdircctor Jeft ,IL- Estudios en el equipo de Cndos f111g11 l0 j1111to co11 
Luis Ct1st1111cr y Ramon Pnllisff. En definitivn, 1111 eslnMn 1111is de In rnde1111 lfU i11i
cio Ricnrdo Vitl/e hnce nhora veiuticinco 11110s y r7ue seg11rn111mtc cu/mi,uf cumulo 
tomnnm cl relcvo tll' In direccirfn los que en rt1lftl71 momenta hab/1111 sitlo fli1111111os. 

Fueron /os tiempos de ltt stdida de la Baja de San Pedro, porl/ue de la Baja de San 
Pedro habia que salir 11 tot!n costrt, y, en eso, bubo 1manimid(l{/. 

Ertuvi1110.r de 11c11erdo los profesores, quiztis de l11s poctts 1m1111iwidndes tie 111ptellr1 
tfpocn. Remerdo d ti/bum con Ins fatogrnff11s tic l11s grirtlls nmplirulns que /mbo que 
prcp11mr pnm nvnlar el 11rg11111e11to de In imninentc rninr1 de/ edifi-cio def Iustit11.ro 
def ?rntro q111: porfa1·t111111, tod,1vfn hoy sigue en pie y con b11e11a s11/11rl. 

Estuvo de ncuerdo el 1·ect01; Ju!irin Fermindez, quien t11vo In gflll1m/f11 de ordennr In 
.wtspension tic l11s flctivid11dcs ncru!tfmicns u, 11n cdifico que mn m1znba minn. 
Rccuurdo et dffl en IJIII!, trns mtfl lnrgnfsi111n discusion y it! j,lo de /11s m11tro de /(I 
t11rde ro,m·guimos que ftiwr71'11 In ordtm de cierre de/ centro, pie,..,rt clflve pnr11 rnn
vencer 1111\lfinisti·rio de In 11ecesidnd de 111ttoriz111· los fomlos 11eces,1rios para lrt cons
trttccio11 def m1evo 1.1rlificio. 

Y c:stuvieron de acuerdo los nhmmos, qui' 11m,1nro11 el eslogan "Telecomimicr1don en 
Lucha pM· unr, E 1·c111'l11 ' se e11cerrnro11 vnrios dfm· en la Escue/a y a los qut• se !cs om-
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rrio la idea de organizar una manifestacion, con pancarta, que tenia que atravesar 

Barcelona hasta los terrenos en Girona Salgado. Nose me olvidardn los pactos con Slls 

repres1.1ntnrrres para la puesta en escena de a1111e/los episodios, ui t11mpoco las negocia

ciones secret/ts con el Gobierno Civil para conseguir que la policfo 10/erara la marcha 

y se co11t1.mtartt con 111ont111· una discn:tn vigilouci11 rM rortejo, todo ello sin outorizn

cion y contra 1mestro palabrn de honor de 1111e In si11 trtcid11 esr11b11 co11tro/11d11 como 11sl 

mcedio. Re mrdo cl ji·fo de 11quel r/{11 eu el que c(lrgodos de credmcitlles, Luis C11strtiier 

y yo p1ihlicnme111c de i11cog11ito, acompanamos a los alumnos en m larga marcha hasta 

Pedrnlbes. Ernmos umy com-cientes de que un paso ma! dado en aquellos momentos 

hubiera podido dar al traste con toda la operacion de la salida de Ciutat Vella. 

Y recuerdo tambiin el dia, cuando todo estaba casi a punto de concluir y Carlos 

llng;u/11 11 p11nto de ser vicerrector en el fllf! ,:/ rccii11 elegido rcr:tor Ferrnti, en un 

mrncterfrtico gesto de awlnci11 y en 111u1 rwnion en 1111 nulfl de l11s "Cuevas", trato 

de ro11vencemos de que debf11111os ceder II no recuerdo quitfn el nu vo edificio, ya a 

medio construir, a la vez que se comprometia a edificar otro, en breve, en la ca/le de 

Europa. Afonmwdmmnte tambiin entonces hubo una11imid1td e11 no ceder y, posi

blmu11te,f11e 11quelln In primera y 1inica batalla que la Eswela gn110 al rector en esa 

ipoca. 

Debo reconocer que mds que como un equipo directivo nos vimos en la obligacion de 

actuar como un verdadero gabinete de crisis. 

Cuando se inicio la construccion def nuevo edificio, Carlos Angulo se traslado a la casa 

verde y el rnctor se dedico a 11111quinm· nuev11s 11uddadcs, se normnliZ11ro11 por fin las 

actividadcs de /11 Escue/a y p11di11J()s contiuunr trabajnndo a /11 e.rpe-m dd momenta 

de hacer la mudanza. Entonces Jue cuando tuve que ocupar la direccion por mbstitu

ci6n reglamentaria. 

Y de mi etapa como director recm:rrlo, en particula1; el dia de la inrmgurncion de la 

nueva Escue/a, los prepart1tivos de Ir, ceremonia, las entrevistas por lfl mtlio y, sabre 

todo, la ultima ronda al edificio para la mpervision de los detalles finales, nzomentos 

1111te.1· de /11 llcgfltlr, de! /11 comitiv11 oficial. o olvidrnl que en 11qu<'I mome11to cstu

vo II pmzto de cmulir el prfnia, 111 comprobm· que 11·11s ttmtos esfw.:rzos, .rncr{ticios, 

mm1{fcst11cio11cs y co11se11sus, 11ndic se h11Mn prcocupndo de proveer los /11 11bos th- p11pal 

bigii11ico. Afort1m1ul1tmirntc el 1: Barroso enco11mJ rrfpid1nnente /11 soluci1i11 y Jue 

posible inaugurar el edificio en toda regla. 

Dias despuis, dejaba la direccion en manos de Jestis Galvan y partia de sabdtico hacia 

los Estados Unidos, de donde volveria decidido a dejar la docencia. 

Mucha mas tarde, tras doce anos de paso por el mundo de la empresa, pensi que qui

zds era el momenta de regresar a la Universidad, y asi lo hice, esta vez en "Valencia. 
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La Ercul'ltt de finlwci11 tieFJt! 1111 edifido solido, la etnprt d In trnnsici611 e11 &paiifl, 
1tjorl11n11t!mue'llte, termino bm:c 111ucho tiempo. Nfe hicieron cnwlrtftiro mn11e1·1,rio y 
rj1tiz1/.I· 11lg,111 dfrt 111c veu en la obligaciefn tit• prese11t111wr vol1111tt11·io 1111n11s eli:t·cior1es 
11 diret-to1· tie Ill Esme/11. i eso lleg11rn 11 suceder estoy seguro q11e /11 experienci11 irre
Jwtihle d 111i p11so por /11 iireccion de /11 Escue/a de Bnrcelo,ut serd sin duda nlgtm11 
de w, valor i11mlc11/11bla. 

Valencia, 19 de noviembre de 1997 
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De la juventud y otros quebrantos 

Jesus Galvan Ruiz 
Exdirector de la ETSETB (1978-1981) 

La prehi.rtorin cs 111111, emp11 de /11 lmmrmidnd 110 mcnos 1·ica que las etnpns postrrio

res. Se difimmcir1 de/ re.sto trm solo, po1· dos cnmcterf.rticfls: el. Jmittico olvido de lo quc 

om f7"fr1 cntoncc.,· y el reducido 1111mcro dt1 intcresrulos en ello. Estos se .me/en n/1111111; 

desde recdnditos despachos, en imaginar cdmo era la vida en aquellos tiempos. Pues 

bien, ante el 25 aniversario de la creaci6n de la ETSET de Barcelona, se me apare

cen parecidos sentimientos. 

Corria el aiio 78. La Escue/a vivfa una azarosa etapa para escapar de un edificio en 

rui1111s llcmo de jov 11cit11s m traje de ballet. El taconeo i11sistente, 1111 detrimento de la 

fltendd11 de unos nbmmos vocacionalmente propensos ttl temtt de In 1ra11swisirf11 de 

informaci6n, animaba las tardes acadimicas y, probablemente tambiin, contribufa a 

una mayor ruina de! edificio. 

Pue durante el turbulento y relativamente rdpido trdnsito de la Escue/a a una cons

truccidn industrial situada en medio de una riera, cuando fui elegido director de la 

Escue/a. Estrendbamos local despuis de una serie de frustrantes avatares, entre los 

males cahe citnr nlgunn qm· otm mrmifem1ci611 por Ir, Ditf go1111/. Lr1s co11Jicio11es 

mt:jom!trm, desp11is de torlo. De las cuevas scmitroglodftims domle nos vef11111os ohli

gndos 11 rlrir d11.w:s, p11srfb,m1os rt muts 11 11l11s soleadas pero de cnnon~piedrn. Algu t'S 

algo. 

Si tuviese que resumir mis impresiones de aquella ipoca, creo que se podrfan sinteti

zar en 1mas cuantas palabras: trabajo, visitas, reuniones, inquietud, viajes y relacio

nes p1iblicas. En fin, un estris. Veamos el porqui. 

Pue 1ma ipoca de nmcho trahr,jo. Yo creo que ello fue debido a que, en co11ju11to 1.m lt1 

Escue/a, iramos demasiado jovmes (yo tenfa 30 aiios en el 78): creo que /11 nmtiurc-::. 

atempcrt1 las 11nsins de trab,tjm: Todo el mundo andaba frenetico pensando, hacien

da, publirmulo y tratando, en definitiva, de ganarse un /11gnr bt1jo el sol de! mundo 
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11c11dimico _y prof11sio1111l. Yfue sobre estff 11ctit11d so/Jl'e la tJTU! sincernmentc pienso que 
In Escue/11 snlio nde/011te en n111dio de an tremendo c1i.11mlo 1/e diflc11!tndes, e,m·e /11s 
que, sin duda, se encomrnbn la fnlt11 de esp11do ffsico . A este respecto, me rcs11/trm 
me111ornblcs las 1111iltiples pele11s por 1111 par de 'llleh-os cuadrrulos que re.rult11bn11 
i11di.rpe11s11bles pnr11 111111s 11cth.iidrules impo1ta11tisim11s _y que llcv11brm 11wcbns homs 
de dismsion. 

Ln sens11ci611 de smtinne coutin1111111ente isit11do. &n fiu: una de Ins percepciones mtfs 
ngobit111tes de 111is comienzos como directo1: Torlo el 1111mdo me q11erf11 cout111· cos11s y 
p"mtear problem11s. L11 trnmfore11ci11 en entidn .fre11di1mo, fi111rio1111ba co11st1111tc-
1mmte. Cada vez que surgf,1 1111 prob/e-,1111, b11/Jf11 111e discutil'!o cm, el direct01: En 
alg;ll'n 1)10tnento incluso pmse e-n poner 11n tlivtfn en mi despncho pan, que ct p11rsonnl 
sc: nlivir1se de s11s frroblem11s. Em 1101'mnl muchru cosns est11bn11 por h11cl!1· y /11 ex{le
rie11ci11 ncum11ifld11 cm escosn. Todos los t!fr1s h11ci11 f11/t11 inventm· 1dgo pn1'11 snlir /lde
lmzte. 

Retmioues. L11s retmiones crnn ul grnu vido de In Escm:/11. U1111 rie1111 11e1·11cin s11hy11-
amte co11trib11f11 11 111ultiplic11r el 111,mero rle re1111io11cs h11st11 d infinito. Bien es ver
dnrl qlll' en 11quel pcrfodo se co11.rtit11yero11 11n buen mlmero de co111isioncs que se om
p11b1111 de hm·t11 cl 111ris reromlito tfmbito de ftmcitm11111iemo de Ir, Escue!t1. Ello si11 
entmr Cl/ Los tres int(!11tos prdcticn111c11te fi11/itlos, de 111odific11r d P/1111 de Ert11dios 
frmwso. L11 &me/11 de M11tlritl yn t·sttdJII con el tleno-miundo P/1111 64-M 111e q1wrf11 
decir "111odijic11do", lo q11e em U/1 wfemismo de 1m cambio tot11I sin 11/ternr mstf/11-
cialmente el nombre. Entre tanto, en la ETSET disfmtdbnmos de un anticuado y 
estrecho Plan 64 11 secas. 

F11c tn:me11do .-I esfuerzo t/llt: .re hi-::,o pnm tmtar de modfic/lr el Pl1111, pero c11d11 vez 
1ue se po11l11 tm 1111m:h11 /11 intenni11able scrie tlr n:unioncs, cl 1111111ero de nsign11twn.1· 
11/./l'VIIS s11 m11/tiplic11b11 por l7lfltro o por mtis. Tod11s ell"s, nntu·r11h1101tc, indispmsa
blcs. Sin f!'Jl!bt1t-go m •o q11e In c·.1.71eriwci11 (JIii' se obtuvo de 11q11c/Jos esfinrrzos permi
titf 1,111dur111· lo . uficient,: t'OIIIO pm-r1 q11e, 11/ f,1111I /11 ET. ET, p11dh>r11 cm11bi11r m plrm 
rfr e.rrudios. 

La i11q 11iet11d trnJ1bie11 fur 1mr1 com·tn11te cle todo el pcrfodo. hiq11iemd pur la estrrbi
lid11d d1: /11 gi:nte, por los recursos dispunibltJs po1· /11s rclflcirmes co11 lfl ni" ersidtul y, 
e11 fin por podcr sn!ir fl{/e/11nte en. 11 11 m1b1,jo Jm,fasio11nl que 11i11g111111 legis/11cio11 
laboml de emo11ces o rle rrhom h11biem permitido. Ello provomb11 w1a aspf!'J·e::,t1 en Ins 
relt1ciones que 110 t·m ·1111,s que /11 tmd11ccili11 humn1111 ti£' u1111 re1dirl111I incomot/11. 
Felizmente, aquella etapa se supero posteriormente de la Jonna en la que unos cuan
tos, por entonces, propugntibamos. No se si In so/11ci6u f,11: hue1111 o no para la propia 
Escueln, pero no sabemos crfmo hubiese fi1m:io1wdo 111111 solucion alternativa. 

Los vinjes a /]{ft/rid fueron 111111 constnnte d11rnllt<' nqucl pedodo. Ern In 11nim fomzn 
de saber lo 1ue or11n-f11 en Brrrcelona. Lr1s 11nive-rsid11des todavi11 dep e11df1111 de/ 
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Nli11h1erio rfl' Educaci611 y uso i111plicflb11 rpee los rernrsos se 11sig,111ban e11 ~1hdrid. El 

problema em que rurmdo llegabrm rt Barcelona cmnbinban de mda y de hen~fici11rio, 

d1!71tro de un come.\·to de cscnscz geneml. Recuenlo Ins 1m1!tiples ocr1sio11es en Ins q11c 

en algmzn reunion en el Ministerio, R11m611 Ptdlisa, subdirector de /11 facm:la se nft1-

1L11b11 en 1t!11rg1,r ill cue/lo parr, leer pf/pc/es ol revis co11 el fin de saber qw! diueros nos 

estabtl11 11siw1ndu.1· desde 'l11tlrid. Tod11vi11 me extrn1111 qw: 110 se Jc d,m,rrol/11se 1t11 

cicrto me/lo de jirrtfn coma re 11!tfl4o de 11q11el/11s rm11io11es. Alg,m11s rows se com-i

g11ieron no o/,stante. Recue,·do C'I/ p11rtimlnr como sc pudo fimmci11r el primer crn

tro tie c1i/c11/o oficinl dr /11 Esc11ela. Pnrn los numos entemdos d cmtro de c1ilwlo tmte

rior, era administrativamente, material fungible; s6lido hierro. 

Si d 11/go me pudiesc sentir satisfecho de nque/111 rfpoca Jue de lits relrtciones p1iblirtts. 

Se hiM m1 esfuerzo consid1·rr1ble por dttr n conocer la F.scucln a Los 111edios nmdcmicos 

y profesion1tl11s. e orga11iz1rro11 jomndns, se pubtimrou ptmf!etos, se bich•ron presen

taciones y crco, se co11tribuy6 serimntJ11tc Ii co11solid11r 1111n ins,itucion umy recientc 

de11tro de/ p1morm11n ci1111tfj1co y actulemico. La &cue/11 se hizo m:ihlc 1 !ti sociednd, 

en definitiva. 

La se11.fllcio11 final que tengo de aquella tempurndn es la de q11e todos 111nduramos 

mucho. P11sm11os msi todas las enfermedades de juventud del siste-11111. Ertt 1ma etapa 

necesaria y se cubri6. 
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Luis Castaner Munoz 
Exdirector de la ETSETB (1981-1983) 

Queridos celebrantes: 

Pues la cosa es que sustitui a Jesz,s Galvan en la direccion del Centro tras unas elec
ciones en las que nuestra candidatura -Antonio Alabau, Josi Antonio Gon·i, Vicente 
Casares, Ramon Pallisa y yo mismo- obtuvo una mayoria razonable. La Escuela ya 
se encontraba entonces en el edificio prefabricado, con la mayoria de los profesores en 
la t01re norte, hoy desaparecida por el inexorable paso de tiempo y el advenimiento de 
la modernidad, y la edificacion definitiva con los correspondientes permisos munici
pales. 

En aquellos momentos no se sabia pero estdbamos en la plena transicion politica, cuya 
memoria ha sido recuperada de 15 a 20 aiios despuis y estoy seguro de que muchos de 
nosotros hemos recordado nuestra pequeiia historia leyendo la literatura de masas y 
viendo los videos recientemente distribuidos sabre la historia de Espana de aquellos 
dias. Lo que quiero decir es que todos nosotros estdbamos metidos de lleno en el baru
llo de los progres, el bunker, los macutos, las melenas, los sindicatos, los partidos, los 
estatutos, etc., todo ello de estreno. Como se sabe, los zapatos de estreno son los que due
/en: a ningztn depm-tista se le ocurre estrenar botas el dia def partido de! aiio. 

Yo tengo el recuerdo de que se trato de una ipoca dspera -que tampoco si si es correc
to cirmnscribir el adjetivo al periodo que me taco a mi- una ipoca de rozaduras, de 
tiritas, de protectores, que fueron dando paso, poco a poco, a medias suelas, tinte y 
bettin y quizd alga de bdlsamo de vez en cuando. 

Habia reuniones a deshora para preparar las estrategias de los claustros y yo perso
nalmente entri en relacion con la minoria progre organizada de la Universidad 
(conocida como la Taula), que era el garante de las grandes reivindicaciones de la 
ipoca: nada de oposiciones, contrato laboral, comisiones paritarias, democracia, fey de 
reforma, etc. 
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Memorables negociaciones, reparto de papeles, excelente escuela de prdctica politica, 

astucia, maniobra; mirdndolo bien, nada que no se mpiera hacer antes, pero estas 

cosas son siempre nuevas para uno mismo (lease, por ejemplo, ''primary colours", ano

nimo). 

Remltado: se pudo desbloquear el camino de las oposiciones que, parad6jicamente, hoy 

es una reivindicacion de los sectores equivalentes a los que en aquella ipoca defendian 

lo contrario (cosas veredes, Sancho amigo). 

Otra parte de este periodo la dedicamos a jugar a los arquitectos: interesante juego de 

rol en el que intervinieron los ordculos: la nomenklatura, el azar, el misterio, las 

fuerzas invisibles, todo ello sin ORCAD; rotring a pelo. El remltado ya se conoce: mds 

tiritas y colonizacion del bosque: "bolet" y ''pldtano" (todavia en activo para quiin 

quiera dar un salto en el tiempo). 

Y la escuela iba creciendo: los profesores y el PAS en edad y nzimero, los estudiantes, 

solo en nzi.mero. Gran apresuramiento para las tesis, las idoneidades, las plazas: pie

dra angular y permanente de! edificio universitario. 

Grandes prisas para crecer y conseguir dinero de la CICYT principalmente lo que se 

convirtio en claro indicador de actividad; no tantas prisas genera/es por publicar, inte

ris por crecer y crecer. En fin, como la vida miS?na: aciertos y errores individuates y 

colectivos. 

En aquella ipoca los espacios, las plazas y la contratacion se repartian en la Escue/a: 

ahi es nada. En el fondo todo es lo mismo: intereses contrapuestos la mayoria de las 

ocasiones y que solo de vez en cuando producen inteiferencias constructivas. Una vida 

apacible y sosegada como en el bosque de Asterix. 

Tambiin celebramos el dicimo aniversario y nos fuimos de excursion a comer a un 

hostal, con una importante accion movilizadora desarrollada por nuestro PAS. 

Y todo paso, Jue corto e intenso, Sinceramente, no si si era un trabajo adecuado para 

novatos. 
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Jose B. Marino Acebal 
Exdirector de la ETSETB (1983-1986) 

Se me pide que redacte un recuerdo de la etapa durante la que fui director de la 
Escue/a (marzo de 1983-abril de 1986). Me he resistido a ello pues creo que se me 
obliga a un ejercicio de parcialidad en pziblico que me preocupa. Pero una vez que ha 
sucumbido al canto de la sirena (con nombre de flor, por cierto), me szmmjo en el ejer
cicio con la intencion de reflejar mis recuerdos persona/es ta/ como afloren a mi memo
ria. Dejo a quienes compartieron conmigo los acontecimientos juzgar la repercusion 
que tuvieron sobre la Escue/a. 

Lo primero que recuerdo es que mi candidatura a la direccion de la Escue/a suscito 
tanto entusiasmo que, tras un intento fa/lido, bubo que rebajar las exigencias de vota
cion para que resultase elegido. Y estoy seguro de que el cridito de la eleccion debe reco
nocerse' a los profesores (para mf amigos) que me acompaiiaron en la candidatura: 
Luis Prat Vinas, Josi Luis Andris Yebra, Ramon Pallisa Munts (subdirectores) y 
Juan Fernandez Rubio (secretario) . Alguien se preguntarti a qui venfa mi obstina
cion en ser director. Lo mejor que puedo decir es que, siendo el primer (y unico en 
aquel momento) catedrdtico fimcionario de carrera de la Escue/a, tenfa todos los bole
tos de/ sorteo en la mano. Asf se escribe la historia y asf la Escue/a llego a tener su pri
mer director que no actuase en comision de servicio o estuviese en fimciones. 

Los argumentos politicos que mantenfan congeladas en nuestra univeridad las convo
catorias de oposiciones a las plazas de profesorado estaban perdiendo fuerza. Y pronto 
se convocaron los primeros concursos oposicion a cdtedra. Asf comenzo el proceso de 
estabilizacion profesional de los profesores de la Escue/a, que hasta entonces ejercian 
en calidad de interinos o contratados (los famosos PlvN: profesores no numerarios). 

Por aquellos aiios se promulgo la vigente LRU (Ley para la Reforma Universitaria). 
Aquel acto legislativo provoco una refimdacion de la universidad espaiiola en general 
y de la UPC (UPB en aquel entonces) en particula1: Y nos embarco en unas cuantas 
aventuras: la redaccion de los estatutos de la Universidad, la organizacion acadimi
ca en Areas de Conocimiento y la estabilizacion como titulares de universidad de los 
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profesores no numerarios (la operaci6n denominada ''pitufada''). Aquella actividad 

explica la actual estructura y composicion de nuestra Escue/a y de los Departamentos 

relacionados con el/a. 

Recuerdo con particular vivencia las sesiones de discusi6n del proyecto de los Estatutos 

de la UPC en las que un colectivo de profesores de nuestra Escue/a propusimos la 

estructura departamental como la organizaci6n vertebradora de la universidad. La 

vehemencia que exhibimos en su defensa nos granje6 la denominaci6n de "departa

mentalistas radicales". En aquel momento se consider6 que nuestra posici6n perdi6 la 

batalla. Hoy en dia hay muchos que piensan que ganamos la g;uerra (desgraciada

mente, segun ellos). 

Las mayores limitaciones de la Escue/a eran la fa/ta de espacio, la escasez de profeso

rado y de personal de administraci6n y servicios, un exceso de estudiantes y un plan 

de estudios envejecido. Deficiencias que acompaiiaron a la Escue/a desde sus inicios y 

que hoy todavia no se ban resuelto totalmente a pesar de los aiios transcurridos. 

Al trasladarse la Facultad de Informatica al edificio de la calle Pau Gargallo (en 

principio destinado a nuestra Escue/a) tomamos posesi6n de los edificios desalojados: 

"bolet", ''palafito" y el ''pltitano" en la finca de la torre Girona y un barrac6n de obra 

frente a la biblioteca. Recuerdo que el rector deseaba derribar este barrac6n como sim

bolo de que comenzaba a eliminarse el chabolismo en el Campus Norte. La mejor des

cripci6n de la penuria de la Escue/a es dejar constancia de que celebramos como un 

triumfo queen el barrac6n se instalaran dos aulas (en las que el equipo directivo dio 

clase) y una sala de estudio. En un aftin de mejorar su aspecto exterior, los estudian

tes lo pintaron de rosa y aiiadieron motivos flora/es. No puedo olvidar el ruido de la 

lluvia sobre el tejado mettilico y estoy seguro que tampoco lo han olvidado los que asis

tieron a clase alli. Por lo demtis, proyectos para edificios se hicieron unos cuantos, pero 

solo se ejecut6 uno: para un edificio de nueva planta que sustituyese al ''pltitano "para 

los m6dulos D3, D4 y D5 y para dos aularios. A finales de 1985 el rector ofreci6 la 

opcion entre el edificio para el pltitano y el modulo D5. Hasta diciembre de 1989 este 

edificio no seria ocupado. 

Las relaciones con el rectorado eran muy apasionadas, con frecuentes alternancias 

entre el amor y el odio, como sucedia desde el comienzo de la relaci6n. Mientras tanto, 

la Escue/a habia ganado cohesion interna y su prestigio y consideracion comenzaron a 

abrirse camino en el seno de la Universidad. 

Recuerdo con especial orgullo la politico llevada a cabo por el equipo directivo de la 

Escue/a en beneficio de la dedicacion comp/eta de/ profesorado. Otras actuaciones 

importantes fueron la potenciacion de los incipientes departamentos pre LRU, para 

los que se obtuvo nuevo personal o se asigno personal que estaba destinado a la admi

nistracion de la Escue/a, y la institucionalizacion de las encuestas a los estudiantes 

sobre la actuacion docente de los profesores. 
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La Escue/a estaba masificada. Como ya he dicho, la falta de espacio y de profesores se 
combinaba con un mimero excesivo de estudiantes sometido a un incremento continuo 
e incontrolado. La falta de espacio impedfa disponer del profesorado necesario, por lo 
que la iinica opci6n alternativa a una degradaci6n de la enseiianza fue la limitaci6n 
de la entrada de estudiantes. Asf, la Escue/a tiene el dudoso honor de ser pionera en 
Espana de la polftica de limitaci6n de/ acceso de estudiantes. 

La renovaci6n del plan de estudios consumi6 un gran esfuerzo de trabajo e imagina
ci6n. Ya entonces se concibieron asignaturas cuatrimestrales, de laboratorio y huma
nfsticas. Desgraciadamente result6 un gasto de energfa e ilusi6n baldfo. La inminen
cia de una nueva ley que regularfa los planes de estudios oblig6 a aparcar el asunto. 
Tendrfan que pasar seis aiios c·menos ma/ que habfa prisa!) para que la Escue/a 
comenzase a desprenderse del plan 64: un plan de estudios mds longevo que bastantes 
de los profesores que lo impartian en ese momento. 

En el curso 1984-85 celebramos especialmente el decimotercer aniversario de la 
Escue/a (un buen niimcro y, 11(/cmds imp1·csdndible para alcrmwr cl vigesimoquin
to). Hubo concurso de fot~grnffn couC1mo de ideas para' decom1· et edificio de la 
Escue/a, publicaci6n de la primera memoria, acto de entrega de tftulos a las primeras 
promociones, homenaje a los directores que me habfan precedido, ... La Escue/a estaba 
entrando en la pubertad. 

Son dignas de recordarse la creaci6n def club deportivo de la Escue/a, que lamenta
blemente no ha sobrevivido, las sesiones de concierto de cdmara en el au/a Capilla, la 
conversion de/ CPET en sociedad cooperativa limitada y la profesionalizaci6n del 
"Baret". 

Y no recuerdo nada mds que merezca ser contado. Salvo que la cosa acab6 como habfa 
comenzado: con dificultades para encontrar un director (no es de extraiiar ta/ y como 
estaban las cosas). Pero eso ya pertenece a otra historia. 

Supongo que mi memoria ha sido selectiva en sus recuerdos por lo que de antemano, 
pido disculpas si he perdido en el tee/ado a/go que no debiera. jAh, se me olvidaba.' 
Creo que puedo decir que soy el unico director al que los estudiantes ban tocado la 
gaita. jSf, como lo leen.' Por lo visto mantenfamos diferencias de parecer sobre la ubi
caci6n de la fiesta de la "Telecogresca "y me organizaron un sarao con toque de gaita 
(gallega, por supuesto) incluido. 

A pesar de las dificultades de las que he dejado constancia, personalmente guardo un 
grato recuerdo de aquella etapa de mi vida. Creo que por ello soy deudor al equipo 
que trabaj6 conmigo y a los profesores, personal de administracion y servicios y estu
diantes de aquellos aiios. A todos ellos los recuerdo como amigos. Nos vemos. 

Barcelona, marzo de 1998 
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Lluis Jofre Roca 
Exdirector de l'ETSETB (1989-1994) 

Repassar els cine anys (1989-94) a la direcci6 de l'Escola is un exercici clarament sub

jectiu que acaba produint una certa malenconia del temps passat, pero al mateix 

temps, i per que no dir-ho, una gran satisfacci6. 

Revisar un periode de temps es pot fer de moltes maneres. Es pot fer be d'una mane

ra cientifica, ressef!:Uint la producci6 documental (per exemple, durant aquest temps 

es varen generar a l'Escola mis de set centimetres de gruix de notes interiors, unes 

sis-centes -era un metode per transmetre informaci6 en suport paper entre la direc

ci6 i la comunitat de l'Escola, que posteriorment va caure en desus-), bi segons els 

acords adoptats pets organs de govern de l'Escola, entorn d'uns quatre-cents durant 

els cine anys, o bi d'acord amb el nombre d'estudiants que es varen titular durant 

aquest perfode, mis d'un miler. Possiblement totes elles son importants i significati

ves, pero de segur que cobreixen tan sols una part de la petita historia de l'Escola 

durant aquest temps. Si volf!:Uissim acostar-nos una mica mis a la realitat d'aquests 

anys, haurfem d'aprofundir el dia a dia de les persones que varen fer possible aquest 

perfode de l'Escola. Fetes aquestes consideracions i admeses les limitacions, voldria 

passar a destacar uns quants Jets que podrien ser distintius o significatius (segura

ment des d'un punt de vista forra personal) d'aquests anys de l'Escola, i per allo de les 

xifres intentarem descriure'n els cine mis significatius, i ho farem a partir d'una breu 

reflexi6 sobre el context del moment. 

L'Escola havia adquirit en els seus gairebi vint anys d'existencia un prestigi gran a 

Catalunya, a Espanya i una mica tambi a Europa, i tot aixo s'havia Jet de la ma de 

les persones -professors, PAS i estudiants- diguem-ne de primera generaci6, sobretot 

perque eren elles qui havien estat al peu del can6 des del primer moment, treballant 

en condicions moltes vegades quasi d'apostolat -amb mis estudiants que metres qua

drats, per exemple-, suplint amb l'esforr personal les dares mancances d'un sistema 

de funcionament en ocasions forra deficitari. Semblava que ara es podien donar les 

condicions per afrontar un segon pas de l'Escola, que era el de la consolidaci6, a tra

vis de l'assentament d'unes condicions de qualitat quant a persones, espais i progra

mes, i aixo amb 1m protagonisme gran d'una segona generaci6 de persones de /'Esco/a. 
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Els vint-i-cinc anys s'acmtaven i no ens podien agafar a mig vestir. Deis vint als vint
i-cinc anys els esdeveniments es precipiten. 

Les xifres d'estudiants i la plantilla de personal. L'Escola comenfa a pensar en 
la seva dimensio estable i per aixo es par/a de la plantilla de personal -professorat i 
PAS- i d'estudiants que hauria de tenir l'Escola i cap a la qua! se suposa que caldria 
tendir en els anys segiients. En definitiva es tracta de criixer en personal -de prop de! 
trenta per cent- i disminuir en estudiants -de! trenta per cent addicional-, basica
ment per efecte de la desmassificacio, per tal de tendir cap a unes ratios de mis qua
litat. 

Cap a uns nous espais i laboratoris. Durant aquests cine anys, una gran part dels 
depmtaments lligats a /'Esco/a es traslladen als espais definitius dels moduls de/ 
Campus Nord. Una petita part queda encara en espais provisionals en edificis de la 
zona de Torre Girona. Amb aquest trasllat la superficie es multiplica per deu i es dis
posa de l'espai necessari per a professorat i per a laboratoris, tant de docencia com de 
recerca. 

Cap a un nou pla d'estudis. Els intents successius de !'Esco/a per actualitzar el pla 
d'estudis (originariament de /'any 1964) varen aconseguirfinahnent el seu reS1tltat, 
i en el mare def procis de reforma de !es titulacions es va elaborar de manera forfa 
consenS1tada (acords de Vichy) un nou pla d'estudis (1992) amb un format que va 
permetre plaS1nar-hi el saber fer de !'Esco/a acostant-lo a les naves necessitats def sec
tor, i tenir una influencia important sabre altres ensenyaments de la Universitat i 
altres escoles de l'Estat. 

Un nou paper dels estudiants. Els anys de pemiries materials havien generat 
1ms habits d'actuacio i comunicacio dels diferents col-lectius de l'Escola, i molt par
ticularment dels estudiants, molt impregnats de desconfianfa. Tot i la progressiva 
millora en mitjans i persones, S1tperar aquesta situacio necessitava de tothom, i els 
estudiants varen adoptar clarament un paper protagonista que va permetre a tota 
l'Escola avanfar i participar activament en el canvi col'lectiu de la Universitat. La 
Telecow·escn es va reubicar i consolirlm; i varen posar en marxa noves maneres 
d'internrcirJ amb el teixit professional, com ara els FORUMS o les Juniors 
Empreses. 

El creixement de/ sector de /es telecomunicacions. De ser nomis un sector de 
futur, s'estava passant a ser un sector de present i de futur. Es comenfava a parlor de! 
Llibre Blanc, def Plan Nacional, dels projectes RACE i ESPRIT, iamb tot aixo de! 
final de! monopoli i de la creacio d'un bon nombre de noves escoles. Afortunadament, 
tot aixo passava en un moment molt adequat per al balanf joventut-maduresa de 
/'Esco/a, la qua! cosa ens va permetre participar-hi intensament. El conjunt del sec
tori l'Escola s'anaven reconeixent i anaven generant confianfa mutua. 
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Com a resultat de tot aixo es va anar consolidant un paper de lideratge de 
l'ETSETB com a ta! i dels seus col'/ectius -professors, estudiants i PAS-, tant a dins 
com a fora de l'Fscola i de la Universitat: el seu paper en el mare de l'Associaci6 
d'Fscoles de Telecomunicaci6 (COD/TEL), la si[Jllatura dels primers acords interna
cionals de doble titulaci6 amb l'ENSTP i l'ENSTB, el primera analisi prospectiva de 
les sortides professionals dels nostres titulats Q UASETB-91, el primer estudi sobre la 
transici6 secundaria-universitat per als estudiants de l'Fscola, la participaci6 en el 
projecte experimental d'avaluaci6 institucional, l'acompanyament del procis de posa
da en marxa de l'EUPBL. 

No voldria acaba1; pero, sense expressar el meu profund agrai'ment a tot el col-lectiu 
de l'Fscola per la seva confianfa, i sobretot a totes les persones que des de !'equip direc
tiu i des dels serveis de !'Esco/a em varen acompanyar i donar suport durant aquests 
cine anys, i al mateix temps manifestar l'orgull i la satisfacci6 d'haver tingut la for
tuna de participar, des de la direcci6, en els canvis que va viure l'ETSETB durant 
aquests anys en que es va passar d'una situaci6 de quasic/andestinitat a una de qua
siparticipaci6, i haver-ho Jet de la ma d'un col'lectiu molt exigent, resultat de la seva 
propia autoexigencia, pero al mate ix temps gene1·6s quan aixo ha estat necessari i pre
ocupat tambi per arribar a una visi6 mis humana i plun·disciplinaria de la professi6 
a l'estil de la figura de Francese Salva i Campillo. 

Barcelona, mare; de 1998 
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L'ETSETB 
en dades 





Personal: professors i PAS 

Elisa Pia Soler 

Professorat amb docencia a l'ETSETB 96-97 

[701) Arquitectura de Computadors Dominguez Pumar, Manuel M. [23751 PA2 TC 
Fernandez Chimeno, Mireya [05061 TEU TC 

Acebron Anton, Jose Jesus [23751 PA2 TC Gago Barrio, Javier [23751 PA2 TC 
Ayguade Parra, Eduard [0500] cu TC Garcia Gonzalez, Miquel Angel [2375] PA2 TC 
Barredo Muxi, Cristina [0506] TEU TC Garcia Hernandez, Miguel J. [0504] TU TC 
Bofill Soliguer, Pablo [0506] TEU TC Garcias Salva, Pau (2374] PA3 TC 
Cela Espin, Jose M. [0504] TU TC Gasulla Forner, Manel [2374] PA3 TC 
Cosials Ruiz, Carlos [23701 PAl 05 Gonzalez Jimenez, Jose Luis [23751 PA2 TC 
Cruellas lbarz, Juan Carlos [05041 TU TC Guinjoan Gispert, Francisco Juan [05041 TU TC 
Delgado Merce, Jaime M. [05041 TU TC Jimenez Arribas, Anastasio [23701 PAl 06 
Diaz de Cerio Ripalda, Luis Manuel [23741 PA3 TC Jimenez Serres, Vicente [23741 PA3 TC 
Espasa Sans, Roger (2374] PA3 TC Jordana Barnils, Jose [2374] PA3 TC 
Fernandez Jimenez, Agustin [0504] TU TC Lopez Gonzalez, Juan Miguel [0504] TU TC 
Garcia Alminana, Jordi (23741 PA3 TC Lupon Roses, Emili [0504] TU TC 
Jimenez Castells, Marta [23741 PA3 TC Madrenas Boadas, Jordi [05041 TU TC 
Juan Hormigo, Antonio (23741 PA3 TC Marchan Garcia-Moreno, Juan (23701 PAl 06 
Navarro Moldes, Leandro [05041 TU TC Mas Raguer, Antoni [23751 PA2 06 
Peiron Guardia, Montserrat (2374] PA3 TC Masana Nadal, Francese [2375] PA2 TC 
Pons Jansana, Jose [2370] PAl 05 Mateo Pena, Diego [2374] PA3 TC 
Royo Valles, Dolors (05061 TEU TC Molinas Mata, Pau [0506] TEU TC 
Valero Cortes, Mateo (0500] cu TC Moll Echeto, Francese [05041 TU TC 

Moreno Arostegui, Juan Manuel [05041 TU TC 
Navarro Gonzalez, Eduardo [05041 TU TC 

(710) Enginyeria Electronica Negre de Bofarull, F. [2370] PA1 06 
Olive Morros, Albert Angel [2370] PAl 06 

Alcubilla Gonzalez, Ramon [0500] cu TC Orpella Gracia, Albert [2375] PA2 TC 
Aragones Cervera, Xavier (2374] PA3 TC Pallas Areny, Ramon (0500] cu TC 
Bardes Llorensi, Daniel (2374] PA3 TC Pol Fernandez, Clemente (0504] TU TC 
Borras Godayol, Salvador (2370] PA1 06 Pons Nin, Joan [0504] TU TC 
Bragos Bardfa, Ramon [2374] PA3 TC Poveda Lopez, Alberto (0504] TU TC 
Cabestany Moncusi, Joan (0500] cu TC Prat Vinas, Lluis [0500] cu TC 
Calderer Cardona, Josep (0504] TU TC Ramos Castro, Juan Jose (23741 PA3 TC 
Casas Piedrafita, Jaime Oscar (23751 PA2 TC Rodriguez Martinez, Angel [05041 TU TC 
Castaner Munoz, Luis (0500] cu TC Rosell Ferrer, Javier (05041 TU TC 
Chavez Dominguez, Juan Antonio [23741 PA3 TC Rubio Sola, Jose Antonio [0500] cu TC 
Closas Torrente, Lluis (0505] CEU TC Sala Pares, Pedro (23701 PA1 06 
Colominas Balague, Josep [23751 PA2 06 Salazar Soler, Jorge (23741 PA3 TC 
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Silva Martinez, Ferran [23741 PA3 TC [7281 Matematica Aplicada i Telematica 
Silvestre Berges, Santiago [23741 PA3 TC 

Torrents Daiz, Josep M. [0506] TEU TC Aguilar Igartua, M6nica [23751 PA2 TC 

Taus Muntaner, Ignacio [05061 TEU TC Aguilo Gast, Francisco de Asis L. [05061 TEU TC 

Turo Peroy, Antoni [23741 PA3 TC Altes Bosch, Jordi [0506] TEU TC 

Vargas Drechsler, Manuel Agustin [2374] PA3 TC Aroca Farrerona, Josep M. [0506] TEU TC 

Vidal Lopez, Eva [23751 PA2 TC Barba Marti, Antonio [23741 PA3 TC 

Barcelo Arroyo, Francisco [23741 PA3 TC 

Barenys de Lacha, Esteve Angel [23701 PA1 06 

[713] Enginyeria Quimica Barguilla Navarrete, Jordi [23701 PA1 06 

Breitman de Celestino, M6nica Celia [23741 PA3 TC 

Barce16 Fernandez, Joan M. [05061 TEU TC Burrull i Mestres, Francese [2375] PA2 TC 

Calve! Cornet, Marta [0504] TU TC Calveras i Auge, Anna [2375] PA2 TC 

Paraira Cardona, Miquel [0504) TU 06 Casademont Serra, Jordi [2374] PA3 TC 

Cervello Pastor, Cristina [0506) TEU TC 

Comellas Padro, Francese de Paula [0504) TU TC 

[717] Expressio Grafica a l'Enginyeria Cruz Llopis, Luis Javier de la [2375] PA2 TC 

Cubarsi Morera, Rafael [0504) TU TC 

Lopez Berbel, Francisco [0506) TEU TC Escudero Rayo, Miquel [05041 TU TC 

Nogues Mane, Carles [0504) TU TC Fabrega Canudas, Josep [0500] cu TC 

Palau Aymerich, Llu'isa [0506) TEU TC Fial Mora, Miguel Angel [0500] cu TC 

Soler Renales, Juan Antonio [0504] TU TC Forga Alberich, Jordi [0506] TEU TC 

Fame i Munoz, Jordi [23751 PA2 TC 

Garcia Haro, Joan [0504) TU TC 

[7201 Fisica Aplicada Garriga Valle, Ernest [0506] TEU TC 

Gomez Marti, Jose [0504] TU TC 

Albareda Tiana, Alfonso [0504) TU TC Gorricho Moreno, Juan Luis [2375) PA2 TC 

Alonso Maleta, Maria Aranzazu [2375] PA2 TC Gorricho Moreno, Monica [2375) PA2 TC 

Arrando Comas, Francese [2370) PAl 04 Gracia Rivas, Ignacio [0506) TEU TC 

Benadero Garcia-Morato, Luis [05041 TU TC Gracia Sabate, Francese Xavier [05041 TU TC 

Bruna Floris, Lluis [23701 PA1 04 Hernandez Pajares, Manuel [0504] TU TC 

Dalmau Garcia, Maria Rosa [0504) TU TC Hesselbach i Serra, Xavier [23751 PA2 TC 

Fayos Valles, Francisco [0504) TU TC Liria Righetti, Antoni [2370) PAl 06 

Ferrer Anglada, Nuria [0504ITU TC Lopez Masip, Susana Clara [23751 PA2 TC 

Garcia-Berra Montilla, Enrique [0504] TU TC Marco G6mez, Christian [2370) PAl 06 

Gomis Arbones, Vicente [23701 PAl 06 Marti Farra, Jaume [05061 TEU TC 

Gonzalez Cinca, Ricard 123741 PA3 TC Martin de la Torre, Pablo 123741 PA3 TC 

Gorri Ochoa, Jose Antonio [0500] cu TC Mata Diaz, Jorge [23741 PA3 TC 

Gutierrez Cabello, Jordi [2370] PA1 06 Melus Moreno, Jose Luis [05001 cu TC 

lranzo Fernandez, Vicente [0504ITU TC Miralles de la Asunci6n, Alicia [23701 PAl 06 

lsalgue Buxeda, Antonio [05041 TU TC Monzo Sanchez, Francisco Miguel [2374] PA3 TC 

Juan Zornoza, Jose Miguel [05061 TEU TC Morillo Bosch, Paz [0504) TU TC 

Manrique Oliva, Alberto [2370] PA1 04 Munoz Lecanda, Miguel Carlos [05001 cu TC 

Mercader Calvo, Maria Isabel [0504] TU TC Munoz L6pez, Xavier [23741 PA3 TC 

Minguella Blasco, Enric [23741 PA3 TC Oliver i Riera, Miquel [23751 PA2 TC 

Net Maree, Marta [05041 TU TC Oller Teijon, Francese [05061 TEU TC 

Paz Paz, Antonio [05041 TU TC Ozon Gorriz, Francisco Javier [23751 PA2 TC 

Perez Perez, Rafael [05041 TU TC Padro Laimon, Carles [0504] TU TC 

Toribio Millan, Eliezer [05041 TU TC Pallares i Segarra, Esteve [23751 PA2 TC 

Torra Ferre, Vicen~ (0500] cu TC Paradells Aspas, Jose [05041 TU TC 

Ras Sabido, Antoni [0505] CEU TC 

Ribelles Garcia, Alex [23751 PA2 TC 

(725] Matematica Aplicada I Rico Novella, Francisco Jose [05041 TU TC 

Roig Sala, Bernardino [2374] PA3 TC 

Barca Salam, Francisco Javier [23701 PA1 04 Rojas Espinosa, Alfonso [2375) PA2 TC 

Puig Pia, Carles [0506] TEU TC Roman Roy, Narciso [05041 TU TC 

Roca Rosell, Antonio M. Claret [23701 PA1 04 Saez Moreno, German [2374] PA3 TC 

Salient Ribes, Sebastian [0504] TU TC 
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Salles Aromir, Edurdo [2370] PA1 06 Fernandez Rubio, Juan-Antonio [0500] cu TC 
Sanchez Llado, Anna [0504] TU TC Gasull Llampallas, Antoni [0500] cu TC 
Sanvicente Gargallo, Emilio [0500] cu TC Hernando Pericas, Francisco Javier [0504] TU TC 
Sanz Subirana, Jaime [0504] TU TC Herranz Luis, Jaime [0504] TU TC 
Serra Albo, Oriol [05041 TU TC Jofre Roca, Luis [0500] cu TC 
Solanas Marrugat, Josep M. [23701 PA1 05 Junyent Giralt, Gabriel [0500] cu TC 
Soriano lbaiiez, Miguel [23741 PA3 TC Lagunas Hernandez, M. A. [0500] cu TC 
Urbizu Montaiies, Narciso [0506] TEU TC Lamarca Orozco, M. Meritxell (23741 PA3 TC 
Victoria Monge, Carles [0506] TEU TC Mallorqui Franquet, Jordi Joan [23741 PA3 TC 
Villar Santos, Jorge Luis [0504] TU TC Marino Acebal, Jose Bernerdo [0500] cu TC 

Marques Acosta, Ferran [05041 TU TC 
Mas Casals, Orestes Miquel (23741 PA3 TC 

(732] Organitzacio d'Empreses Miguel Lopez, Jose Maria [05041 TU TC 
Miro Sans, Joan Maria [0504] TU TC 

Batalla Descals, Pedro [2375] PA2 06 Moncunill Geniz, Francisco Javier [2375] PA2 TC 
Calvet Madrigal, Josep Maria [0504] TU TC Monte Moreno, Enrique [05041 TU TC 
Consolacion Segura, Carolina Maria [0506] TEU TC Moreno Bilbao, M. Asuncion [05041 TU TC 
Cuatrecasas Arbos, Lluis [0500] cu TC Morros Rubio, Josep [2370] PA1 06 
Mussons Selles, Jaime [23741 PA3 TC Nadeu Camprubi, Climent [0500] cu TC 
Pons Peregort, Olga [0506] TEU TC Najar Marton, Montserrat [23741 PA3 TC 
Sarda Ferrer, Joan [23751 PA2 TC O'Callaghan Castella, Joan (0504] TU TC 
Vilajosana Bejar, Jorge [0505] CEU TC Oliveras Verges, Albert [0506] TEU TC 

Olmos Bonafe, Juan Jose [0504] TU TC 
Pardas Feliu, Montserrat (2375] PA2 TC 

(736] Projectes d'Enginyeria Perez Neira, Ana Isabel [0504] TU TC 
Perez Torres, Juan [0504] TU TC 

Blasco Font de Rubina!, Jaime [0500] cu TC Pradell Cara, Lluis [05041 TU TC 
Bombardo Soles, Carmen [0506] TEU TC Prat Gama, Josep [23741 PA3 TC 
Gines Gibert, Montserrat [0506] TEU TC Purroy Martin, Francese [23701 PA1 06 

Recolons Martos, Jaume [23741 PA3 TC 
Riba Sagarra, Jaume [23741 PA3 TC 

(739] Teoria del Senyal i Comunicacions Rius Casals, Juan-Manuel [0504] TU TC 
Rodriguez Fonollosa, Javier [05041 TU TC 

Aguasca Sole, Alberto [0504) TU TC Rodriguez Fonollosa, Jose Adrian [05041 TU TC 
Agusti Comes, Ramon [0500] cu TC Roldan Andrade, Jesus [0504] TU TC 
Artigas Garcia, David [23751 PA2 TC Romeu Robert, Jordi [05041 TU TC 
Belmonte Molina, Aniceto [2374] PA3 TC Ruiz Boque, Silvia [0504] TU TC 
Berenguer Sau, Jordi [05051 CEU TC Ruiz Moreno, Sergio [0504] TU TC 
Blanch Boris, Sebastian [05041 TU TC Salavedra Mali, Josep [23741 PA3 TC 
Bonafonte Cavez, Antonio Jesus [0504] TU TC Salembier, Philippe Jean [05041 TU TC 
Broquetas lbars, Antoni [0504] TU TC Salient Roig, Jose Oriol [23751 PA2 TC 
Cabrera Bean, Margarita [05041 TU TC Santos Blanco, M. Concepcion [23741 PA3 TC 
Camps Carmona, Adriano Jose [23741 PA3 TC Sanz Postils, Margarita [05041 TU TC 
Canal Bienzobas, Fernando [0500] cu TC Sayrol Clots, Elisa [2375] PA2 TC 
Cardama Aznar, Angel [0500] cu TC Serra! Fernandez, Juan [0504] TU TC 
Carrion lsbert, Antoni [0504] TU 06 Soneira Ferrando, M. Jose [05041 TU TC 
Casadevall Palacio, Fernando-Jose [0500] cu TC Torner Sabata, Lluis [05041 TU TC 
Casas Pia, Josep Ramon [05041 TU TC Torres Torres, Francese [05041 TU TC 
Comellas Colome, Jaume [23701 PA1 06 Torres Urgell, Luis [05041 TU TC 
Cameron Tejera, Adolfo [0500] cu TC Vall-Llossera Ferran, Mercedes [05041 TU TC 
Corbella Sanahuja, lgnasi [0500] cu TC Valle Alarcon, Rafael [0504] TU TC 
Delgado Penin, Jose A. [0500] cu TC Vallverdu Bayes, Francisco [0504] TU TC 
Diaz Romero, M. del Pilar [0504] TU TC Vazquez Grau, Gregori (0504] TU TC 
Dias Oti n, Victor Federico [0504] TU TC Vicente del Fraile, Pedro [0504] TU TC 
Duffo Ubeda, Nuria [0504] TU TC Vidal Manzano, Jose [0504] TU TC 
Elias Fuste, Antonio [0500] cu TC Yufera G6mez, Jose Manuel (2370] PA1 06 
Fabregas Canovas, Francisco Javier [0504] TU TC 
Fernandez Canti, Rosa Mari [23701 PA1 06 
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Personal d'administraci6 i serveis 

La plantilla de PAS esta formada per personal laboral i per personal funcionari, des

glossat de la manera segiient: 

PAS LABORAL 
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Biblioteca 
Jordi Lazaro Romero 

Xavier Murtra Masot 

Consergeria 
Jose Barroso Rodriguez 

Vicente Borja Pardo 

(baixa per trasllat 1'1 de maig de 1997) 

Alicia Correa Cano 

Julia Farinas Martinez 

Antonio Gamez Perez 

Ana Marfa Marcos Segura 

(alta el 5 de maig de 1997) 

Aurora Ortega Palomares 

Emilio del Peso Ruiz 

Antonio Romero Chinchilla 

Javier Sora Ortega 

Laboratoris d'Electronica 

Vincen~ Cabanes Climent 

Josep Galman Bachpol 

Juan Manuel Garcia Morales 

Vicente Ruiz Miera 

Punt d'lnformacio 
Rosa Frias Duran 

Secretaria Academice 

Conxita Buesa Aznar 

Serveis Informatics 

Antonio Artero Gomez 

Senen Delgado Penin 

Maite Fornt Pardos 

Francese Guasch Ortiz 

Carles Mendi Sole 
Jose A. Rodriguez Grau 

(baixa per trasllat el 17 de juliol de 1996) 

M• Carmen Tall6n Montoro 

(alta a partir de 1'1 de gener de 1997) 

Tecnic de gestio 

Alberto Clavero Navarro 

TOTAL 

2 

9 

4 

6 
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PAS FUNCIONARI 

Administracio 
Rosa Lloveras Parera 
Cristina de Mateo Mampel 

Administradora 
Elisa Pia Soler 

Biblioteca 
Angel Beumala Ravent6s 
Emilia CattiveloToibaro 
Ruth Inigo Robles 
Montserrat Moragas Marsal 

Gestio Economica 
Mario Garrach6n Alonso 
Antonio Heras Javega 
Roser Pons Casanova 

Pool Departamental 
Carmen Franquesa Cardona 

Secretaria Academlca 
Ana Marfa Benedicto Benito 
Assumpci6 Salvat Rovira 
Montserrat Targarona Turu 
Nuria Valtas Pere 

Secretaria de Direccio 
Rosa Maria Elmeua Navarro 
Rosa Soler Cusc6 

TOTAL 

2 

4 

3 

4 

2 

17 

El personal de Biblioteca va passar a formar part 
del personal de la Biblioteca Rector Gabriel Ferrate 
a partir del juliol de 1997. 
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Cronologia dels equips directius de l'Escola 

Cristina de Mateo Mampel 

Sr. Ricardo Valle Sanchez 
Director comissari (6 de desembre de 1971 -
28 de febrer de 1977) 

Sr. Julian Fernandez Ferrer 
Sotsdirector (des. 71 - 30/9/73) 

Sr. Jaume Herranz Luis 
Sotsdirector (1(10/72 - 21/4/75) 

Sr. Carlos Angulo Carranza 
Sotsdirector (25/6/74 - 1/10/74) 

Sr. Javier Bara Ternes 
Sotsdirector d'lnvestigaci6 i Planificaci6 

(1/10174 - 30/9/75) 
Sotsdirector Cap d'Estudis (1/10175 - 1/5/77) 

Sr. Angel Cardama Aznar 
Sotsdirector d'lnvestigaci6 (1/10175 - 1/6/77) 

Sr. Jaume Herranz Luis 
Secretari (7/12/71 - 1/10/72) 

Sr. Ramon Pallisa Munts 
Secretari (5/10/72 - 31/1/79) 

Maria Gracia Pisa Costa 
Cap de Negociat (1/2/73 - 30/6/78) 

Sr. Javier Bara Ternes 
Sotsdirector Cap d'Estudis (1/10175 -1/5/77/ i director 

en funcions (maig de 1976 - febrer de 1977) 

Sr. Angel Cardama Aznar 
Sotsdirector d'lnvestigaci6 (1/10175 - 1/6/77) 

Sr. Ramon Pallisa Munts 
Secretari (5/10/72 · 31/1/79) 

Maria Gracia Pisa Costa 
Cap de Negociat (112/73 - 30/6/78) 
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Sr. Carlos Angulo Carranza 
Director en funcions (28 de febrer de 1977 - 31 d'agost 

de 1978) 

Sr. Javier Bara Ternes 
Sotsdirector Cap d'Estudis (1/10/75 - 1/5/77) 

Sr. Antonio Alabau Munoz 
Sotsdirector d'Estudis (1/5177 - 31/1/79) 

Sr. Angel Cardama Aznar 
Sotsdirector d'lnvestigaci6 (1/10/75 - 1/6/77/ 

Sr. Luis M. Castaner Munoz 
Sotsdirector d'lnvestigaci6 (116/77 - 31/1/79) 

Sr. Ramon Pallisa Munts 
Secretari (5/10/72 - 31/1/79) 

Maria Gracia Pisa Costa 
Cap de Negociat (112/73 - 30/6/78) 

Sr. Antonio Alabau Munoz 
Sotsdirector d'Estudis (1/5177 · 31/1/79) i director 

en funcions (se rembre de 1978 - genor de 1979) 

Luis M. Castaner Munoz 
Sotsdirector d'lnvestigaci6 (1/6177 · 31/1/79) 

Jose B. Marino Acebal 
Sotsdirector d'Estudis (112/79 - 1/11/80) 

Ramon Pallisa Munts 
Secretari (5/10/72 - 31/1179) 

Lluis Prat Vinas 
Secretari (112/79 - 1/9/81) 

Marfa Dolores Gonzalez Carrascosa 
Cap de Negociat (11/10178 - 30/9/81) 



Sr. Jesus Galvan Ruiz 
Director /10 de gener de 1979 - 23 de juliol de 1981) 

Sr. Antonio Alabau Munoz 
Adjunt a Direcci6 per a Assumptes d'lnvestigaci6 
/13/11/80 - 1/9/81) 

Sr. Ramon Pallisa Munts 
Sotsdirector de Planificaci6 /1/2/79 - 4/3/84) 

Sr. Jose B. Marino Acebal 
Sotsdirector Cap d'Estudis /1/2/79 - 1/11/80) 

Sr. Llufs Mercader del Rfo 
Sotsdirector Cap d'Estudis /1/11/80 - 1/9/81) 

Sr. Llufs Prat Vinas 
Secretari /1/2/79 - 1/9/81) 

Marfa Dolores Gonzalez Carrascosa 
Cap de Negociat /11/10/78- 30/9/81) 

Sr. Luis M. Castaner Munoz 
Director /23 de ju/iol de 1981 - 14 de febrer de 1983) 

Sr. Antonio Alabau Munoz 
Sotsdirector d'lnvestigaci6 /1/9/81 - 1/3/83) 

Sr. Jose Antonio Gorri Ochoa 
Sotsdirector Cap d'Estudis /1/9/81 - 1/3/83) 

Sr. Ramon Pallisa Munts 
Sotsdirector de Planificaci6 /1/2/79 - 4/3/84) 

Sr. Vicente Casares Giner 
Secretari /1/9/81 - 1/3/83) 

Marfa Dolores Gonzalez Carrascosa 
Cap de Negociat /11/10/78 - 30/9/81) 

Sra. Isabel Corbella Sanahuja 
Cap de Negociat-a partir de gener de 1985, el /lac 
de treba/1 passa a denominar-se: administradora
/1/10/81 - 31/12/88) 

Sr. Jose B. Marino Acebal 
Director /14 de febrer de 1983 - 30 d'abril de 1986) 

Sr. Llufs Prat Vinas 
Sotsdirector Cap d'Estudis /1/3/83 - 30/4/86) 

Sr. Jose Luis Andres Yebra 
Sotsdirector d'lnvestigaci6 /1/3/83 - 30/4/86) 

Sr. Ramon Pallisa Munts 
Sotsdirector de Planificaci6 /1/2/79 - 4/3/84) 
Cap de/s Serveis Administratius /5/3/84 - 4/3/85) 
Cap de/ Gabinet Tecnic /5/3/85 - 18/7/85) 

Sr. Juan Fernandez Rubio 
Secretari /1/3/83 - 30/4/86) 

Sra. Isabel Corbella Sanahuja 
Cap de Negociat -a partir de gener de 1985, el /lac 
de treba/1 passa a denominar-se: Administradora
( 1/10/81 - 31/12/88) 

Sr. Gabriel Junyent Giralt 
Director /1 de maig de 1986 - 12 de juny de 1989) 

Sr. Joan Cabestany Mancusi 
Sotsdirector Cap d'Estudis /1/5/86 - 12/6/89) 

Sr. Ferran Canal Bienzobas 
Sotsdirector d'lnvestigaci6 /1/5/86 - 31/1/88) 

Sr. Juan Fernandez Rubio 
Sotsdirector d'lnvestigaci6 /1/2/88 - 31/5/89) 

Sr. Josep Calderer Cardona 
Sotsdirector de P/anificaci6 /1/2/88 - 12/6/89) 

Sr. Antoni Carrion lsbert 
Secretari /1/5/86 - 31/1/88) 

Sra. Paz Morillo Bosch 
Secretaria /1/2/88 - 31/12/88) 

Sr. Jaume Sanz Subirana 
Secretari /1/1/89 - 31/7/90) 

Sra. Isabel Corbella Sanahuja 
Cap de Negociat -a partir de gener de 1985, el /lac 
de treba/1 passa a denominar-se: Administradora
/1/10/81 - 31/12/88) 

Maria Merce Tapies Puig 
Administradora /1/2/89 - 31/8/89) 
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Sr. Lluis Jofre Roca 
Director (13 de juny de 1989 - 12 de juliol 1992) 

Sr. Xavier Correig Blanchar 
Sotsdirector Cap d'Estudis (15/6/89 - 23/2/92) 

(vegeu Xavier Rosell) 

Sr. Jose B. Marino Acebal 
Sotsdirector de Nous Plans d'Estudis (24/2/92 -16/7192) 

Sr. Jose Luis Melus Moreno 
Sotsdirector de Planificaci6 /15/6/89 - 16/7/92) 

Sr. Francese Vallverdu Bayes 
Sotsdirector d'Extensi6 Universitaria (15/6/89 - 28/2/90) 

Sr. Gregori Vazquez Grau 
Sotsdirector d'Extensi6 Universitaria (1/3/90 · 12/5/91) 

Sr. Climent Nadeu Camprubi 
Sotsdirector d'Extensi6 Universitaria (13/5/91 • 16/7/92) 

Sr. Eduard Bertran Alberti 
Sotsdirector de Laboratoris Docents (1/4/90 · 31/8/91) 

Sr. Xavier Rosell Ferrer 
Sotsdirector de Laboratoris Docents (1/9/91 - 23/2/92) 

Sotsdirector de/ Pia d'Estudis 64 /24/2/92 - 11/7/93) 

Sr. Jaume Sanz Subirana 
Secretari (1/1/89 - 31/7/90) 

Sr. Josep Fabrega Canudas 
Secretari (1/8/90 - 16/7/92) 

Maria Merce Tapies Puig 
Administradora (1/2/89 - 31/8/89) 

Elisa Pia Soler 
Administradora (1/9/89 - ) 

Sr. Lluis Jofre Roca 
Director (8 de ju/io/ de 1992 - 12 de maig de 1994) 

Sr. Miguel J. Garcia Hernandez 
Sotsdirector de Planificaci6 (17/7/92 - 31/5/94) 

Sr. Francese Comellas Padro 
Sotsdirector d'Extensi6 Universitaria 

/17/2/92 - 31/5/94) 

Sr. Jose B. Marino Acebal 
Sotsdirector de/ Pia d'Estudis 92 i Cap d'Estudis 

(17/7/92 -30/11/93) 
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Sr. lgnasi Corbella Sanahuja 
Sotsdirector Cap d'Estudis (1/12/93 - 14/10/97) 

Sr. Xavier Rosell Ferrer 
Sotsdirector def Pia d'Estudis 64 (17/7/92 - 11/7/93) 

Sr. Leandro Navarro Moldes 
Sotsdirector de/ Pia d'Estudis 64 

/12/7/93 - 31/5/94) 

Sr. Guillem Femenias Nadal 
Secretari (17/7/92- 31/5/94) 

Elisa Pia Soler 
Administradora ( 1/9/89 - ) 

Sr. Antoni Elias Fuste 
Director (24 de maig 1994 - 22 de maig 1997) 

Sr. lgnasi Corbella Sanahuja 
Sotsdirector Cap d'Estudis (1/12/93 - 14/10/97) 

Sr. Jose Adrian Rodriguez Fonollosa 
Sotsdirector d'Extensi6 Universitaria 

/1/6/94 - 31/5/97) 

Sr. Pere Riu Costa 
Sotsdirector de Laboratoris Docents 

/1/6/94 - 30/9/96) 

Sra. Mireya Fernandez Chimeno 
Sotsdirectora de Laboratoris Docents (1/10/96 - ) 

Sr. Jorge Villar Santos 
Sotsdirector de Planificaci6 i Serveis (1/6/94 - ) 

Sr. Pedro Vicente del Fraile 
Sotsdirector de Relacions amb Empreses 

Co/-laboradores /1/6/94 - ) 

Sr. Narciso Roman Roy 
Secretari (1/6/94 - 29/2/96) 

Sr. Antoni Ras Sabid6 
Secretari (1/3/96 - ) 

Elisa Pia Soler 
Administradora (1/9/89 - ) 



Sr. Antoni Elias Fuste 
Director (22 de juny 1997 - J 

Sr. lgnasi Corbella Sanahuja 
Sotsdirector Cap d'Estudis (1/12/93 - 14/10/97} 

Sr. Francese Torres Torres 
Sotsdirector Cap d'Estudis (15/10/97 - J 

Sra. Mireya Fernandez Chimeno 
Sotsdirectora de Laboratoris Docents (1/10/96 - J 

Sr. Jorge Villar Santos 
Sotsdirector de Planificacio i Servais (1/6/94 - J 

Sr. Pedro Vicente del Fraile 
Sotsdirector de Re/acions amb Empreses 

Co/,/aboradores (1/6/94 - J 

Sr. Antoni Ras Sabid6 
Secretari (1/3196 - J 

Elisa Pia Soler 
Administradora (1/9/89 - J 
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Els laboratoris docents de l'ETSETB 

Mireya Fernandez Chimeno 

lntroducci6 

L'experimentalitat es un dels pilars fonamentals dels ensenyaments que ofe

reix l'Escola Tecnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicaci6. L'Escola ha 

vetllat, des dels seus inicis, per poder oferir als seus estudiants uns laborato

ris punters en dotaci6 i tecnologia. 

Amb la implantaci6 dels nous plans d'estudis, els laboratoris de l'escola han 

crescut molt. La inversi6 en laboratoris docents que s'ha realitzat des de l'i

nici del nou pla d'estudis es d'uns 290 milions de pessetes, als quals cal afe

gir uns 100 milions d'inventariable docent que ja existia en el pla vell. 

Els ensenyaments d'enginyeria de telecomunicaci6 i enginyeria electronica 

tenen al voltant del 40% de credits pdctics. Els nostres estudiants realitzen 

practiques en gairebe totes les materies relacionades amb l'enginyeria de tele

comunicaci6 o l'enginyeria electronica, des de les materies mes basiques com 

les matematiques o la fisica fins a materies altament especialitzades com el 

processament de veu o imatge, les comunicacions optiques, la codificaci6 de 

la informaci6, el disseny microelectronic o la compatibilitat electromagnetica. 

Actualment, l'Escola imparteix ensenyaments practics a 36 laboratoris, alguns 

dels quals pertanyen als departaments que tenen docencia assignada a l'Escola 

i altres s6n propis, com els laboratoris d'electronica i els de serveis informatics. 

Laboratoris d'electronica 

L'electronica es una de les disciplines de la tecnica que, a part de tenir una en

titat propia molt important en la societat actual, dona suport a molts dels pro

cessos que intervenen en les tecnologies de la informaci6 i les comunicacions. 

A l'ETSETB hi ha 10 laboratoris d'electronica on s'imparteixen els ensenya

ments practics corresponents ales assignatures d'electronica de les titulacions 

d'Enginyeria de Telecomunicaci6 i Enginyeria Electronica. 
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Les practiques que es realitzen en aquests laboratoris van des de les d'electro
nica basica en el primer curs de la carrera d'Enginyeria de Telecomunicaci6, 
fins a practiques de disseny de circuits ASIC o d'instrumentaci6 controlable 
per ordinador, que tenen Hoc als ultims cursos d'Enginyeria de Telecomuni
caci6 i Enginyeria Electronica. 

A mes de les practiques de les assignatures d'electronica, en aquests laborato
ris tenen Hoc altres activitats de caracter formatiu com el taller de robots 
organitzat per l'AESS estudiants, i diversos cursos organitzats per la Barcelo
na Jove Telecom. 

La instrumentaci6 que hi ha a cada laboratori, aixf com les assignatures a les 
que donen suport es detallen a continuaci6: 

Laboratori d'Electronica IA 

10 llocs de treball amb: • oscil-loscopi mixt de dos canals i 20 MHz 
• font d'alimentaci6 multiple 
• generador de funcions de baixa freqiiencia 
• multimetre digital 

I Hoc de trebaH dotat a mes amb: • freqiiencfmetre 
• mesurador d'impedancies 

D6na suport a Jes assignatures: • Laboratori d'Electronica I 

Laboratori d'Electronica 1B 

11 llocs de treball amb: • oscil-Ioscopi analogic de dos canals 20 
MHz 

• font d'alimentaci6 multiple 
• generador de funcions de baixa freqiiencia 
• multimetre digital 

D6na suport a Jes assignatures: • Laboratori d'Electronica I 
• Lliure acces PFC 

Laboratori d'Electronica II 

IO Hoes de treball amb: • oscil-Ioscopi mixt de dos canals i 30 MHz 
• font d'alimentaci6 multiple 
• generador de funcions de baixa freqiiencia 
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• multimetre digital 
• PC Pentiwn connectat a xarxa 
• analitzador logic per cada dos Hoes de 

treball 
• software per analisi i disseny de circuits 

digitals 

I lloc de trebaH dotat a mes amb: • gravador i esborrador de dispositius digitals 

Dona suport a les assignatures: 

Laboratori d'Electronica Ill 

8 Hoes de treball amb: 

I Hoc de trebaH amb: 

Dona suport a !es assignatures: 

Laboratori d'Electronica IV 

IO Hoes de trebaH amb: 

Dona suport a les assignatures: 
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• sistema desenvolupament per a microcon
troladors 

• impressora 

• Laboratori d'Electronica II 

• oscil-loscopi mixt analogic digital de dos 
canals i I 00 MHz controlable IEEE-488 

• font d'alimentacio multiple 
• generador de funcions controlable IEEE-

488 
• multimetre digital controlable IEEE-488 
• PC Pentiwn connectat a xarxa amb placa 

d'adquisicio de dades i placa de control 
IEEE-488 

• software de disseny d'instrumentacio vir
tual (Lab View) 

• oscil-ladors de radiofreqiiencia 

• impressora 

• Instrumentacio Electronica 
• Electronica per a Audio, Video 

i Comunicacions 

• oscil-loscopi analogic de dos canals 
i20MHz 

• font d'alimentacio multiple 
• generador de funcions de baixa freqiiencia 
• multimetre digital 

• Dispositius Electronics i Fotonics I 
• Energia Solar Fotovoltaica 



Laboratori d'Electronica V 

10 Hoes de trebaH amb: 

Dona suport a les assignatures: 

Laboratori d'Electronica VI A 

8 Hoes de treball amb: 

1 Hoc de treball amb: 

Dona suport a Jes assignatures: 

Laboratori d'Electronica VI B 

8 Hoes de trebaH amb: 

1 Hoc de trebaH amb: 

Dona suport a les assignatures: 

• oscil-loscopi analogic de dos canals i 
20 MHz amb memoria 

• font d'alimentacio multiple 
• generador de funcions de baixa freqiiencia 
• multfmetre digital 
• analitzadors d'espectres (3 Hoes de trebaH) 
• sondes de camp proper 
• sondes de temperatura connectables 

al multfmetre 
• PC 

• Aplicacions de l'Enginyeria Electronica I 
• Equips Electronics 
• Compatibilitat Electromagnetica 
• Bioenginyeria 

• estacions SUN equipades per al disseny 
microelectronic 

• impressora 

• Disseny de Circuits i Sistemes Electronics 
• Disseny Microelectronic I 
• Disseny Microelectronic II 
• Dispositius Electronics i Fotonics II 
• Xarxes N euronals 

• oscil-loscopi analogic dos canals 30 MHz 
• font alimentacio 
• multfmetre digital 
• PC connectats en xarxa 
• Sistemes basats en VME 

• impressora 
• gravador sistemes digitals 

• CISEN 
• Sistemes Digitals I 
• Sistemes Digitals II 
• Dispositius Electronics i Fotonics II 
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Laboratori d'lnstrumentaci6 VXI 

1 lloc de treball amb: 

Dona suport a les assignatures: 

Laboratori d'Electronica VII 

4 Hoes de treball amb: 

Dona suport a les assignatures: 

• 1 PC Pentium 100, 16 MB RAM 
• bastidor d'instrumentaci6 modular tipus 

VXI (IEEE Std 1155-1992) de mida 
C i 13 ranures amb font d'alimentaci6 
incorporada 

• modul comandament de! sistema, interficie 
GP-IB 

• modul de commutacio de 32 canals 
• Modul de generaci6 de formes 

d'ona arbitraries 
• modul conversor digital/analogic 4 canals i 

16 bits 
• modul comptador/freqiiencfmetre a 

200MHz 
• modul mesura de tensions continues i 

alternes de baixa freqtiencia, 5 1/2 digits, 
conversor analogiddigital 15 bits. 

• modul de digitalitzacio de fins a 
20 Mmostres/s 

• oscil-loscopi de memoria digital de 4 canals 
• analitzador logic de 16 canals 

• PFC 

• PC connectats a xarxa 

• PFC 

Laboratoris docents del Departament de Teoria del Senyal 
i Comunicacions 

El Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions compta amb 9 labo
ratoris docents on es desenvolupen els ensenyaments practics de les assigna
tures que l'Escola te assignades a aquest departament. Aquests ensenyaments 
practics s6n molt diversos i van des del processament de veu o imatge fins a 
les microones o les comunicacions optiques. La instrumentaci6 d'aquests 
laboratoris i les assignatures a les quals donen suport es detallen tot seguit: 
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Laboratori Basic de Comunicacions 

12 Hoes de trebaH amb: • oscil-loscopi 
• font d'alimentacio 
• generador de funcions 
• multimetre digital 
• freqiiendmetre 
• generador d'RF 
• PC amb targeta d'emulacio EVM30 

Dona suport a les assignatures: • Teoria de Circuits 
• Senyals i Sistemes I 
• Sistemes Electronics de Control 

Laboratori de Comunicacions I 

11 Hoes de trebaH amb: • oscil-loscopi digital 
• equip de comunicacions analogiques 
• generador de senyal 
• analitzador d'espectres 

Dona suport a les assignatures: • Laboratori de Comunicacions I 

Laboratori de Comunicacions II 

11 Hoes de treball amb: • PC amb targeta EVM30 connectats a xarxa 
• generador de senyal, oscil-loscopi i multi-

metre 
• camera CCD 
• 3 targetes digitalitzadores d'imatge 

Dona suport a les assignatures: • Laboratori de Comunicacions II 
• Senyals i Sistemes II 

Laboratori de Televisio 

8 Hoes de treball amb: • receptor de TV condicionat per docencia 
• oscil-loscopi 
• generador de mires 
• font d'alimentacio 
• 1 analitzador d'espectres 
• 1 vectorscopi 
• 6 vobuladors 

Dona suport a les assignatures: • Televisio 
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Laboratori de Comunicacions Ill Sala 1 

11 Hoes de trebaH amb: 

Dona suport a les assignatures: 

Laboratori de Comunicacions Ill Sala 2 

6 Hoes de trebaH diferents amb 
l'equipament global segiient: 

Dona suport a Jes assignatures: 

Laboratori de Comunicacions IV 
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8 Hoes de treball diferents amb 
l'equipament global segiient: 

Dona suport a !es assignatures: 

• oscil-loscopi 
• generador de funcions 
• mesurador de camp 
• generador d'RF banda X 
• antenes, guies i elements diversos per tre

baHar en banda X i optica 

• Radiacio i Ones Guiades 
• Camps Electromagnetics 

• analitzador d'espectres 
• mesurador de potencia 
• cambra anecoica a 10 GHz 
• generador d'escombratge 
• analitzador de xarxes escalar 
• mesurador de factor de soroH 
• generador de senyal 
• generador de soroll 
• oscil-oscopi 
• font d'alimentacio 
• cap1rals d'RF (FM, TY, sat, Radar) 

• Laboratori de Comunicacions ill 

• analitzador d'espectres 
• mesurador de potencia optica 
• analitzador d'E/0 
• generador de polsos 
• generador de senyal 
• oscil-loscopi 
• convertidor 0/E 
• amplificador optic 
• filtre F-P 
• lasers, acobladors i polaritzadors 

• Laboratori de Comunicacions N 



Laboratori d'Electroacustica 

1 Hoc de trebaH amb: 

Dona suport a les assignatures: 

• modul de so i caixes acustiques 
• taula de mescles amb registrador multipista 
• font de so, caixes acustiques 

i amplificadors diversos 
• cambra anecoica 
• cambra reverberant 

• Optatives de l'area de so 

Laboratori de Processament d'lmatge HP 

10 Hoes de trebaH amb: 

Ames te: 

Dona suport a les assignatures: 

• 10 PC Vextra XAP/166 MHz 

• 2 HUB lO0BT 
• escaner 
• impressora 
•DAT 

• Processament d'Imatge 

Laboratoris docents del Departament de Matematica Aplicada 
i Telematica 

La telematica es una de les possibles especialitats dels enginyers de telecomunicacio 
de l'Escola en el Pia 92. Els ensenyaments practics d'aquesta disciplina es duen a 
terme en tres laboratoris docents la composicio dels quals es detaHa a continuacio: 

Laboratori de Xarxes i Comunicaci6 de Dades (S103) 

15 Hoes de trebaH amb: • PC 486/500 connectats per xarxa 
• 11 modems multinorma 
• 5 analitzadors protocol xarxes 

d'area extensa 
• simulador de xarxa telefonica 
• xarxa d'area extensa X-25 amb 10 targetes 
• xarxa d'area extensa Frame relay a 64 Kb 

amb un commutador i 6 targetes PC 
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Dona suport a les assignatures: 

• 2 maquetes d'entrenament de telefonia 
• 2 sistemes de desenvoluparnent acces basic 

RDSI arnb centraleta i 10 targetes d'acces 
basic 

• Laboratori de Telernatica I 

Laboratori de Xarxes i Comunicacio de Dades 15101) 

12 Hoes de treball arnb: 

Dona suport a Jes assignatures: 

• Mac connectats arnb xarxa d'area local, 
controlador en estreHa i gateway apple
talk. 

• 8 PC 386/40 amb sistema operatiu 
LUNUX 

• Laboratori de Telernatica I 
• Gestio de Xarxes 

Laboratori de Serveis Telematics i Software de Comunicacions (S1051 

8 Hoes de trebaH arnb: 

Dona suport a les assignatures: 

• estacions UNIX connectades a Ethernet 
• software de cornunicacions i aplicacions de 

xarxa 

• Laboratori de Telernatica II 
• Laboratori de Telernatica II 
• Laboratori de Telernatica ill 

Laboratori d'Arquitectura de Xarxes, Sistemes i Serveis de Telecomunicacio (S1041 

3 Hoes de trebaH arnb: 

Dona suport a les assignatures: 
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• estacions UNIX connectades a Ethernet 
• 6 PC connectats a xarxa arnb ernulaci6 de 

terminal 
• software de sisternes operatius 

• Programaci6 Concurrent 



Laboratori de Disseny de Sistemes Telemiltics 

10 Hoes de trebaH amb: 

Dona suport a !es assignatures: 

• estacions UNIX connectades a Ethernet 
• eines software per a simulacio, dimensio

nat, avaluacio i planificacio de xarxes 
de telecomunicacio 

• Laboratori de Telematica III 
• Xarxes, Sistemes i Serveis de 

Telecomunicacio 

Laboratoris de serveis informatics 

Aquest apartat inclou els laboratoris informatics que donen suport a diferents 
assignatures: 

Laboratori de Serveis Informatics S102 

11 Hoes de trebaH amb: • Macintosh connectats en xarxa 

Dona suport a !es assignatures: • Lliure acces 

Laboratori de Serveis informatics S104A 

20 Hoes de trebaH amb: 

Dona suport a !es assignatures: 

• PC 486 100 MHz 32M RAM connectats 
en xarxa 

• Programacio Avanc;:ada 

Laboratori de Serveis Informatics S104B 

10 Hoes de treball amb: • Macintosh LCIII connectats en xarxa 

Dona suport a les assignatures: • Lliure acces 
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Laboratori de Serveis Informatics S105 

11 llocs de treball amb: 

Dona suport a les assignatures: 

• PC 486 3 3 MHz 8M RAM connectats en 
xarxa 

• Introduccio als Ordinadors 

Laboratori de Serveis Informatics S106 

11 Hoes de treball amb: 

Dona suport a les assignatures: 

Laboratori de Serveis Informatics $107 

11 Hoes de treball amb: 

Dona suport a les assignatures: 

Laboratori de serveis informatics S108 

11 Hoes de trebaH amb: 

Dona suport a les assignatures: 

Laboratori de Serveis Informatics $109 

11 Hoes de treball amb: 

Dona suport a les assignatures: 
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• PC 486 3 3 MHz 8M RAM connectats en 
xarxa 

• Lliure acces 

• PC 486 100 MHz 32 Mbytes RAM disc 
dur 1,2 Gbytes connectats en xarxa 

• Tractament de <lades GPS 
• Elements de CAD 
• Animaeio 3 D 

• 11 PC Pentium 200 MHz 64 Mbytes 
RAM disc dur 1,2 Gbytes connectats 
en xarxa 

• Algebra 
• Equacions Diferencials 
• Matematiques per Telecomunicacio 

• PC pentium 200 MHz 64 Mbytes RAM 
disc dur 1,2 Gbytes connectats en xarxa 

• Calcul 
• Analisi Vectorial 
• Matematiques per Telecomunicacio 



Laboratori de serveis informatics B3 S100A 

18 Hoes de treball amb: 

Dona suport a les assignatures: 

• Vf220 (pantalla, teclats i connexio a 
xarxa) 

•PFC 

Laboratori de Servais Informatics B3 S100A 

4 llocs de treball amb: • Power Macintosh 7200175 amb disc dur i 
disquetera 3,5" 

4 llocs de treball amb: • PC 486 amb disc dur i disquetera 3.5" 

Tambe disposa de: • 2 impressores OKI Microline 320 
• 2 escaners 

Dona suport a les assignatures: • PFC 

Laboratoris docents d'us general 

Laboratori d' Arquitectura de Computadors 

11 llocs de treball amb: 

Dona suport a les assignatures: 

Laboratori de Fisica General 

10 llocs de treball amb: 

Dona suport a les assignatures: 

• PC connectats en xarxa 

• Introduccio als Ordinadors 
• Arquitectura de Computadors i Sistemes 

Operatius I 

• instrumentacio electronica basica 
• 6PC 

• Fisica I 
• Fisica II 
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Laboratori de Microones. 

Laboratori de Comunicacions Ill. Alta freqiiencia. 
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Laboratori Basic de Comunicacions. Banc de Treball. 

Laboratori de Circuits. 
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Laboratori de Sistemes 
de Control i Automatica. 

Laboratori de Comunicacions I. 
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Centre CABA. 

Laboratori de Comunicacions Optiques. 
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Laboratori de Comunicacions Optiques IV. Lloc de Treball. 

Laboratori d'Optica lntegrada. 
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Sala Blanca. 

Laboratori de Televisi6. Editor de Teletexte. 
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Laboratori de Radiaci6 i Ones Guiades. 

Laboratori de Microones. Banc automatitzat per a la caracteritzaci6 de transistors. 
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Laboratori de Telematica. 

Laboratori de Comunicacions II. 
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Laboratori de Processament d'lmatge (Donaci6 Hewlett Packard). 

Sala de Terminals de Processament del Senyal. 
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Laboratori de Telematica II. 

Laboratori de Serveis Telematics. 
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Laboratori de Telemiltica I. 

Laboratori de Telemiltica Il l. 
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Laboratori de Compatibilitat Electromagnetica. 

Laboratori d'Electronica Basic. 
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Laboratori d'lnstrumentaci6 Programable. 

Laboratori VXI. 
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Taller Mecanic. 

Laboratori de Comunicacions Mobils d'Airtel. 
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Laboratori de Ffsica. 
Laboratori de Polfmers 

Conductors. Criostat. 

Aula Informatica. 
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Laboratori de Ffsica. 

Cambra Anec6ica. 
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Relacions internacionals 

Ferran Marques Acosta 
Sotsdirector d'Extensi6 Universitaria 

Un dels punts dins del Contracte Programa 1997-2000 signat per la Genera
litat de Catalunya i la UPC fa referencia a la intenci6 d'augmentar la mobili
tat dels estudiants de la UPC, per tal d'assegurar que un nombre elevat realit
zi part dels seus estudis en centres estrangers. La fita que es vol assolir l'any 
2000 es tenir 1'11 % de titulats amb un quadrimestre a !'estranger. L'ET
SETB ha compartit aquest interes des deja fa molts anys, i ha estat una de les 
escoles mes actives en aquesta area. 

Gracies a l'interes de l'Escola durant els darrers anys, el nombre d'intercanvis 
que s'han realitzat entre estudiants de l'ETSETB i centres estrangers ha tin
gut un increment continu. En xifres globals, aixo es, tenint en compte tots els 
ti pus d 'intercanvis que es duen a terme, durant el curs 1997-1998 han 
comen1;at estudis a l'esn·anger 92 estudiants. Aixo implica el 28% sobre una 
promoci6 mitjana de 320 estudiants i, per tant, molt per sobre del llindar que 
s'ha fixat la UPC per a l'any 2000. Malgrat el valor elevat d'aquesta xifra, la 
mobilitat d'estudiants no sembla haver arribat al seu sostre, sin6 que el seu 
increment augmenta cada any. Les xifres globals dels darrers anys es poden 
veure en el grafic segiient: 

Dades estudiants Erasmus · Socrates de l'ETSETB 

I ... 

i 

i-~, 
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Cal destacar unes <lades que, juntament amb el grafic anterior, ajuden a con

firmar aquesta idea d'increment continu en el mare de la mobilitat d'estu
diants a l'ETSETB: 

• El nombre d'estudiants que van optar a una plai;:a el curs passat va ser de 
154. Per tant, el 40% <leis estudiants que van sol'licitar una plai;:a en un cen
tre estranger per a !'any 1997-1998 no van poder assolir-la. 

• L'estudiant amb nota mitjana mes baixa que va obtenir una plai;:a per !'any 
1997-1998 tenia un 5,96. Aquesta nota era lleugerament inferior a la nota 
mitjana mes baixa de !'any anterior (5,98), encara que el nombre de places 
totals era 1,5 vegades superior. 

• Les noves places que es generen mitjani;:ant relacions amb centres nous 
estan rebent el maxim interes per part <leis estudiants. Aixo es relaciona amb 
la intenci6 de l'ETSETB d'augmentar no solament la quantitat, sin6 prin
cipalment la qualitat de Jes possibilitats de mobilitat des de l'Escola. 

• L'interes <leis estudiants per realitzar part <leis seus estudis a !'estranger no 
disminueix malgrat que els ajuts economics que reben de Jes institucions 
son realment minsos. Tanmateix, la baixa quantia d'aquests ajuts no permet 
a estudiants de families poc acomodades gaudir d'aquesta possibilitat. Per 
aixo, l'ETSETB esta intentant crear un sistema de dotaci6 d'ajuts que per
meti augmentar aquestes quantitats i, de retruc, el nombre d'estudiants que 
realitzin part <leis seus estudis a !'estranger. 

Historicament, la mobilitat d'estudiants es va plantejar amb universitats 
estrangeres. D'aquesta manera, en l'actualitat s'esta donant la possibilitat de 

realitzar estudis a !'estranger en quatre modalitats diferents: 

Doble titulaci6 

L'estudiant realitza els darrers tres o quatre quadrimestres al centre estranger 

(amb el projecte de fi de carrera inclos) i obte la titulaci6 dels dos centres. 
Enguany es te acords de doble titulaci6 amb els centres segiients: 

• Ecole Nationale Superieure des Telecommunications de Bretagne 

• Ecole Nationale Superieure des Telecommunications de Paris 

• EURECOM (Nii;:a) 

• Kung! Tekniska Hi.igskolan (Estocolm) 

• Politecnico de Torino 

• University of Duke (acord provisional) 

Ultim curs i projecte fi de Carrera 

L'estudiant realitza els darrers dos quadrimestres al centre estranger (amb el 

projecte de fi de carrera inclos). S'homologuen els estudis _realitzats al centre 
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estranger i s'obte el tftol de l'ETSETB. Actualment, es mante aquest tipus 
d'acords amb els centres segiients: 

• Ecole Nationale Superieure des Telecommunications de Bretagne 

• Ecole Superieure d'Electricite (Gif-sur-Yvette) 

Projecte de fi de carrera i master 

L'estudiant realitza el projecte de fide carrera simultaniament amb un mas
ter. S'homologuen els estudis realitzats al centre estranger i s'obte el tftol de 
l'ETSETB, aixi com el tftol del master a !'estranger. Enguany es mante 
aquest tipus d'acords amb el centre segiient: 

• Ecole Nationale Superieure des Telecommunications de Paris 

Projecte de fi de carrera 

L'estudiant realitza el PFC al centre estranger. Actualment, es molt comu 
que l'estudiant realitzi tambe alguna assignatura al centre estranger, atesa 
l'estructura de credits dels estudis. Aquestes assignatures, juntament amb el 
PFC, s'homologuen amb assignatures optatives o de lliure elecci6 per tal 
d'obtenir el tftol de l'ETSETB. Aquest tipus d'acords es mante amb els pa'i
sos segiients (i institucions dins del pafs): 

• Alemanya (10) 

• Belgica (2) 

• Dinamarca (2) 

• Fram;;a (9) 

• Gran Bretanya (3) 

• Grecia (1) 
• Rolanda (1) 
• Noruega (1) 
• Suecia (1) 
• Sui:ssa (1) 

Enguany, les tasques que des de l'equip directiu de l'ETSETB s'estan duent a 
terme pel que fa a millorar i augmentar el nombre de places de mobilitat per 
a estudiants a !'estranger en universitats, se centren principalment a establir 
acords de doble titulaci6 amb les escoles mes importants arreu del man en 
l'area de Telecomunicacions i altres arees relacionades. La idea, basicament, 
es que mitjan~ant aquests acords s'aconsegueix establir uns contactes que 
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poden dur a crear altres tipus de mobilitat, com ja ha succei"t en casos ante
riors. D'aquesta manera, s'estan tramitant acords de doble titulaci6 amb les 
segiients institucions: 

• Georgia Institute of Technology 

• Universitat Stuttgart 

• Universite Catholique de Louvain 

• Ecole Nationale de !'Aviation Civile 

Aquesta polftica pot semblar que tanca les portes a la creaci6 de naves places 
de mobilitat en nous grups de recerca estrangers que, encara que no formen
part d'una escola d'alt nivell, tenen una qualitat elevada i, per tant, poden ser 
interessants per als nostres estudiants. Aixo no es aixi ja que els contactes amb 
aquest tipus de grups ve normalment donats per la feina de recerca dels 
mateixos professors de l'Escola i, per tant, no es necessari centrar els esfon;os 
de l'equip directiu en aquesta area. 

Recentment, l'ETSETB ha obert una nova lfnia de mobilitat per als estu
diants mitjan~ant la realitzaci6 de projectes fide carrera amb empreses a !'es
tranger. Aquesta nova lfnia es basa en la signatura d 'un conveni de cooperaci6 
educativa universitat-empresa amb l'empresa estrangera. Aixi, l'estudiant rea
litza el seu PFC a !'estranger amb el suport financer d'una empresa (projecte 
remunerat) i la tutoria d'un professor des de l'Escola. La intenci6 es nova
ment augmentar la quantitat i la qualitat de les places de mobilitat sense 
reduir el nombre de diners que s'assigna a cada estudiant. A mes a mes, els 
diners obtinguts per l'Escola amb la signatura d'aquest tipus de contractes 
s'utilitzaran per al finan~ament (parcial o total) de les places a universitats. 
L'objectiu es que la mobilitat dels estudiants de l'ETSETB es pugui autofi
nan~ar, donant uns ajuts mes propers a les necessitats reals dels estudiants 
que els que reben ara. 

Fins a aquest moment, s'ha aconseguit establir relacions amb les empreses 
segiients, ambles quals s'ha signat ja un conveni o s'esta en proces de nego
ciaci6 per a la seva signatura. Juntament amb el llistat d'empreses apareix el 
nombre d'estudiants que han rebut ja en els darrers anys: 

• British Telecom (Gran Bretanya) 
(7 alumnes 199 5-1996, 19 alumnes 1997-1998) 

• Laboratoires d'Electronique Phillips (Paris) 
(1 alumne 1997-1998) 

• France Telecom CNET (Paris) 

(1 alumne 1997-1998) 
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• Xerox (Palo Alto, California) 

(1 alumne 1997-1998) 

• Siemens (Munic) 

(2 alumnes 1998-1999) 

Pel que fa a la mobilitat d'estudiants estrangers cap a la nostra escola, la 
tendencia ha estat tambe a !'augment. A l'igual de la gran majoria d'escoles de 
la UPC, la mobilitat d'estudiants estrangers esta desequilibrada respecte a la 
dels estudiants propis. Principalment, hi ha tres raons que fan que la mobili
tat d'estudiants estrangers no arribi als valors de la dels propis: 

• Desconeixement de la situacio real a la Universitat, pel que fa a l'ensenya
ment en catala i castella. Actualment s'esta fent una campanya d'informacio 
des de la Universitat, aixi com des de les escoles per tal d'aclarir aquest 
punt. 

• Falta de facilitats d'allotjament a preus raonables per a estudiants a la ciutat 
de Barcelona. Novament, la UPC esta realitzant accions per poder resoldre 
aquest problema, en coordinacio amb l'Ajuntament. 

• Interes <leis estudiants a realitzar el darrer quadrimestre a la seva universi
tat d'origen. Aquest interes es principalment degut al fet que fora de l'Estat 
espanyol es una practica molt normal realitzar el projecte de fi de carrera en 
una empresa, amb remuneracio, la qua) cosa obre a.J'estudiant el mercat de 
treball. 

Malgrat els punts anteriorment esmentats, la mobilitat d'estudiants estran
gers a l'ETSETB ha augmentat considerablement els darrers anys, amb l'e
voluci6 que es presenta en el grafic segiient: 

Estudiants estrangers a l'ETSETB 
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Aquests estudiants provenen de diverses universitats arreu d'Europa i els 
EUA i, com es logic, principalment de les escoles amb les quals es te un con
veni de doble titulaci6. Aixi, aquest darrer any, els estudiants que estan realit
zant alguna part dels seus estudis a l'ETSETB provenen de les institucions 
segiients: 

• Ecole Nationale Superieure des Telecommunications de Bretagne 

• Ecole Nationale Superieure des Telecommunications de Paris 

• Politecnico de Torino 

• Universite Catholique de Louvain 

• Ecole Superieure d'Electricite (Gif-sur-Yvette) 

• University of North Carolina at Chapel Hill (EUA) 

• Slovak University of Technology (Bratislava) 

• Ecole Frarn;aise d'Electronique et d'Informatique 

• University College of London 

• Institute National des Sciences Apliquees de Lyon 

115 



Relacions Universitat-Empresa 

Pedro Vicente del Fraile 
Sotsdirector de Relacions Universitat Empresa 

Amb l'objectiu de complementar la formaci6 academica que l'estudiant rep a 
l'ETSETB, s'han establert unes vies que li donen l'oportunitat de coneixer el 
m6n de l'empresa, en les seves vessants tecnica, productiva, comercial i d'ad
ministraci6, o be li reconeixen els coneixements extraacademics adquirits, 
relacionats o no amb l'ensenyament impartit ales escoles. 

Per establir aquestes vies es va crear la Comissi6 de Relacions Universitat
Empresa (CRUE), que presidida pel Sotsdirector de Relacions Universitat
Empresa s'encarrega de promocionar i donar a coneixer al m6n extrauniver
sitari la possibilitat que els nostres estudiants participin a l'empresa en els 
diferents ambits i es familiaritzin amb la problematica d'ordre politic, practic 
i economic que comporten, aixi com amb la forma d'implantaci6. 

A part de promocionar les col-laboracions estudiant-empresa, la CRUE rea
litza diverses funcions, algunes de les quals s'enumeren a continuaci6: 

• Estableix els primers contactes entre l'estudiant i l'enritat col-laboradora 
(empreses, fundacions, organismes oficials, etc.). 

• Formalitza la documentacio del conveni de col-Iaboracio. 

• S'encarrega que l'estudiant ringui un tutor (persona de contacte) a l'empre
sa. 

• Faun seguiment del comportament de l'estudiant a l'empresa i de l'atencio 
que l'empresa dona a l'estudiant. 

Un cop finalitzat el periode de col-laboraci6, la CRUE estudia i valora les 
<lades aportades per l'estudiant i per l'empresa i, si s'escau, atorga els credits 
de lliure elecci6 que pertoquin amb la qualificaci6 corresponent. 

A mes de la col-laboraci6 educativa amb empreses, la CRUE teen compte i 
fomenta, atorgant credits de lliure elecci6, altres activitats desenvolupades a 
part de l'ensenyament reglamentari, que incrementen la formaci6 professio
nal i humanfstica de l'estudiant, com l'experiencia professional adquirida pels 
estudiants que han compaginat els seus estudis amb treballs remunerats en 
alguna entitat, o tambe la formaci6 complementaria, concepte en que s'en
globen els coneixements adquirits per la realitzaci6 de cursos, seminaris, con
cursos, etc., aixi com les tasques portades a terme per l'estudiant que compor
ten processos administratius i d'organitzaci6. 
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Aspectes positius de la relacio estudiant-empresa 

L'estudiant entra en contacte directe amb el m6n empresarial, i pot comprovar 
in situ la interrelaci6 entre la part tecnica (desenvolupament), la part producti
va (fabricaci6 i qualitat) i la part administrativa i comercial. Normalment, s'in
volucra en un treball previament planificat, amb uns terminis i una finalitat 
practica a aconseguir, es a dir, se sotmet a una disciplina diferent de la de la 
Universitat, que te altres objectius, i per tant adquireix mes professionalitat. 

Tenint en compte que els estudiants que hi van a fer practiques s6n dels 
darrers cursos o be de PFC, l'empresa rep una persona que, sense tenir molta 
experiencia practica, te profunds coneixements de telecomunicaci6 i de 
telematica, generalment parla diversos idiomes, coneix diversos sistemes ope
ratius i domina diferents llenguatges de programaci6 i, per tant, es molt apta 
per realitzar el treball que se Ii encomana, amb la supervisi6 del tutor. 

Altrament, la normativa legal dels convenis de cooperaci6 educativa universi
tat-empresa implica els avantatges segiients: 

• No estableix cap vincle laboral. 

• No hi ha despeses de Seguretat Social (els estudiants estan coberts per l'as
seguran~a escolar). 

• No es carrega IVA sobre l'aportaci6 economica que l'empresa ofereix a l'es
tudiant, solament Ii ha d'aplicar una retenci6 del 2% en concepte d'IRPF. 

• l.1aportaci6 computa com una despesa mes de personal. 

Evoluci6 dels Convenis de Cooperaci6 Educativa Universitat-Empresa 
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Legislaci6. Elaboraci6 i desenvolupament de la normativa 

• Els programes de cooperaci6 educativa estan regulats pel Reial 
decret 1497/81, de 19 de juny (BOE 23-07-81), i posteriorment pel 
Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre de 1994 (BOE 19-10-94), 
en el qual s'actualitza l'RD 1497 /8 l. 

• La normativa de Cooperaci6 Educativa Universitat-Empresa va ser 
aprovada el 19-2-93 per la Junta de Govern de la UPC. 

• A partir del mare general de la normativa abans esmentada, 
l'ETSETB va definir la creaci6 de la Comissi6 de Relacions 
Universitat-Empresa (CRUE), les seves funcions, els seus membres, 
la durada del mandat d'aquests i la periodicitat de les convocatories 
ordinaries i, si s'escau, extraordinaries. Aquest document va ser 
aprovat per la Junta d'Escola el 4-7-9 5. 

• El reglament de la CRUE per al reconeixement de credits de lliure 
elecci6 va ser aprovat per la Comissi6 Permanent de l'Escola el 29-
11-95 i per la Junta de Govern de la UPC el 20-2-96. 

Credits atorgats per la CRUE: 

Curs academic 1995/96 

Curs academic 1996/97 

Curs academic 1997/98 

2.580 

3.426 

4.322,5 (dades de/ 23 d'abril de 1998) 

Aules d'empresa ETSETB-FIB 
UPC, any academic 1997-98 

Del 9 al 20 de febrer de 1998, i organitzada per l'Escola Tecnica Superior 
d'Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB) en col-labora
ci6 amb la Facultat d'Informatica de Barcelona (FIB), va tenir lloc l'experien
cia docent de portar directament els professionals de les empreses a impartir 
classes als estudiants. En !'interval de canvi de quadrimestre (el mes de 
febrer), enginyers de les empreses del sector de les Tecnologies de la Infor
maci6 i les Comunicacions (TIC) varen preparar i impartir classes als estu
diants de l'ETSETB i la FIB. 

Aquesta experiencia es va anomenar aules d'empresa. Una aula d'empresa es 
un curs de 10 hores adrer;at als estudiants de segon cicle d'enginyeria de tele
comunicaci6, Enginyeria Electronica o Enginyeria Informatica, desenvolupat 
amb la intenci6 de completar la seva formaci6 en tots els temes que, essent 
d'interes per a les empreses, es convenient que aquestes el presentin sota un 
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enfocament propi. Les aules d'empresa constitueixen tambe un primer intent 
de cedir part del temps docent als professionals de la industria i els serveis, 
per ta! d'assolir una formaci6 mes completa dels futurs enginyers, apropant 
els continguts de la seva formaci6 a !es necessitats mes concretes i variables 
de! m6n laboral. 

Es presentaren 12 aules diferents realitzades per 11 empreses. Les tematiques 
foren amplies i cobriren una bona part de !es problematiques mes habituals 
de! m6n empresarial, tant pel que fa a les petites i mitjanes empreses com pel 
que fa a les grans multinacionals, i des d'empreses de serveis a empreses de 
producc~6, ~nse deixar a part tampoc la gesti6 ni la normativa. Entre d'al
tres, es tractaren els temes segiients: 

• Processos de producci6 

• Organitzaci6 empresarial 

• Creaci6 d'empreses 

• Disseny de productes i serveis 

• Metodes de desenvolupament de productes 

• Planificaci6 de serveis concrets 

• Elaboraci6 de documentaci6 tecnica 

• Legislaci6 i normativa 

• Etc. 

Col-laboraren en aquest projecte, les empreses segiients: 

• AD Telecom 

• Airtel 

• Alcatel 

• Doxa Consulting 

• Hewlett Packard 

• ICT Electronics 

• Kernel Telematica 

• Made, S.A. 

• Mier Comunicaciones 

• Telefonica l+D 

• Secretarfa General de Telecomunicacion del Ministerio de Fomento 

Els estudiants obtingueren el reconeixement d'l credit de lliure elecci6 per a 
cada aula d'empresa en que participaren. Cal remarcar la molt bona acollida que 
aquesta iniciativa va tenir per part dels estudiants (en pocs dies s'exhauriren les 
60 places amb que es va dimensionar cada aula), i la bona disposici6 i entusiasme 
que !es empreses de! nostre sector demostraren per aquesta iniciativa. 
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L'ETSETB vol ser reconeixedora de l'esfor~ i l'exit que aquesta iniciativa va 
representar, i amb el present escrit felicita tots els protagonistes de l'expe
riencia i els dona les gracies: professionals de les empreses, empresaris, estu
diants i personal d'administraci6 i serveis de l'ETSETB. 
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Resum d'indicadors docents de l'ETSETB 
(any academic 97-98) 

Joan Francese Cordoba Perez 
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Les associacions 
d' estudiants 

de l'ETSETB 
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CPET, una mica d'historia 

El CPET es una cooperativa de consum i sense anim de lucre, formada per 

estudiants del Campus i dedicada a donar servei a I' estudiant. 

Actualment, disposa de tres locals ubicats al Campus Nord i es dedica a l'ela

boraci6 i la venda del ·material docent que porten els professors, aixf com a la 

venda d'equips informatics i del material electronic necessari per ales practi

ques. A mes disposa d'un servei de reprografia, dedicat tant als seus socis com 

als depart:iments del Campus Nord, ides de faun any i mig tambe dona ser

vei a la nova Biblioteca Rector Gabriel Ferrate. 

El CPET va neixer cap al final dels anys setanta gracies a l'empenta d'uns 

estudiants de Telecos, quan encara estaven a l'antiga escola de la Baixa de Sant 

Pere. Aleshores no hi havia cap Hoc on comprar els apunts, i van lluitar per

que els estudiants de l'Escola tinguessin un punt per adquirir-los. L'Escola de 

Telecomunicacions els va donar el seu vot de confian~a i els va cedir un rac6 

per poder comen~ar. En els inicis disposava d 'una maquina de ciclostil i poca 

cosa mes. 

Quan l'Escola es va traslladar al nou edifici TL, el CPET tambe s'hi va tras

lladar. Va ser en aquesta etapa quan va sorgir la idea de constituir-se com a 

cooperativa, per poder donar millors condicions de continuitat, prove:iment i 

preu als estudiants. Aixo va passar, finalment, l'abril de 1984. 

Amb la constituci6 com a cooperativa de consum, es va iniciar una nova etapa 

a la vida del CPET. Els socis van dissenyar el que encara ara es el logotip del 

CPET, i es comen~aren a fer mes plans de futur gracies a l'estabilitat que 

donava tenir una personalitat juridica propia. Es van anar planificant noves 

inversions, tant en maquines de gran tirada -per exemple la 9200- com en 

serveis -material informatic ode papereria-, per oferir mes serveis. D'aquesta 

manera queda :1 la insti tuci6 <lei CP • T al llarg dels anys, encara que els estu

diants que .1lesh re en formaven pan acabessin la carrera i marxessin. El lloc 
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que varen deixar aquests primers fundadors el van cobrir nous socis de la coo
perativa, sempre estudiants, amb ganes de treballar, i aixi la cooperativa va 
anar creixent. 

Una vegada a l'edifici TL, l'Escola va cedir mes espais a un CPET en creixe
ment, per poder aixf oferir una millor gestio dels serveis. S'hi van afegir les 
seccions de reprografia per a professors, de venda i reparacio d'ordinadors, es 
va comprar un ofset per donar serveis d'impremta ... I el CPET es va anar 
actualitzant en maquinaria i informatitzant. A l'edifici TL, es va muntar la 
primera xarxa interna, connectant els ordinadors amb un coaxial que creuava 
tot el vestflml, i es va desenvolupar un programa a mida per vendre amb l' or
dinador, per atendre mes rapidament els socis. 

Amb la construccio del Campus Nord, l'Escola va anar paulatinament tras
lladant-se del TL i el hose, cap als moduls. El CPET nova ser menys i tambe 
va anar preparant les maletes. Ates que el Campus acollia altres escoles, es 
pensa que seria bona idea ampliar el ventall d'estudiants que podien ser socis 
del CPET, i aixf tots els estudiants del Campus podien gaudir dels avantatges 
de la cooperativa. Amb tota la il-lusio del man, el CPET es va presentar al 
concurs que hi havia per otorgar el Servei de Publicacions del Campus, i el va 
guanyar. Encara que el nom es va mantenir, el significat de les sigles de 
Centre de Publicacions de l'Escola de Telecomunicacions es va canviar pel de 
Centre de Publicacions del Campus Nord. 

Pero la nova ubicacio del CPET a la zona comercial de la CUP i els contac
tes amb les altres escoles (FIB i Camins), les quals veien la cooperativa com 
una extensio de Telecos, van provocar molts canvis. El mes important va ser 
que ara els tractes no es feien amb l 'Escola de Telecomunicacions, es feien 
directament amb la gerencia del Campus Nord, la qual sempre ha considerat 
el CPET com una empresa mes, perdent de vista la filosofia "dels estudiants, 
pels estudiants", que sempre ha presidit l'anim de la cooperativa. A poc a poc, 
pero, es va imposant en les relacions amb la UPC un tracte semblant al que 
sempre ha existit amb l'Escola de Telecos. El CPET no es pot considerar com 
una empresa aliena al Campus, ates que sempre ha estat una part integrant de 
la UPC i, mes concretament, del seu col-lectiu d'estudiants. 

En l'actualitat, el CPET dona el servei de publicacions a tot el Campus Nord 
i ofereix treball a uns vint estudiants, que desenvolupen carrecs tant diversos 
com ara administrador, cap de Produccio, venedor ... i que poden fer feines tan 
relacionades amb la carrera, com muntar-se una xarxa Novell, preparar pagi
nes d'internet, encarregar-se de la centraleta, desenvolupar programes a mida 
segons les necessitats del CPET, i d'altres activitats que han anat sorgint per 
millorar el servei. A causa de l'ampliacio del sector al qual ofereix servei, 
tambe ha estat necessari dimensionar-se tant en maquinaria com en infraes-
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tructura. A mes, pel fet que tots els treballadors del CPET son estudiants, es 
mes viable trobar solucions a ]es necessitats dels estudiants, que son ]es seves 
propies. 

Amb l'anim de continuar creixent i oferint la possibilitat de treballar al 
Campus al major nombre de gent possible, el CPET sempre esta disposat a 
escoltar les idees dels seus sods per millorar els serveis que dona. Per a nosal
tres es fonamental encoratjar la iniciativa i l'empenta dels estudiants, ates que 
es gracies a estudiants amb empenta -com els primers cpeters- que la coope
rativa continua caminant vint anys despres de la seva fundacio. 
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IEEE estudiants: revista Buran 

La Branca d'Estudiants de }'IEEE (Institute of Electrical 

and Electronic Engineers) es una associaci6 d'estudiants 

de Telecomunicaci6, Electronica i Informatica fundada 

l'any academic 1979-80 a l'ETSE de Telecomunicaci6 de 

Barcelona, que, sense afany de lucre, promou iniciatives 

per a l'ampliaci6 i l'intercanvi de coneixements tecnico

cientffics a l'ambit universitari. Ser membre de les bran-

ques d'estudiants, rebre les publicacions periodiques de 

l'IEEE i col-laborar a les activitats de cada branca durant l'epoca estudiantil 

proporciona i.nformaci6 i experiencia sobre l'estal actual de la tecnologia i la 

industria a e cala mundial, a mes de posar en contacre els estudiants amb 

enginyers professionals. 

Des dels seus inicis, les activitats de l'associaci6 han estat moltes i variades. 

Entre aquestes podem destacar la gesti6 de les inscripcions d'estudiants a 

}'IEEE, l'organitzaci6 de cursos de formaci6 (llenguatges de programaci6, 

gesti6 i administraci6 de xarxes, Internet, etc.), conferencies (astronomia, xar

xes neuronals, bioengu1yeria, processa mcnt de la parla etc.), taules rodones 

(la realitat del m6n universitari, la vida universitaria a !'estranger, etc.), grups 

de conversa (intercanvi amb estudiants estrangers per a la practica d'idiomes), 

visites tecniques a empreses i org::mismes (Centre de Supercomputac.i6 de 

CataJunya Centre Europcu de Paral-lelisme de Barcelona, Centre de 

Telecomu nicncion de la Genera li tat de Catalunya, eno·c Naciona l de 

Microelectronica, Hewlett Packard, Sony, JCT Electronics, CESELSA, 

AEspacio, Telefonica I+ D INT: , etc.), la publicaci6 del numero de pri

mavera de 1998 de la newsletter cl'estudiants de la Computer Society de 

l 'IEEE "looking .forward" i la publicaci6 semestral de la revista Buran. 

Nascuda a Barcelona l'any 1992, Buran s'ha convertit en l'aparador dels tre

balls d'investigaci6 i les inquietuds humanfstiques dels estudiants de les tec

nologies de la informaci6 i les comunicacions. Actualment, la revista compta 

amb la participaci6 activa de les branques d'estudiants de }'IEEE de Madrid, 

Valencia i Canaries, que editen les seves propies seccions locals i aporteo arti

cles a la secci6 estatal . B11rnn es l'unica revista d'aquestes caracterfstiqucs edi

tada per estudiants a la Regi6 8 de }'IEEE (Europa, Orient Mitja i Africa). 

Un dels esdeveniments mes destacables en la historia de la Branca va ser l'or

ganitzaci6, conjuntament amb la Computer Society de l'IEEE i el 

Departament de Matematica Aplicada i Telematica de la UPC, del congres 
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YUFORIC'97 (Youth Forum in omputcr Science and Communications). 
Celcbrat els dies 10 i 11 d'abril de 1997, a ser el primer de caracter inte.ma
cional, conjuntament amb el de Chicago. Fins aleshores s'havien celebrat tres 
edicions al Jap6, dos a Toquio i una a Hiroshima. En l'edici6 de Barcelona 
s'escolli com a tema la "Implantaci6 i el desenvolupament de xarxes i serveis 
de banda ampla". Per primera vegada, l'organitzaci6 va ser portada a terme 
fn tegrament per esrudiants amb el suport de professors. El congrcs a 
inclourc demost:racions <l'eqaip de les diferents empreses i rganismes 
col-laboraclors, aixi com una vi ita a les instal-lacion de Telef6ni a a 
Barcelona. 

No volem acabar sense recordar que totes les activitats han estat i seran rea
litzades per voluntaris que inverteixen part del seu temps a adquirir experien
cies que els estudis no els poden aportar i que els resultaran imprescindibles 
en la seva carrera professional. Els resultats compensen l'esfor~ amb escreix. 

Branca d'estudiants de l'IEEE de Barcelona 

Abril de 1998 
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AESS estudiants: taller i concurs de robots 

. Woi~ 
~~?f#ETSETB BUPC 

''A/guns homes veuen els problemes 

i es pregunten: per que? 
D'altres veuen !es solucions 
i es pregunten: per que no?" 

Segurarnent aquesta darrera pregunta es la que millor defineix l'esperit de 

l'associaci6 AESS Estudiants, i es que en els curts cine anys de vida que por

tem, hem pogut organitzar actes que, veient-ho des dels nostres inicis, sem

blarien utopics per a una associaci6 d'estudiants. 

AESS Estudiants ha intentat des del seu primer dia d'existencia ser una via 

omplementl1ria de formaci6 per als estudianrs amb inquietuds dins clel sec

tor aeroespacial, organitza.m conforcncie , cmsos, sortides, rn ll e1 c ncu r

so ... .En general , qua lscv I nctivitat que pogues Tesultar interessant per aJs 

estudiants, ja fos pels assistents compels organitzadors. 

Entre d'altres, i per fer un petit resum de les activitats portades a terme per 

AESS Estudiants; podem esmentar: 

• conferencies d'astronomia, robotica i roves tecnologies; 

• visites a centres d'investigaci6 aeroespacial; 

• concursos de robots; 

• cursos de disseny de pagines web; 

• tallers de Robotica; 

• representaci6 de l'Escola a la fira lnventa 96 a Camargo (Santander); 

• secci6 propia a la revista Buran, de la Branca d'Estudiants de !'IEEE; 

• xerrades amb professionals del sector aeroespacial; 

• etc. 

Aixi, AESS Estudiants s'ha fet un nom dins de la comunitat universitaria i 

totes les activitats han gaudit d'una molt bona rebuda, algunes de les quals 

(com els concursos de robots) han tingut una gran popularitat. Aquestes acti

vitats tambe han significat una excel-lent targeta de visita per tal d'apropar 

altres estudiants a la nostra associaci6, amb la qual cosa s'ha aconseguit una 

renovaci6 dels membres que en garanteixen la continui"tat. 
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Pero la repercussi6 de les nostres activitats ha anat mes enlla, transcendint 
!'ambit universitari i arribant a la premsa nacional. Prova fefaent d'aixo es 
l'espectacular evoluci6 dels concursos de robots, que varen comen~ar com un 
petit concurs per als participants en el nostre taller d'iniciaci6 a la robotica i 
han arribat a convertir-se en un certamen a escala nacional amb extensa 
cobertura mediatica. 

Hem parlat de la fama, pero ... i el prestigi? 

Es en aquest aspecte en que mes orgu Uo os ens podem sentir a l'associaci6, ja 
que el nom AESS Estu<liant es concgut dintre de les organitzacions mes 
importants del sector espacial europeu (Agencia Espacial Europea, Centre 
National d'Etudes p:nia les Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, 
lntemational Space ni er ity ... ), i aix6 ens ha permes portar a l'Escola a 
professionals com Joan de Dalmau, del programa Ariane, o l'astronauta 
Pedro Duque. 

Els membres actuals sabem que es un gran heretatge el que deixem als nos
tres successors, pero tambe deixem una gran responsabilitat, i aquesta es la de 
mantenir el nom de l'associaci6 en el lloc que ocupa; i no solament aixo, sin6 
anar mes enlla i millorar-la amb noves idees ... Es a dir, preguntar-se de nou: 
per que no? 
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Barcelona Junior Telecom (BJT) 

BJT es la Junior Empresa de la ETSETB. Una Junior Empresa es una aso

ciaci6n sin animo de lucro, formada y dirigida por estudiantes cuya finalidad 

es acercar a estos al mundo empresarial. Fundada en 1988 (la BJT es una de 

las pioneras en Espana), este afio celebramos nuestro decimo aniversario. 

Nuestra Junior Empresa cuenta con el apoyo tanto de los depai-tamentos y 

del profesorado de la Escuela, como de la Associaci6n d'Ingenieros de 

Telecomunicaci6n de Catalufia. 

En BJT, los estudiantes completan la formaci6n recibida en la Escuela con un 

aprendizaje practico, basado en la aplicaci6n de los conocimientos ya adqui

ridos, que se concretaban en la realizaci6n de proyectos en colaboraci6n con 

empresas del sector. De esta forma, el estudiante tiene un primer contacto 

con el mundo empresarial, consiguiendo asf la experiencia laboral que se le 

exige una vez finalizados sus estudios. 

En la Junior Empresa se consigue, igualmente, una formaci6n de tipo practi

co gracias a cursos y seminarios encaminados, mayoritariamente, a cubrir los 

temas que requieren las empresas. 

La gesti6n de la Junior Empresa recae en los estudiantes, con lo que el apren

dizaje que se adquiere en ella no es s6lo de caracter tecnico, con lo que se 

consigue asf una formaci6n completa 

Proyectos realizados 

Durante 1997 BJT present6 3 5 propuestas de proyecto, de las cuales 17 fue

ron aceptadas y realizadas. Entre estos proyectos cabe destacar los que hacen 

referenda al disefio de paginas web, a la instalaci6n de redes (Ayuntamiento 

de Sta. Marfa de Martorelles, ... ), traducciones de manuales como, por ejem

plo, la realizada para Mitsubishi Electric Europe; al disefio de aplicaciones 

informaticas ya una serie de proyectos relacionados con las telecomunicacio

nes para Roca Radiadores SA (disefio de un interruptor fotoelectr6nico, dise

fio de un sistema de control basado en pantalla tactil, etiquetado de palabras 

-proyecto Label-, etc.), al desarrollo de placas electr6nicas, a los proyectos 

relacionados con el procesado de sen.al, a la realizaci6n de cursos de forma

ci6n, etc. 
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En el presente afio se estan llevando a cabo proyectos relacionados con la 
electr6nica coma, par ejemplo, el desarrollo de un sensor de nivel de agua 
para Roca Radiadores SA, unas placas para seiiales digitales casi senoidales 
para CM4, un sistema de control de un automata para Miete SA, etc. 

A lo largo de estos 10 afios de existencia, en BJT se han realizado varios pro
yectos que se pueden destacar de forma especial: 

• El disefio de un polfmetro industrial para generar una serial senoidal para 
CM4 Engenerfa Mecanica. 

• El disefio de un sistema de comunicaciones empleado para intercambiar 
informaci6n con la plantilla comercial que la empresa posee repartida por 
toda Espana para Henry Colomer. · 

• La instalaci6n de una red e implementaci6n de una base de datos para el 
Servicio de Ayuda al Irunigrante y al Refugiado para la Cruz Roja de 
Barcelona. 

• El disefio de una ROM de autoarranque para la tarjeta ethernet TEAM
NET 1001 de SmarTEAM y software de utilizaci6n de la red para 
Diffuvision SA. 
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Telecogresca 

La Telecogresca, festa dels alumnes de Telecomunicacions, va neixer fa mes 
de vint anys per celebrar la construcci6 del nou edifici de l'Escola al carrer 
Jordi Girona Salgado. En aquella ocasi6, es va celebrar la festa a !'interior de 
l'Escola, precisament en el vesnbul. 

Aquesta primera edici6 va ser una festa amb una notable participaci6 i va mar
car l'inici d'una tradici6, ara per ara, encara viva. Malgrat tot, els organitza
dors s'adonaren que el vestibul era massa petit per a una festa i pensaren rea
litzar-la, l'any segiient, en el jardi-bosc de Torre Girona. 

Fou en el hose on, al Barg de me_s de quinze anys, es va gestar el que havia 
comen~at essent una inauguraci6 per acabar convertint-se en la festa univer
sitaria mes important, gracies, sobretot, a l'entom entranyable que oferien els 
jardins i que atreia any rere any milers i milers d'estudiants. 

A partir d'aquell any, la festa ha patit parentesis a causa de a la pluja, ha hagut 
de canviar de filosofia en algunes ocasions, ja que adquiria dimensions 
macroscopiques. La dificultat major per als organitzadors, pero, rafa a trobar 
un espai adequat, ja que es va prohibir la realitzaci6 de la festa al hose. 

Es per aixo que l'organitzaci6 es va afanyar a trobar una localitzaci6 ideal i fou 
aixi que, despres de provar diverses possibilitats, el Sot del Migdia es va con
vertir en l'escenari de les darreres cine edicions de la Telecogresca. 

En un intent de retornar la festa a l'Escola es va decidir organitzar una serie 
d'activitats paral"leles i de caracter mes particular, destinades principalment 
als estudiants de la nostra Escola en una jornada que posteriorment seria ano
menada Festa de Dia, on es pretenia no perdre l'essencia de l'origen de la 
festa. 

La Telecogresca es, ara per ara, la millor i mes gran de totes les festes que es 
fan a la Universitat. Aquest es un reconeixement que hem anat assolint any 
rere any, amb un esfor~ notable. 

Creiem que !'exit es degut principalment al fet que no busquem cap fi lucra
tiu, ja que els pocs diners que es poden guanyar s'inverteixen en la 
Telecogresca de l'any segiient, en samarretes i en l'anomenada Telekofarra, 
festa gratuih de germanor per a tots els col-laboradors de la Telecogresca. A 
mes, el fet de poder organitzar una festa ens dona la possibilitat de "demos-
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trar" als altres que no solament en aquesta Escola s'estudia, sin6 que tambe 
busquem el divertiment com qualsevol estudiant. Tampoc no ens hem de 
treure merits, ja que si la festa es un ex.it, tambe es degut a l'organitzaci6, amb 
mes o menys defectes, que ho intenta fer tan be com es pugui. 

Per tot aixo creiem en la continu"itat de la Telecogresca, instituci6 ja lligada a 
la vida de l'Escola. El motiu, clones, sembla que ha quedat clar: volem fer una 
festa "per la cara" i poder canviar per uns quants dies el bolfgraf per un got, 
les llic;:ons per musica i les aules per una pista de ball. 
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Breu historia del Forum de 
Telecomunicacions i Electronica 

Arran de la iniciativa d'un grup d'estudiants, l'any 1990 neix el Forum de 

Telecomunicacions. Per primer cop se celebra en una universitat catalana un 

forum d'ocupaci6, amb la finalitat d'apropar el m6n laboral als acabats de 

titular i alhora facilitar al sector un vehicle personalitzat i directe per canalit

zar les seves ofertes. Hi participaren un total de 21 empreses i s'aconsegui un 

exit sense precedents. La satisfacci6 mostrada tant pels estudiants com per les 

entitats assistents posa en evidencia la necessitat de consolidar el Forum de 

Telecomunicacions. 

L'any segiient, el Campu Nord de la UPC ja er:1 totalment operatiu, i es va 

convertir en un mare idoui per desenvolupar ac tivitats d'aquest ti.pus per la 

gran disposici6 d'espais que presentava i per l'elevat nombre de persones que 

concenm1va. Es va demostrar que el Forum s'havia convertit en un canal de 

comunicaci6 directa dels estudiants amb la realitat empresarial del sector i 

viceversa. La bona conjuntura economica feu del Forum un autentic mercat 

de treball on les empreses venien a oferir feina entre els futurs enginyers i 

enginyeres. 

L'any 1992 es recorda com un any d'exits per a tots, pero tambe va ser l'any 

en que la febre olimpica va donar pas al que ja es preveia com una de les cri

sis economiques mes greus dels ultims temps. El Forum no va restar alie a 

aquest fet. Les empreses del sector, fortament castigades per la crisi, es veien 

obligades a congelar i fins i tot reduir plantilles. Tot i aixo, la voluntat dels 

organitzadors va fer que el Forum pogues continuar endavant. 

El Forum de seguida es va adonar que era necessari ampliar els objectius: calia 

fer naves activitats que li donessin mes fori.a. Per aquesta ra6, en la quarta 

edici6 es varen organitzar visites als departaments de ,la Universitat i el que 

seria el primer cicle de conferencies sabre naves tecnologies, aplicacions i ser

veis. Aquesta nova activitat va tenir una gran acceptaci6 entre estudiants i 

empresaris, i es convertf en un espai idoni per debatre i presentar les novetats 

tecnologiques en el m6n de les telecomunicacions, l'electronica i la telemati

ca. No obstant aixo, no implica renunciar als objectius inicials del Forum: ser 

un punt de trobada on els estudiants poguessin coneixer les possibilitats que 

els oferien les empreses. 

El Forum de Telecomunicacions ja havia estat una activitat capdavantera en 

els seus origens i es volia que ho continues sent. Havien aparegut nous forums 
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a altres universitats catalanes i calia que el nostre fos diferent i especial. Es 

varen diversificar les formes de participacia de les empreses i s'aconseguf aug

mentar el nombre de col'laboracions, ja que es donava millor resposta a les 

necessitats de cada una. Es va fomentar la participacia activa dels estudiants 

celebrant per primera vegada un dinar de contacte entre aquests i els empre

sans. 

Continuant amb la nostra vocacia innovadora, l'any 1995 varem decidir reno

var el Forum. Per tal d'aconseguir una major assistencia i interes per part dels 

estudiants, durant les jornades previes i posteriors al dia central del Forum es 

van introduir presentacions d'empreses. Aquell any vam organitzar els pri

mers tallers-debat, que foren molt exitosos ates l'interes mostrat per estu

diants, professors i empresaris. Varn tornar a organitzar un nou cicle de con

ferencies, perque vam veure que es la millor manera d'apropar als futurs 

enginyers i enginyeres les innovacions del sector. 

Sempre atents a les necessitats dels estudiants i els empresaris, el VII Forum 

torna a recuperar els estands, que agrupa a la sala d'exposicions del Campus 

Nord. El cicle de conferencies, presentacions i taules rodones, el dinar de 

contacte i la revista completaren satisfactoriament una setmana i mitja d'acti

vitats ambles quals tractarem principalment d'oferir una via de contacte entre 

dos mans sovint massa ai1lats: la Universitat i el man empresarial. 

En la vuitena edicia es reprengueren alguns nous objectius i s'assumiren nous 

reptes. El nostre objectiu principal sempre ha estat i es donar a coneixer el 

man de les empreses de telecomunicacions entre els estudiants i, alhora, que 

l'empresari reconegui en els nous enginyers i enginyeres una millora pro

gressiva de la seva formacia. 

El Forum de Telecomunicacions i Electronica ha recorregut un llarg camf, 

pero encara queda molt per fer. Considerant la constant evolucia de les tec

nologies i la liberalitzacia de les telecomunicacions, es previsible que hi hagi 

un interes creixent d'ambdas sectors: l'empresarial, per donar a coneixer les 

noves tendencies, i l'estudiantil, per coneixer-les. 

Per assolir la continu"itat del projecte, el Forum es basara, ara mes que mai, 

en l'interes de les empreses del sector, juntament amb l'esfon; dels estudiants 

organitzadors i de l'Escola. 
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Revista Distorsi6 

Quan el director de l'Escola va obrir la porta del nostre humil despatx del 
soterrani del modul BS, els cors ens bategaren a frequencies mai no assolides 
dins un cos organic. Despres d'un moment de silenci, que ens sembla etern, 
Ell digue les temudes paraules que ressonaren dins les nostres cavitats cranials 
fins que arribaren a les poques neurones que ens quedaven despres de tantes 
i tantes hores de processats i filtrats diversos: 

- Qui hi ha aqui de Distorsio? 
Ens mirarem els uns als altres i pensarem: "Gluuupss! ! ! Qui ens mana estar al 
despatx a aquestes hores?". El nostre instint de supervivencia ens va suggerir 
posar-nos de genolls, fer veure que netejavem el terra i dir-li: "No, en estos 
momentos los sefioritos no escin1 volveran dentro de unos cinco lustros ... ". Pero 
al cap i a la fi l'ultim mimero de Distorsi6 encara no era a la venda, i mai no hem 
cregut del tot la hipotesi del sector paranoic de l'associaci6 (segons la qual l'ul
tim cop que els de manteniment ens canviaren els fluorescents, tambe aprofita
ren per instal'lar microfons que porten totes les nostres confabulacions fins al 
mateix despatx de direcci6). Al final varem prendre una decisi6 que podriem 
haver lamentat la resta dels nostres dies: aixecarem timidament les nostres 
manetes i diguerem un "Si, nosaltres ... " que amb prou feines arribava al llindar 
audible. Ell entra al nostre despatx, agafa una cadira i s'assegue comodament, i 
quan ja estavem mentalitzats per rebre el serm6 de les 10 del mati, Ell digue: 

- Vull que feu una pagina per al llibre del 25e aniversari que editara l'Escola, 
que tracti sobre la historia de Distorsio ... bla ... bla ... bla ... 
En sentir aquesta musica celestial, les nostres constants vitals tornaren a la 
normalitat ... Tan sols haviem de fer un article que expliques la historia de la 
nostra associaci6. Quin descans!!! 

Anem, clones, per feina. Distorsio va neixer poc despres que ho fes l'Escola, 
concretament un any mes tard. El primer numero de la revista aparegue l'any 
1972 i, suposem que per circumstancies d'aquella epoca, la criatura es va dir 
"Distorsion". No us podem contar gaires coses d'aquesta epoca, perque la 
major part dels membres actuals de l'associaci6 ni tan sols havien estat engen
drats en aquell temps. La nostra principal font d'informaci6 es una copia d'a
quest primer numero, on diu que la revista va neixer com la publicaci6 del 
"departamento de actividades culturales", tambe de recent creaci6 dins 
l'Escola. Ens permetem tot seguit fer un extracte de la presentaci6 d'aquest 
primer numero, que creiem que encara defineix fidelment l'esperit de la revis
ta vint-i-cinc anys despres de la seva creaci6: 
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" ... Pretendemos simplemente «hacer» cultura dentro del marco de posibili
dades que nos ofrece esta escuela. Para ello lo primero que queremos es jun
tarnos todos los bichos raros de esta escuela que piensan que la cultura es algo 
mas que el estudio de una tecnica. Hay que aclarar que como cultura pode
mos entender todos las logros conseguidos par el hombre en una epoca 
determinada de su historia a traves de su experiencia y de su estudio y que 
transciende en su modo de vivir, asi podriamos considerar como cultura 
actual desde el ultimo aparato de la cibernetica hasta la forma de ligarse a una 
en un baile de paso del ecuador ... 

Como es de suponer no pretendemos abarcar un margen tan amplio .... sim
plemente nos negamos a salir con la cabeza cuadrada de esta escuela, o lo que 
es peor hecha un perfecta icosaedro; mas bien aceptamos la vida en su com
plejidad y no habra ecuaci6n diferencial que nos defina." 

L'any 1973 va sortir el segon i ultim numero d'aquesta primera epoca. 
Desconeixem la causa per la qual va desapareixer en aquest punt la revista, 
pero es facil suposar-ne unes quantes: falta de recursos, falta de personal dis
posat a sacrificar hares d'estudi ... 

Fins quinze anys mes tard no tornem a tenir noticies dels nostres anteces
sors. No sabem si es va fer algun intent de ressuscitar la revista en aquest 
periode, i de fet hi ha informacions que insinuen que es va publicar algun 
numero de Distorsi6 abans de 1988. No obstant aixo, el primer exemplar 
que va sortir aquest any posava a la seva portada "Segona epoca. Numero 
1" i, per tant, es logic pensar que no hi ha mes exemplars abans. La resu
rrecci6 de Distorsi6 va venir propiciada pels moviments estudiantils que es 
van donar aquest any a la nostra Escola (a les aules de l'antic edifici TL ja 
no s'hi cabia i els estudiants reivindicaren els nous aularis de l'actual 
Campus Nord tallant la Diagonal). Tot aquest moviment va donar un 
impuls a la Delegaci6 d'Alumnes, i dins la Delegaci6 va sorgir la idea de 
tornar a fer la revista de l'Escola: el resultat foren dos exemplars publicats 
l'any 1988. Com a curiositat que cal remarcar podem trobar en aquesta 
epoca l'inici del que despres ha estat una de les seccions mes apreciades pels 
estudiants (i odiades pels professors ... ): els Bocamolls. A l'ultima pagina del 
segon numero hi ha una recopilaci6 de frases <lites pels professors de 
l'Escola amb el titol "M'han dit que han <lit". D'altre banda, vii.rem desco
brir que l'any segiient es va intentar crear el CCD. (Club de 
Comunicacions "Distorsi6n"), una associaci6 que arreplegava la revista i el 
que despres es va dir "Taller de so". Com a fruit d'una incursi6 temeraria al 
caos del nostre arxivador, van trobar un document de petici6 de subvenci6 
d'aquesta epoca. El resultat de la petici6 de subvenci6 a la Universitat per 
material per a la infraestructura de l'associaci6 (ordinador per paginar la 
revista, impressora, material d'audio ... fins un total de 884.500 pessetes) va 
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esser una generosa concessi6 de zero pessetes. I despres d'aquests dos 
numeros de Distorsio, tres anys mes de silenci ... 

I arribem per fi a la tercera epoca de la revista, l'actual. Tot comen~a a l'inici 
del 1992, any olfmpic per a Barcelona i any de l' aprovaci6 i la instauraci6 del 
nou pla d'estudis per a la nostra Escola. I tambe l'any del 20e aniversari de 
l'Escola, fet que sens dubte va propiciar la tornada definitiva de la revista. Va 
esser amb motiu de la celebraci6 d'aquest aniversari que va sortir el primer 
numero d'aquesta tercera epoca, pero la cosa va resultar tan be que els ago
sarats que havien iniciat el projecte no deixaren que aquest cop la cosa es 
refredes. Des d'aquest moment, Distorsio va assolir i mantenir una periodici
tat mes o menys regular, traient quatre numeros cada any. En principi, la 
infraestructura era molt pobra: es paginava al Mac <lei soterrani del B3 i 
nomes es disposava d'una bustia a l'antic barrac6 del costat de l'edifici TL. 
Pero, l'any 1993 es va inaugurar el modul BS, Casa de l'Estudiant, on es va 
habilitar un despatx per a les revistes universitaries del Campus Nord (des
patx que compartim amb els companys de la FIB, L'Oasi, i els de Camins, El 
Xollo), i fent un numero conjunt amb els nostres companys de despatx varem 
aconseguir recaptar fons per comprar l'ordinador que necessitavem per pagi
nar. A poc a poc, la revista va anar agafant forma i estructura, comen~aren a 
apareixer !es seccions (com esquizofrenia, Bocamolls, El comic, L'enquesta, 
L'estrella es ... , L'entrevista i moltes mes) i la revista va arribar a la tirada i for
mat actuals: uns 1.500 exemplars de 32 pagines. Tambe es va anar fent la 
burocracia pertinent per ta! de registrar-nos com a associaci6, primer al regis
tre de la Universitat Politecnica i ara fa poc al registre d'associacions del 
Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya. D'altra banda, no 
han faltat les crisis pertinents, com les economiques (l'espectacular pujada del 
preu del paper de !'any 1994, amb el consegiient increment de! preu de la 
revista) i les de personal (els canvis generacionals, sempre han estat diffcils, i 
es va fer especialment dificultosa la transici6 Pla 64 - Pia 92). Tot plegat ens 
permet dir que actualment Distorsio es una associaci6 fortament establerta i 
que estem segurs que de moment no es repetiran els perfodes "silenciosos" de 
fauns quants anys. Vint-i- tres numeros en aquesta tercera epoca ens avalen, 
i Distorsio s'ha consolidat com una "tradici6" dins d'aquesta Escola, massa 
forta per deixar que es mori nomes perque dema s'hagin de lliurar uns malei:ts 
estudis previs. 

I aixo es tot el que us voliem contar. Es breu, pero no es pot fer gaire mes per 
resumir mes de vuit-centes pagines d'historia en unes poques lfnies. I si us 
quedeu amb ganes de saber mes coses, no teniu mes que obrir els exemplars 
antics de Distorsio que tindreu guardats per casa i podreu saber el que va pas
sar amb tot detall fa uns quants anys. Al cap i a la fi, a part de les ansies de 
comunicaci6, opini6, crftica i esbarjo que te la revista, un dels fets primordials 
es que es deixa constancia escrita de] que passa a l'Escola, es a dir, que es fa 
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historia de l'Escola. I no cal dir que esteu tots convidats a participar en tan 

digna tasca, ja que no voldreu sortir de l'Escola amb caps icosaedrics (Distorsio 

1972 dixit). Us esperem al nostre despatxet al soterrani de la Casa de 

l'Estudiant. Fins aviat! 

La redacci6 
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Club Espqrtiu Telecos (CET) 

Historia 

Tal com figuren als estatuts de l'entitat: 

ARTICLE 1. 
El Club Esportiu Telecos es una entitat privada constitu1da en data 30-5-
95 [ ... ] que te com a objectiu el foment, el desenvolupament i la practica 
continuada de l'activitat fisica i esportiva sense finalitat de lucre. 
[ ... ] 

ARTICLE 2. 
El domicili social s'estableix a Barcelona, carrer Jordi Girona Salgado 
num. 29, tel. 401 70 58, CP 08034. 
[ ... ] 

ARTICLE 3. 
El Club Esportiu Telecos te com a principals modalitats esportives: bas
quet, futbol, rugbi, futbol sala, handbol, voleibol i waterpolo. 
[ ... ] 
El Club Esportiu Telecos inclou tambe les modalitats esportives de: 
atletisme, cros, esqui alpf, esquf de fons, golf, nataci6, tir amb arc, bad
minton, bitlles, escacs, esquaix, front6, judo, tae-kwondo, tenis i tenis de 
taula. 
[ ... ] 

El CET va tenir uns primers anys no gaire facils, fins que en la temporada 88-
89 van ser els millors en la competici6 de la UPC. Aixo va motivar l'organ
itzaci6 de la Challenge 89 (en la qual va obtenir la primera posici6) i un aug
ment molt gran de socis (de 337 en la temporada 88-89 a 1.072 a la tempo
rada 89-90). 

Aquests resultats tan notables es van mantenir encara uns quants anys (1.386 
socis durant la temporada 90-91), fins que el CET va comen~ar a decaure per 
la introducci6 del Pla Nou (amb el qual els antics membres no tenien gaires 
relacions) i per la finalitzaci6 de la carrera dels membres de la Junta Directiva. 

La temporada 95-96 va estar a punt d'esser l'ultim any del CET, perque ja no 
hi quedava ningu de la Junta, i no es van fer activitats (tampoc no es va reno
var la cessi6 del local). 
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A partir de la temporada 96-97, amb una nova junta, es comem;a a reactivar 
el CET. 

Ara (temporada 97-98), el CET encara no es el que va ser fa anys, pero ja ha 
superat la seva fase critica de desaparici6, i la nova junta intenta que el nostre 
club sigui el mateix d'abans. 

Activitats 

El CET es l'Associaci6 encarregada, juntament amb l'Univers, de la gesti6, la 
promoci6 i el desenvolupament de l'esport a l'Escola Tecnica Superior 
d'Enginyeria de Telecomunicaci6 (ETSETB). 

Les activitats que duu a terme s6n: 

Feines de despatx: 
• Inscripci6 a les actIVItats esportives realitzades tant per part del 

CET, com per l'Univers. 

• Informaci6 d'aquestes activitats: equips amb places per a jugadors, 
horaris dels partits de cada equip, llocs on es juguen els partits ... 

• Prestec del material necessari (pilotes, petos ... ) 

Intertelecom: 
torneig intern (nomes per a Telecos) de futbol sala, amb 16 equips i 
amb la finalitat de donar sortida als equips de Telecos que no poden 
jugar a les lligues de la UPC per manca de places i als que ja han aca
bat aquests campionats i volen continuar jugant. 

Torneig rugby-7: 
torneig amb 4 equips de rugbi-7 (una variant del rugbi), amb la finali
tat de donar sortida a aquest esport, sense representaci6 masculina ales 
lligues de la UPC. 

Megaesquiada: 
sortida a la neu d'un cap de setmana, amb la finalitat de promoure les 
bones relacions entre els membres de Telecos als qui els agrada l'esqui, 
sense cap necessitat de competici6. 

Telecoescalada: 
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sortida a Montserrat d'un dia, amb la finalitat de fer una passejada en 
bicicleta i promoure l'us d'aquest mitja de transport i d'aquest esport. 



Tomeig de futboli: 
activitat nova d'aquest any. 

Tomeig de botifarra: 
activitat nova d'aquest any. 

Challenge'98: 
estem organitzant un viatge per a aquesta edici6 de la Challenge. 

147 





Dades historiques 
dels estudiants 

de l'ETSETB 

Antoni Ras Sabid6 





1. Dades globals 

1.1. Estudiants de nou ingres 

• 1.1. 1 Dades generals 

~aM , 

MlJ A "Ir"mn Alam Total 
d'wntad6 

nrn ll3 113 
12m 265 26S 
13/1'4 274 174 
7,4175 286 116 
7Y'/6 349 349 
76177 344 4 343 
11118 450 29 •'19 
11179 134 17 UJ ,,,.. 340 20 3dO 
80/81 343 26 :im 
81/112 461 8 469 
8ll1l3 427 35 462 
8:J/114 491 37 WI 
~ 369 28 397 
151116 412 39 OJ 
~ 473 33 so6 
117/88 603 15 678 
1111/119 466 .f7 Sil 
891'0 472 6S m 
90/.91 48!5 62 547 
91192 489 53 542 
92193 49 61 110 
93194 17 " 72 
94195 17 17 
95196 16 16 
ff/9? 9 9 

Nota: a " 1r" significa, de fet, a qualsevol curs excepte el d'adaptaci6. 

Pia 92 

Ii.DJ A"lr"mn Adaplllts clel A l!npnyw Al2nddede Tola! 
PIii 1W Elldmlll<a Tdetom. 

91193 42S 61 492 
93194 449 176 37 662 
9;1195 462 27 46 49 ,S8,4 

95196 471 II 42 5 1 .57.5 
9(iH1 467 11 61 46 587 

Nota: a " 1r" significa, de fet, a qualsevol curs excepte els de 2n cicle. 
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Total ETSETB 

An, TOl>il 

7V12 113 
nm l6S 
'13r74 774 
74!75 286 
15fT6 3'19 
76117 3"8 
'17/18 -479 
78179 ISi 
19/80 J(,Q 

80/III 369 
81Jti 469 
82183 462 
8llll4 S28 
84185 397 
SS/86 4!11 
ll&/87 506 
871&8 67~ 
88189 513 
89/90 531 
9<1/!)J 541 
91192. 542 
91193 SlS 
93194 518 
Hr.IS S74 
95196 580 
96/'n SU 

Nota: els estudiants adaptats del Pia 
64 al Pia 92 no s'han comptat en 
aquest total. 

• 1. 1.2. Grafics: estudiants de nou ingres, segons plans, cicles i globalment 

Estudiants nous al Pia 64 Estudiants nous al Pia 92 

1-----•·lt' - ...... •,O,- --A2a~ ,..._ --<>-Ai,. Blcc. --Tolll I 
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Estudiants nous a 1 r curs Estudiants nous a 2n cicle 

121 

100 

~ ~ ~ f ! I I ! I ~ I ~ 
(---PM Ir -<>-1'92. 1,-::::;::Toiai) 

o~--~---~~---,-..,.-.-, 
~ ~ ~ ~ I ! i I I I i I I I ~ ~ I I I I i 

1~P64.cod.-o-P92.8 ~P92..Tel~P92..k>ta_.,...Tota1 ] 

Estudiants nous a l'ETSETB 

~ ~ ~ f ! I I ! I ~ I I 
I---Po4. lr -O- Po4, c.od. ~P64. total ~P92. 1r I 
_...,._Pl2.. 2nc --6-P92. ro1a -Tota . 

• 1. 1.3. Comentaris 

L'entrada d'estudiants a l'ETSETB va seguir una tendencia creixent, en gene
ral, fins l'any academic 85/86, amb l'excepci6 del curs 78/79, en que, a causa 
de l'ampliaci6 a tres cursos de BUP en lloc dels dos de l'antic batxillerat supe
rior, hi va haver un descens puntual. Des de l'any 85/86, en que es va fixar 
l'entrada en 412 estudiants, la tendencia s'ha anat estabilitzant cap als 4 70 
actuals, llevat d'una entrada excepcional de 603 alumnes el 87 /88. El curs 
92/93 va comen~ar el Pla 92, sense que aixo impliques un augment en l'acces 
global a primer curs. Des d'aleshores, l'entrada al Pla 64 s'ha redu"it drastica
ment: de fet, els que hi han accedit darrerament ho han fet via convalidacions 
i no pas exactament a primer curs. 

L'entrada a segon cicle (es a dir, al curs d'adaptaci6 en el Pla 64 i a Enginyeria 
Electronica o be a segon cicle d'Enginyeria de Telecomunicaci6 en el Pla 92) 
ha seguit un comportament molt mes oscil-lant. El curs d'adaptaci6 va deixar 
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Pia 64 

Affy 

7J/1l 
7l/13 
73174 
14115 
15116 
16n1 
77nB 
78179 
79/IO 
1(1181 
81/Sl 
Bl/83 
83114 
141115 
~ 
8'1117 
87/88 
111119 
19/tO 
90/91 
,im 
92193 
93194 
M/95 
95196 
9fHI 

de rebre estudiants el curs 94/95, en que es va comen~ar a impartir el segon 
cicle de Telecomunicaci6 (Electronica s'imparteix des de l'any anterior). A 
grans trets, es pot dir que l'acces a segon cicle s'ha duplicat en el pla nou, amb 
les dues opcions que ofereix. 

1.2. Estudiants matriculats 

• 1.2.1. Dades generals 

Pia 92 

Molrlculab AnY Tclffilm~6 El«-lri>clle11 Total 

2.25 92191-T 4U 48& 
620 92193-P 499 •99 
8112 93194-T ~ )7 l099 
uoo 93/!M-P Ul35 J3 LOl>R 
L16l 9419.S.T LO& 61 L.199 
L-465 9'195-P L«7 71 1.518 
1.704 95196-T LB40 91 1931 
1.421 !15196-P L808 99 1307 
USO 907-T 1091 115 1.206 
t.Sl72 96197-P 1.999 123 2,121 

L7l3 
1"1S 
1.9K6 
I.MO 
1.91.2. 
1382. Total ETSETB 
1S11 
2!744 
2.9)7 Anr MouiCblals 

1061 
l~J 7Jf72 ns 
lll2 nm 620 

l.904 TJ/74 882 

1.%4 74/75 1.100 

916 15(1(i 1,263 

510 76177 L465 
11m 1.704 .,.,,, 1411 
7VlllU 1.580 
'°"1 l.s(Jl 

Nota: no s'han comptat els estu
diants matriculats nomes de PFC. 

11/12 
12113 

1.223 
L71S 

113114 
M/15 
15116 
11611'7 
87/88 
eata9 
IW90 
90/91 
9.tm 
9ll9J 
9Jl'M 
ll4l9S 
'5191> 
ffl'J'1 
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L986 
U140 
L91.2 
2382 
2.S77 
2.744 
2.9'J7 
3.067 
3.0!13 
10$ 
2.98S 
"1.873 
U3S 
2.674 

Nota: per comptar els 
estudiants del Pia 92 
per anys, s'ha de fer 
la mitjana dels dos 
quadrimestres. 



• 7.2.2. Grafics: estudiants matriculats, segons plans i globalment 

Estudiants matriculats al Pia 64 
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• 7.2.3. Comentaris 

Estudiants matriculats al Pia 92 
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En implantar-se el Pia 64, el nombre d'estudiants de l'ETSETB va anar crei
xent, a un ritme d'uns 2 50 per any, fins al curs 77178. A partir d'aquest 
moment, es produeix una lleugera davallada, fruit del canvi del batxillerat 
superior (dos anys) a BUP (tres anys); pero, la grandaria de l'Escola s'estabilit
za. Coincidint amb l' entrada puntualment mes alta del curs 86/87, comern;a 
una nova tendencia, a l'als;a. Tanmateix, el salt que es produeix no es pot 
explicar nomes per la puja de l'entrada en aquell any, perque mentre aquesta 
augmentava en uns 200, el total d'estudiants ho feia en mes de 400; i, tambe, 
perque els anys segiients, en que l'acces es torna a estabilitzar, continua crei
xent el nombre total d'alumnes. Com que (vegeu capitol segiient) no es dona, 
paral-lelament, un rendiment academic mes baix, cal cercar les explicacions en 
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altres motius (un descens en els abandonaments, l'efecte de naves normatives 
de permanencia ... ). 

El nombre d'estudiants del Pla 92 ha anat augmentant, a ra6 d'uns 500, cada 
quadrimestre de tardor. Tot i que sembla haver-ho fet a un ritme constant, 
que induiria a relacionar la pujada amb l'evoluci6 dels estudiants que van pro
gressant en la carrera, l'explicaci6 no pot ser tan lineal, perque hi intervenen 
altres factors: l'inici dels segons cicles, amb acces directe, o el gran nombre 
d'adaptats del pla vell que es van incorporar en el curs 93/94 (vegeu apartat 
1. 1 ). Pel que fa a Enginyeria Electronica, tot i que no ha passat prou temps 
per poder treure grans conclusions, !'increment te un caire fon;a mes redui:t 
que no pas el de Telecomunicaci6. 

Quan es mira el total d'estudiants, sumant tots dos plans d'estudis, es com
prova una tendencia descendent lleu pero clara (uns 250 alumnes menys, en 
quatre anys). Aquf hi deuen incidir, un altre cop, diferents factors, com ara el 
nombre mes alt d'abandonaments al Pla 64, a mesura que se n'extingia la 
docencia, o l'efecte regulador de la fase selectiva. 

1.3. Estudiants que acaben la carrera (Pia 64) 

• 1.3. 1. Dades generals 

Acabament d'estudis 

Any AcabenaS. Acabcaa~ Acabcn amb Acabenamb 
aaunulat PFC PFC, 

aanmda.L 

74171 16 16 
?5"6 60 76 10 JO 
?6'11 61 137 38 48 
77n8 104 24l 43 91 
,ran, 93 334 46 137 

79JllO 81 415 48 185 
80/81 79 494 56 241 
81/ll2 66 560 43 284 
8Vll3 70 630 76 360 

1D/M 79 709 90 4S0 
141115 84 793 86 S36 
85186 77 870 88 624 

14/87 119 989 81 705 
117118 152 1.141 78 783 
8&/119 171 1312 99 882 
89/!IO 211 l.523 156 L038 
90/91 244 t.767 163 1201 
,91m 26S 2.032 2U 1.4L2 
.PW3 363 2395 256 L668 
93194 368 2.763 340 2008 
W9S 390 3.153 3.5 1 2.359 
115196 379 3.532 367 2.726 
96/'J'I 163 l69S 312 11138 
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Estudiants que no han llegit el PFC 

AD.1 Estndlanls 'II, pendmlsn 
pendmlsde acaba, Si 
PFC 

74115 16 100 
15116 66 8684 
76r17 89 64.96 
77nl 1,5() 161.24 

7Sf1!J 197 ~K.91 

1!JISO 230 ss.u 
SO/Ill m SI 21 
111!2 276 49.29 
811113 2.70 42,86 
8l/S4 259 36.Sl 
&41115 257 32,41 
151'86 ZA6 18.28 
&11,'111 1114 2.1112 
17/IIS lS8 131.lB 
111/89 430 l2,77 
l!J/90 48, 31115 
90/91 $66 32,03 
91/9l 620 30,SI 
91193 71:1 30.3.5 
93194 1.SS 27,)1 
94195 71'4 U.18 
951'6 806 2Ul 
96l'J'1 6$1 17,71 

• 7.3.2. Grafics: estudiants que acaben 
amb PFC o sense i abandonaments 

Estudiants que acaben la carrera PFC llegits i pendents 
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PFC's pendents vs estudiants que acaben 5e Estudiants que abandonen els estudis 
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• 1.3.3. Comentaris 

0 -------~~--,--+ -+-....-',!:~ 
~ ~ ~ ~ ~ @ - i ; ~ ; ~ ~ i ~ ~ - ~ ~ ~ ~ l 
;e:i!i!~~11:;.;li:;IS:!J:;;:1111;~a:!lt/tt1 

!-+-Aba>donen -o--.. c101'> I 

El nombre d'estudiants que, any rere any, acaben cinque curs ha tingut un 
comportament una mica peculiar: despres d'assolir el centenar de persones al 
curs 77178, comenc;:a una tendencia suaument decreixent durant quatre anys i 
s'estabilitza entorn de 80, fins que, a partir del curs 86/87, comenc;:a a aug
mentar de manera mes o menys constant fins al 92/93 i, a partir d'aquf, s'esta
bilitza entorn dels 375, fins que, en el darrer curs amb docencia (96/97), baixa 
marcadament. 

La comparaci6 de la serie cronologica dels estudiants nous a primer curs amb 
la dels qui acaben no explica per que aquesta darrera mostra l'aspecte que s'ha 
comentat. En tot cas, s'ajustaria be a la serie de! total de matriculats; pero aixo 
no deixa de ser una obvietat. L'estudi dels percentatges d'aprovats en !es dife
rents assignatures (capitol segiient) tampoc no dona arguments que aclareixin 
el canvi sobtat de tendencia a partir de !'any academic 86/87. 

Altrament, el nombre de projectes de fi de carrera llegits te un comporta
ment, els darrers anys, similar al del nombre d'estudiants que acaben cinque, 
amb un decalatge d'entre un o dos anys; pero, durant els cursos 77178 fins al 
86/87, ambd6s valors semblen haver evolucionat de manera relativament 
independent. 

La xifra d'alumnes que no han llegit el projecte tot i haver acabat el segon 
cicle es va mantenir entorn <leis 250-300 des del curs 79/80 fins al curs 86/87. 
A partir d'aquf, inicia una tendencia a l'alc;:a any rere any, que s'ha fet mes suau 
darrerament, la qua! se situa entorn de 800. Pero resulta, segurament, mes 
il-lustratiu estudiar el percentatge que representa el nombre acumulat d'estu
diants pendents del projecte respecte <leis qui ja han acabat cinque (grafic 3). 
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S'observen tres perfodes. En el primer (de 76/77 a 85/86), succeeix que cada 
cop s6n mes, en termes relatius, els qui es graduen amb la titulaci6 completa 
(del 35% puja fins al 70%). Despres, fins l'any 92/93, la tendencia es mante 
estable. Finalment, els tres darrers cursos ha tornat a baixar la xifra relativa de 
persones que deixen l'Escola sense llegir el projecte, fins al 18% actual. 

Per calcular els abandonaments, s'ha emprat la formula segiient: 

Abandonaments durant el curs "j" o a la fi= (Tj - Acj) - (Tj+l + Adj+l - Nj+l), 

on: T = total d'estudiants matriculats, Ac= estudiants que acaben Se, 
Ad = estudiants adaptats al Pia 64 i N = estudiants de nou ingres. 

Com es pot comprovar al grafic corresponent, el comportament en els aban
donaments segueix, a grans trets, les mateixes oscil-lacions que l'entrada a 
l'Escola. Si de cas, la ratxa que mostra un augment relatiu dels abandona
ments que no es correspon amb un comportament paral-lel de l'entrada, els 
anys 86/87 a 91/92, es podria explicar per l'increment de la demanda del mer
cat laboral en l'epoca delsJocs Olimpics. 

Dues remarques finals. Primerament, cal aclarir que quan es van iniciar els 
estudis, es va fer a la vegada a primer i a segon, fet que explica per que hi ha 
qui havia acabat cinque names quatre anys despres de fundar-se l'Escola. En 
segon Hoc, i pel que fa a l'aspecte purament numeric, cal constatar que, el 20 
d'octubre de 1997, ja eren 3.038 els enginyers de telecomunicaci6 titulats a 
l'ETSETB. 
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2. Evoluci6 historica del rendiment academic 
al Pia 64 

2.1. Evoluci6 historica del rendiment academic, per cursos 

• 2.1 . 1. Dades 

Primer curs (mitjanes) 

au. M1lrleu.tats 'ii, ora./matr, 'It aurJmatr. '11,1nrJoru. 
$0-81 fil'I fi/,08 44.64 ffi_'f6 

81-82 Sll,6 71.0D Sl,49 71SI 
82-113 sos:i 13,9S ~93 63,47 

113-84 66$,6 7969 4HJ SS73 

14-85 531 77.36 4S.l2 S845 

15-86 $63 78.95 SOOS 63AO 
116'-$'7 59'16 85,39 SS,1S 65.29 
17-811 778 86.30 51.93 60 17 - 7276 87,10 52.50 60.2& 
89.90 708.8 87.U 57,53 65.93 

90-91 667 86M S46l 6319 
91-91 666,4 858S 5403 62.,94 

92.93 1$1,A 8780 1360 83,83 

93-!M II 14.SS •U,58 83,.57 

k-95 4 49,9.S- 40,00 80,08 

Segon curs (mitjanes) 

Cun M1trltulato 'll,o.....tmalr, 'JI, 1111'.lmalr. 1', anrJonoL 

80-31 262.5 6365 39.78 62.50 
&I.ff :nu 6901 4109 59.SS 
IJ:t-83 421.8 70.61 45.51 64.44 
0-M 411.8 73~ o&S 16 61.S1. 
U-15 469.., 77,n 51.11 66-23-
15-86 4380 1163 .S7,33 70.23 
86.fT 4680 M,03 61.60 72.45 

17-811 588,Q 8393 16'.Ul.t 1-.,11 

88-89 m,a 8S60 .SI.QI 68,n 
19-90 .sso.s 87,61 6068 69,'16 

90-91 62U 88,97 6516 13.25 

91-91 521.S Q? ~3 72,85 7B,73 
92,.93 49"17 91,99 73.9.S 80.38 
93-JM 157,2 9'1,11 81,65 116..76 

Jl.l.llS 26.S 72.00 »,62 74.47 
llS.96 9,S 13.89 6i,89 87,82 
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Tercer curs (mitjanes) 

Cur, Mibiculalt '"11raJma1r. ITt 1p,Jmalr. % aorJol"Q. 
80-81 240!> »AS 31.29 SM4 
SI.ff ttl3 ST.« rl.9:i 6606 
SUJ 2-44.9 6166 4813 77.76 
83-84 302,7 6T.10 43.ll ~09 
114-115 315,9 10.29 ,au 68.68 
85-86 I 396,7 6Ul 4S,16 6S,96 
U.87 417.0 7517 S'l.96 71,12. 
87-88 415,4 8300 Si,09 6S 17 
IJ3.ll9 ~81.0 181.Il 1511..'.lO 6(!9.S 
89-90 611,0 Sl.3.9 S4,U 65,70 
90-91 570,7 JIS.(XI 61,95 17' JtO 

.91-92 .599,1 14.99 S9.5.l 7(),QS 

92-93 .5_923 &7.08 67,J7 11,.31 
.9J.94 4742 11/1.,69 66.91 7<L'N 

94-95 266.1 82.~7 61.58 74.67 
95-96 93,0 72,31 49,09 61,88 

Quart curs (mitjanes) 

cu .. Matrladau '4 nn:&Jmatr. IT, aar/malr. ~ a11rJpres. 
80.Sl 18[.0 61,86 48,03 76,41 
81-82 149.6 6071 -48,11-l 80.13 
IU-83 IS4,9 69,81 '6,68 8120 
I0-84 158.4 12;00 S8.61 81.39 
84-85" 178'.0 14.25 61.48 112.BO 
85-86 'ZIJT,1 74.97 64.66 86-14 
811-87 24S,7 16.4S 66.65 87,18 
87-311 286.1 114.7~ ROS 8742 
IIILl!<I 345,6 180.81 6U2 l!l,44 
119-90 414,I 836:i 168.40 8177 
90-91 W.9 86.72 70.37 181,31 
,1-n son 86.8$ 14,4S 85i1l 
.92-93 S23,6 87.89 76.26 86.77 
9;}-94 S49,.0 18918 78.28 111,78 
94-95 476.tl 1!68 7884 8890 
115-96 231,3 7S,31 61,39 11.39 

Cinque curs (mitjanes) 

Cu,s M.111ritulau " oru./mat,, 'II aorJn,att, 'lit aorJv= 
30-81 H6.6 112.46 77,41 93,64 
lll-112 18,6 IJ3,Q9 1198 &6.63 
82-1!3 7H &S.00 76.00 89,41 
83-84 89.2 113,42 78.79 .94,45 
84-115 87.~ &9.60 8S19 9Mi 
8W6 .92.4 8708 81 D5 9308 
86..87 12.2.6 90.47 81.5'1 .9'.U7 
87-88 1~7.6 9140 1616 95.03 
81-89 l9A,2 &8,14 82,16 91.21 
89-.90 .2,01),4 8.9.98 84.«l .94.1)2 
90-91 ~,2 9-1,8'1 91,69 96,M 
91-92 m 93.C,, S'J.$2 93.l-5 
92.93 4186 !H,99 !11.!)8 .9683 
9:,..94 «a 9471 8812 93,62. 
94-95 -t5l 2. 95.4H 90,16 11<1.4'.l 
95-96 409,2 93,04 86,20 92,65 
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Assignatures optatives de Comunicacions 

Cua t,1atrf ... ta.t, '!rovr:aJmau. 'Jl.011r.lmatr. 'It onr.lnra. 

80-lll I W.T 91.AJ M82 ?2.77 
11..U '7 0 88,01 86.68 9849 
81.--83 49.l 7533 74.01 98?4 
113-84 S67 8761 87,s9 99.91 
84-3S 4.$.3 94 OD 9400 100 
85-116 49.7 9301 90!11 9780 
16-37 710 25.31 92.92 9749 
87.SS 91,3 9565 9361 97,87 
18-89 131.l 9128 91,34 95.86 
89-90 1,90 9).64 M,10 19.11 
90.91 215,0 9649 91.U 905 
91-91 2530 9'2.6' IS.94- 92.77 
92-93 3197 9H8 18,80 9479 
93-94 '.1S9.7 94;33 87,33 lmcg 

94-95 36H 9560 90,76 94,9' 
95-96 343,0 91.67 79.56 86,79 

Assignatures optatives d'Electri>nica 

C11,.. Matrirulats '1onru.lmalr. ~ IIDJ'JD!IIIJ'. 'll,anrJo..., 
IIO-Sl S0.0 aa.,, &Ul 93.27 
81-81 49,0 72.119 6"'" 87.15 
82-83 48.7 82.19 79,42 96,63 
113-8<1 .SM SB 89 RU& 99,6S 
84-85 61,3 91.u 9071 9819 
15-116 5'4.'1 91,71 90,71 98,91 
8'-17 69,7 I 92.6S 81.98 88.48 
87-88 t!S,3 90.81 90,?8 99,91 
88-89 9ll,0 91 19 89.78 98,45 
89.90 82,0 92.,39 8708 94,2.S 
90-91 72,0 94,46 91.S9 96.96 
91·R'2 9U 93-98 1!8,41 94,08 
91-93 107,3 9S.SO 9J.2J 9761 
!13,9' 104.3 96,37 95.31 98.97 
t.US 103.7 9.S.22 86,s9 9093 
95-96 79.0 91.$8 81,09 aus 

Curs d'adaptaci6 (mitjanes) 

Cun Malriruloui 'It Dra.fmalJ', !f, anr.lmall, ~ .. ,..._ 
87-88 80.33 4862 22.,68 46,65 

113-89 10'2,67 S6.i1 2),38 41.S-C 
89-.90 125.00 ,s.10 16,0& JS 18 
90-91 llS,67 59.70 J2.6l .5465 
91-91 94.33 48,79 2,170 S8.&3 
91.113 107.00 67.56 31.20 5506 

93-?,4 92 00 72.$6 <40.61 56.01 
94-95 16,00 7563 41171 64,-iO 
95-96 6,61 ,o,os lS,lS s.os 
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• 2. 1.2. Grafics: matriculats i aprovats en els diferents cursos 
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Resultats a cinque curs (optatives d'Electronical 
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• 2. 1.3. Grafics: percentatges d'aprovats en Jes diferents assignatures 

Primer curs: aprovats sobre matriculats Segon curs: aprovats sobre matriculats 
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Cinque curs: aprovats sobre matriculats Curs d'adaptaci6: aprovats sobre matriculats 
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• 2. 1.4. Comentaris 

Primer curs 

Nomes s'ofereixen <lades a partir del curs 80/81. 

El nombre mitja d'estudiants en les assignatures de primer curs es va moure 
entorn dels 500-600 fins ]'any 86/87. A partir d'aquf, puja fins a quasi 800 i 
ana descendint suaument. El curs 92/93 s'inicia el Pla 92 i fou el darrer en que 
hi hague docencia de primer de] Pla 64, nomes per a estudiants repetidors. 
Des d'aleshores, s'oferiren convocatories d'examens durant dos anys mes. 
Aixo explica la caiguda de la matricula els darrers temps. 

Les fluctuacions en la mitjana segueixen, amb fon;a fidelitat, les variacions en 
el nombre d'alumnes nous (vegeu grafica 1.1.2) i no s'observa gaire relaci6 
entre els percentatges d'aprovats d'un any amb la grandaria en el segi.ient. 

El percentatge d'aprovats sobre matriculats es mou gairebe sempre entre el 
45% i el 55%, en mitjana, amb dues notables excepcions: el darrer any amb 
docencia, en que augmenta en 20 punts, i l'ultim amb examens, en que baixa 
fins al 40%. Evidentment, el fet que els estudiants de[ curs 92/93 fossin repe
tidors es una ra6 per entendre per que hi hague una millora tan espectacular 
en el rendiment. Tanmateix, sense disposar de <lades historiques que distin
geixin entre repetidors i alumnes nous, no es pot garantir que aquesta fos l'u
mca causa. 
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Per assignatures, algebra i, sobretot, calcul tenen mes estudiants matriculats 

que la mitjana; pero, en general, totes segueixen la mateixa tendencia pel que 

fa a aquest aspecte. I, si s'observen els percentatges d'aprovats, aquestes dues 

mateixes assignatures solen estar per sota de la mitjana, mentre que dibuix la 

supera gairebe sempre. Totes les assignatures, pel que fa a percentatges d'a

provats, segueixen una mateixa pauta, excepte quimica, que, des <lei curs 

86/87, segueix una dinamica diferent. 

Segon curs 

El nombre mitja d'estudiants en les assignatures de segon curs mostra un crei

xement fins estabilitzar-se entorn dels 450 des de !'any 82/83 fins al 86/87. A 

partir d'aquf, puja cap a la ratlla dels 600 durant tres anys i ana descendint 

posteriorment. Des del curs 93/94, el darrer en que hi hague docencia de 

segon, la matricula caigue en picat. 

Les fluctuacions en la mitjana segueixen, a grans trets, Jes variacions en el 

nombre d'alumnes nous, com ja succefa al primer curs; pero hi intervenen 

tambe altres factors, sobretot el nombre d'aprovats a primer l'any anterior. 

El percentatge d'aprovats sabre matriculats mostra, en general, una tendencia 

ascendent: passa de! 40% al 65%, entre els cursos 80/81 i 87/88; i, despres 

d'uns quants anys d'estabilitzaci6, torna a pujar a partir de! curs 90/91. Com 

al primer curs de carrera, el darrer any amb docencia es produeix un augment 

considerable (8 punts), pero menys destacat queen el cas precedent (aquf no 

tots els estudiants eren repetidors, pero sf la majoria). 

Per assignatures, Teoria de Circuits sol tenir mes estudiants matriculats que la 

mitjana, mentre que Mecanica, Tecnologia i, darrerament, lntroducci6 als 

Ordinadors, estan per sota. En general, pero, totes segueixen la mateixa 

tendencia. Si s'observen els percentatges d'aprovats, Teoria de Circuits (fins al 

91/92) i Electronica I solen estar per sota de la mitjana, mentre que Mecanica 

la supera gairebe sempre. De tota manera, totes !es assignatures, pel que fa a 

percentatges d'aprovats, segueixen una pauta semblant. 

Tercer curs 

De l'assignatura Electroacustica names hi ha <lades fins !'any 88/89, moment 

en que va passar a cinque. 

El nombre mitja d'estudiants en Jes assignatures de tercer curs mostra un 

aspecte similar al de segon, pero amb un any de retard i canvis mes suaus. 
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Creix continuadament, de 250 el 81/82 fins a 600 el 89/90; a partir d'aquest 
moment, es mante durant tres anys mes i va descendint posteriorment. El 
darrer any amb docencia fou el 94/95, pero aquf la minva de matrfcula no fou 
tan acusada com als dos cursos mes baixos. 

El percentatge d'aprovats te un comportament molt mes oscil-lant que no pas 
al segon curs: primer es mou entre el 40% i el 50%, s'estabilitza, puja fins al 
65% i comenr;a a caure un cop arriba l'onada de la darrera promocio. En 
aquest aspecte, clones, mostra un caire totalment diferent del que s'havia 
observat a primer i a segon, potser perque l'arribada d'alumnes que porten 
retard en el seu progres supera ja, en nombre, els repetidors de tercer. 

Mentre es va impartir a tercer, Electroacustica tenia forr;a mes estudiants 
matriculats que la mitjana, arribant a superar-la en 200 !'any 86/87. Processat 
i Xarxes tambe estan per sobre de la mitjana, uns 100 estudiants mes a partir 
del 89/90. Per la seva banda, Electronica II i, particularment, Angles I estaven 
per sota. En aquest darrer cas, val a dir que forr;a alumnes tenien convalidada 
la materia. 

Si s'observen els percentatges d'aprovats, succeeix el que horn podia esperar: 
Electroacustica i Processat estan uns 10 punts per sota de la mitjana, mentre 
que Electronica II i, en menys mesura, Camps la superen (a part, naturalment, 
el cas de !'Angles). 

Quart curs 

La corba del nombre mitja d'estudiants en les assignatures de quart curs te un 
aspecte similar al de tercer, pero amb un any de retard i canvis encara mes 
suaus. Creix continuadament, de 150 el 81/82 fins a 550 el 93/94, i a partir 
d'aquf comenr;a a baixar. El darrer any en que hi ha docencia es el 95/96; pero 
aquf el descens de matrfcula no ha estat tan acusat com als tres cursos prece
dents i, de fet, l'efecte de desaparicio del Pla 64 s'ha comenr;at a notar abans. 

El comportament del percentatge d'aprovats mostra tres fases: primer va 
pujant del 50% fins al 80% (87 /88), despres es mante amb lleugers canvis a la 
franja entre el 70% i el 80%, i, finalment, cau notablement un cop arriba l'o
nada de la darrera promocio. En aixo segueix la pauta que havfem vist a ter
cer, pero mes acusadament: potser perque el col-lectiu d'estudiants que que
da al pla vell inclou ja, majoritariament, persones amb baix rendiment ende
mic. 

Per assignatures, curiosament, gairebe totes tenen una matrfcula similar fins a 
l'any 89/90; pero, despres, hi ha diferencies: Antenes i Emissors per sobre de 
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la mitjana i Electronica III per sota. Com a tercer i pels mateixos motius, 
Angles II tambe esta sempre per sota la mitjana, pero menys marcadament. 

En els percentatges d'aprovats, i contrariament al que s'havia observat fins 
ara, for~a materies tenen un comportament peculiar, diferent de la tendencia 
global. Aixo es especialment patent en Emissors i Antenes. Aquestes dues 
assignatures i Microones -pero nomes fins al 90/91- aproven per sota de la 
mitjana, mentre que Sistemes de Telecomunicaci6 i, els darrers anys, Electro
nica III la superen (a part, naturalment, de l'Angles). 

Cinque curs 

L'assignatura d'Electroacustica, com s'ha comentat ja, era a tercer curs fins a 
I'any 88/89. 

EI nombre mitja d'estudiants en Jes assignatures comunes de cinque curs 
mostra un aspecte molt similar al que s'ha observat a quart. El descens estrany 
de I'any 89/90 ve provocat per l'afegit d'Electroacustica, de moment sense 
repetidors, a cinque. Aquest nombre es mante sobre el centenar fins al 85/86, 
despres creix continuadament, cap als 450 del 94/95, i a partir d'aqui comen~a 
a baixar. El 96/97 es el darrer any en que s'ofereix docencia; pero, com a l'a
partat precedent, sembla que l'efecte de la desaparici6 del Pla 64 ja s'ha 
comen~at a notar abans. 

Amb les especialitats Ia situaci6 es diferent. Fins al 87 /88, estaven prou iguala
des, pero a partir d'aquest moment es desmarca Comunicacions, amb molts 
mes alumnes i seguint la mateixa evoluci6 que es comentava al paragraf de 
mes amunt, mentre que Electronica es mante estable entorn dels 80-100 
matriculats. 

El percentatge d'aprovats en les troncals mostra una tendencia mes o menys 
creixent, fins a situar-se pels volts del 90%. Es podria intuir que seguira la 
pauta que haviem vista tercer i quart, baixant a mesura que s'extingeix el pla . 
En les especialitats, el percentatge sol oscil-lar entre el 80% i el 90%. Els anys 
vuitanta, aquest tant per cent era una mica mes alt que en les materies tron
cals; pero despres s'ha equiparat. 

Per assignatures, gairebe totes tenen una matricula similar dins de cadascun 
dels tres blocs, llevat d'Electroacustica, en passar a cinque (pero rapidament 
s'ha identificat amb les restants: el rendiment academic es molt alt el darrer 
any d'estudis). En els percentatges d'aprovats hi ha for~a irregularitat, pero 
Ies variacions respecte de la tendencia mitjana son poc apreciables. 
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Curs d'adaptaci6 

omcs es dispo a de dades a par tir de I any 87/88. o s'inclouen resultats de 
lcs ,l itres dues assignatures d'aqu.est curs (Processamen t del Senya l i E lccLrc,
oica Am1logica), perquc la majoria d'a lumne quc acced ien per aq uesttt via les 
tenien convaljdades. 

El nomhre mitj:i d'estadinnts va augmentar, de rnanera continuada, de 80 
(87 /88) fins a 130 (90/9 1)· dcspres va osci l-lru·, durant tres anys, enc rn dels 90 
i, finalmen t, els dos darrer cLu-sos ha baixat molt, en no haver-hl nou acces. 

Com qu l'entrada al ems cl'adaptaci6 ha csta l for~, constant, les vm·iaci ns 
en la grand:i.ria s'expliquen, bas ic.-iment, pe ls canvis en els perccnratges de 
repcticlors. En tOt cas, com parant la xifra d'cstudian · nous mes repetidors 
am b la de matriculats , 'observa que el noml re d aha ndonaments e. con ide
rable; aproximadament d'uns 20 per any. 

El percenta tge d'aprovats ha estat sempre molt baix (mes fin · i tot, que a pri
mer ems). D'en trada sc situava cnt rn dcl 20%, va i1ugmcntar m It l'a ny 90/91 
(el 16%) i ha seguit'llna ll eugcra tenclencia a I ali;a, fin a assolir ga irebe el 50'¾ . 

Per assignatures, totes tcnen una matrfcula similar, amb Matematiques una 
mica per sobrc de la mitjana i Camps, per sota. En els percentatges d'aprovats 
es dona una situaci6 recfproca. 

Resulta simptomatic comparar els resu.l tat amb els que es donaven, en la 
mateixa epoca, a !es assignatures corre ponents de tercer curs: les tendencies 
en el nombre d'aprovins on prou semblants 0l evat del curs 89/90), pero el 
rendimcnt es aqui molt pitjor: h i ha un 30% mes de suspesos, aproximada
ment a M::i tematiques i amps, i un 20% mes a arxe . 

2.2. Comparacions entre els diversos cursos 

• 2.2. 1. lntroducci6 

Fim1lmcnt, per foc.i lin1r la comp:m1ci6 cntre els diferents cur os de la titulaci6, 
s' f reixen tonjuntament els graGcs de nombr mi tjii <le 111,1triculats i de per
ccntatge mitja d'aprova ts obre L113triculats, en els is nivells. 

Com ja s'ha comentat en apartats anteriors, el nombre mitja d'estudiants 
segueix unes pautes semblants, de primer a cinque, pero les corbes son mes 
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suaus a mesura que es consideren cursos mes alts. Sembla logic esperar que la 

grandaria disminueixi en els cursos mes avan~ats. Tanmateix, curiosament, 

aixo no es aixf en el segon curs: a partir de l'any 89/90, te menys alumnes que 

tercer i, des del 92/93, menys tambe que quart (cal recordar que la desaparicio 

del Pla 64 no l'afecta fins a l'any 93/94). L'explicacio rau en el fet que, d'acord 

amb els tants per cent d'aprovats, tercer era for~a mes dificil que no pas segon. 

Pel que fa als perccntatges d'aprovacs, es fa evident que el rendiment mes baix 

es dona, amb diferencia, al curs d'a<laptaci6. Entre els altres, cinque te el tant 

per cent mes alt, mentre que primer i tercer son els cursos que comporten 

mes dificultats als alumnes. Tambe es curios constatar la convergenci:1 en els 

resultats del segon i el quart curs. 

• 2.2.2. Grafics: matriculats i percentatges d'aprovats en els diferents cursos 

Nombre de matriculats en els diferents cursos 
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3. Seguiment historic de la promoci6 88 

3.1. Classificacions 

• 3. 7. 7. /ntroducci6 

Entenem per Promoci6 88 el conjunt d'estudiants que van accedir a l'ET
SETB durant el curs 88/89. En aquest capitol s'estudia l'evoluci6 academica 
d'aquesta poblaci6 durant els vuit anys que van d'ern;a el seu ingres i fins al 
curs 95/96, que es el darrer de que es disposa de <lades completes en el 
moment d'escriure aquest informe. 

La primera gran distinci6 es entre els que van entrar a primer curs, que hem 
anomenat "estudiants estandard", i els que ho van fer al curs d'adaptaci6, els 
"estudiants adaptats". De fet, hi ha un error metodologic: per fer un tracta
ment equivalent en totes dues categories, hauria estat mes correcte considerar 
els adaptats que han accedit al curs 90/91, de manera que ambd6s conjunts 
haguessin coincidit, temporalment, a l'hora de cursar les mateixes assignatu
res. Si no s'ha fet aixi es, basicament, per la manera com esta organitzada la 
base de dad~s de la Universitat. 

Per tractar amb poblacions homogenies, entre els estudiants estandard nomes 
hem considerat els que l'octubre del 1988 van comenc;ar la carrera a primer i 
es van matricular de totes les materies. Aixo vol dir que hem exclos alumnes 
que tenien assignatures convalidades o que havien accedit per alguna via atipi
ca. En el cas dels adaptats, hem tingut en compte nomes els que havien fet el 
curs d'adaptaci6 (exclusivament) en el seu primer any a l'Escola. Aixf, l'estudi 
compren 424 estudiants estandard i 46 adaptats, i se n'ha exclos 93 estudiants 
mes. 

En cada grup, hem distingit entre el que anomenem resultat i rendiment. 
Amb aquests termes ens volem referir, respectivament, a quin ha estat el 
resultat final del pas de l'estudiant per l'Escola (ha acabat els estudis, els ha 
abandonat ... ) i amb quin rendiment academic ho ha fet, en el sentit de quant 
de temps ha necessitat. 

Dins la primera classificaci6, segons el resultat, hem establert quatre situa
cions, sempre amb referencia al curs 95/96, segons si han abandonat la carre
ra, la segueixen cursant, han acabat cinque pero no han fet el projecte de fi de 
carrera o, finalment, s'han graduat, amb el projecte inclos. Per cada bloc, a 
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mes, es fa una descripci6 detallada, d'acord amb el moment (primer a vuite 
any des de l'entrada) en que s'ha assolit aquella situaci6. 

Pel que fa al rendiment, hem decidit prendre com a factor de classificaci6 el 
temps necessari per acabar els estudis, fins a cinque i exclos el projecte de fi de 
carrera. Ho hem fet aixi perque es bastant habitual que, un cop acabat cinque, 
horn accedeixi al m6n laboral i, independentment de! rendiment academic 
previ, deixi c6rrer la realitzaci6 del projecte. Hi ha cine categories: dues per 
als que han acabat cinque, diferenciant-los segons el temps que han necessitat; 
una altra per als que continuen cursant estudis i dues mes per als que els han 
abandonat, distingint-los tambe segons el moment en que ho han fet. Mes 
concretament, per als estudiants estandard, la classe 1 correspon als qui van 
abandonar el lr o el 2n any, la classe 2 als qui ho van fer entre el 3r i el 7e any, 
la classe 3 als qui encara estan matriculats, la classe 4 als qui han acabat cinque 
el 7e o el Se any i la classe 5 als qui ho han assolit el Se o el 6e any. En els 
alumnes que han accedit via curs d'adaptaci6, la classe 5 correspon als qui van 
acabar en tres o quatre anys, la 4 als qui ho van fer en cine o mes anys i les res
tants segons el mateix criteri exposat anteriorment. 

En els apartats segiients oferim !es <lades de cadascun dels subgrups que hem 
definit, aixi com creuaments segons tots dos criteris. 

• 3. 1.2. Classificaci6 dels estudiants estandard 

Classificacio segons el resultat Classificacio detallada segons el resultat 

Nombre d'alumne.a Tant 1>er cent r.-1 .... ona SubcatJiaorla Nombre d'alumnee 
Abandonen 148 34,91 
Pendents 32 7,55 Abandonen 148 
Rn16~ 00 1-4,15 El fr a,ry 61 
Ana PFC 184 43,40 EJ2f1any 24 
Total 42-4 EJ3ranv 25 

E/4tanv 14 
E/Silanv 11 
ET Ge any 6 
E17il•nv 4 
EJBil anv 4 

Pendente 32 

Fine 56 60 
El 5iJ BfD' 4 
E16eanv 6 
El 71,anv 18 
ETBoenv 33 

Fln.1 PFC 184 
E/ Sil anv 5 
El&any 62 
E17il8flY 68 
E/Bo any 69 
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Classificaci6 segons el rendiment 

Nombre d'utudlanta Tant per cent 
Ctuu1 Abandonsn <= 2n any 85 "20.05 
CIHH2 Abandonen >= 3r any 63 14,86 
ClaaA3 Pendents 32 7,55 
Claue4 Fins 5li en >=7 anys 90 21,23 

Ctaue s Fins 5/J en~ anys 164 36,32 

Classificaci6 detallada segons el rendiment 

Cluae 1 Claue 2 Claue 3 Claase -4 Claase 5 
llbandomo,,i 

,.._ __ ,.,..- ,_, t1Cllbon) 
En 1 anv 61 
En2a""'" 24 
En 3 anll'I 25 
En4 anv• 14 
Ens anys 11 88 
En11 anva 5 66 
En 7anva 4 53 
En8anva 4 37 
Pendents 32 

Creuament: any en que acaben 5e vs any en que llegeixen el PFC 

Fins 5e en 5 FIM 5een6 Flnt 5een7 Floe Seen 8 Suma 
anva anva anva anva 

PFC en 6 5 5 
anv• 
!'FCenG 55 7 62 
anv• 
PFC en 7 20 31 7 68 
1nv1 
PFC en 8 4 23 211 4 59 
anva 
Senn PFC 4 5 18 33 80 

Suma 88 66 53 37 244 
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• 3. 1.3. Grafics: classificaci6 dels estudiants estandar 

Classificacio segons resultat 
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• 3. 1.4. Classificaci6 dels estudiants adaptats 

Classificacio segons el resultat Classificacio detallada segons el resultat 

Hombre d"llhlmnea Tant oer cent Cetea011e Subcat-aorll No111bre d'alumnOI 
Abandonan 25 54,3:: 
Pandanta 2 4,35 Abandonen 25 
FJns69 5 10,87 
Fina PFC 14 30-'13 El 1rsny 11 
Total -46 ET"2n sny 3 

Ef:Jrsnv 5 
El4tsny 1 
El5esny 3 
E/Be sny 2 
B Tilsnv 0 

Pandanta 2 

FlnsSe 5 
Ei3rsny 0 
E/4tsny 1 
E/5esnv 3 
E/6ilany 1 
E/Tilsnv 0 
E/1lilsny 0 

Fins PFC 14 
El3rsny 1 
E/4tsny 4 
B5esny 1 
Ef6lJ Bnv 4 

Ef7eanv 3 
EJ8ilsny 1 

Classificaci6 segons el rendiment 

Nombre d'u!udlanta Tant oer cent 
Classe 1 /fbsnaonsn <= 2n anv 14 30,43 
Classe2 .lfbandonen >= Sr anv 11 23,91 
Claan 3 Pendents 2 4,35" 
CIBN8 4 Fins 5e en >=5 anys 10 21,74 
Claue 6 Fuu 64 en <=4 anys 9 19,57 

Classificaci6 detallada segons el rendiment 

Claua1 Claua 2 Claua3 CluH 4 Claue5 
lolw>don""I lllllandanonl ,_,. rocamnl loabonl 

En 1 any 11 

En2 •11V11 3 
En 3 enva 5 5 
En 4 anya 1 4 
En&anya 3 7 
En6 anva 2 2 
En7anva 0 Q 

En&anys 0 1 
Pandanta 2 

175 



• 3. 1.5. Grafics: classificaci6 dels estudiants adaptats 

Classificaci6 segons resultat 
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• 3.1.6. Comentaris 

En els vuit anys de l'estudi, el 43% dels estudiants que van comen~ar a primer 
el curs 88/89 han acabat la carrera i un 14% mes ho han fet fins a cinque. Si 
acceptem que no tots els qui encara estaven pendents d'acabar (el 8%) aconse
guiran concloure els estudis, es te que, aproximadament, el 60% hauran tin
gut exit en el seu pas pel centre. 

Si ens fixem en el detail, es comprova que gairebe la meitat dels abandona
ments (voluntaris o for~ats per la normativa de permanencia) es produeixen en 
el primer any d'estada a l'Escola. De tota manera, no deixa de ser notable que, 
molts anys despres de l'inici, encara es doni un nombre no negligible d'aban
donaments. D'altra banda, els graduats es reparteixen, gairebe en parts iguals, 
entre els qui ho han fet en 6, 7 o 8 anys. Altrament, la xifra dels qui han acabat 
a cinque es enganyosa: molts ho han fet prou recentment per poder pensar 
que, en aquests moments, estan realitzant el projecte de fi. de carrera i, per tant, 
passaran en un futur proper a donar mes gruix a la categoria dels graduats. 

Quant al rendiment, una mica mes de la tercera part dels qui van comen~ar 
han arribat a cinque en un temps prou raonable (5 o 6 anys). 

El creuament de <lades en els estudiants que han completat els estudis mostra 
que el mes habitual es llegir el projecte un any despres d'haver acabat, tot i 
que, com mes es triga a completar el cinque curs, mes augmenta la proporci6 
d'alumnes que el llegeixen el mateix any que aproven Se (probablement, no 
cursaven el curs complet) i tambe la dels que triguen mes d'un any (potser 
compatibilitzaven estudis i ocupaci6 laboral). 

Pel que fa als adaptats, en sintonia amb el que ja s'ha comentat en l'apartat 
II.6 referit al curs d'adaptaci6, es comprova que el seu rendiment es substan
cialment pitjor: una mica mes de la meitat abandonen els estudis. Respecte a 
les causes, se'n solen esmentar dues: la difi.cultat de compaginar estudis amb 
una ocupaci6 laboral, i la manca d'una preparaci6 adient per poder cursar els 
estudis de segon cicle de Telecomunicaci6. 

Si s'observa la classifi.caci6 detallada, fa l'efecte queen aquest cas son mes, en 
percentatge, els qui pleguen a cinque, sense fer el projecte (van acabar Se fa 
prou temps per pensar que encara estan pendents del PFC); pero les <lades 
son massa poc nombroses per poder-ne treure conclusions signifi.catives. 

Quant al rendiment, ara ja nomes son una cinquena part els qui acaben Se en 
un periode curt de temps. A mes, augmenta el pes dels qui abandonen al cap 
de bastant temps al centre. 
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3.2. Progres anual 

• 3.2. 1. lntroducci6 

Presentem tot seguit un conjunt de grafics, amb els quals intentem oferir una 
visi6 panoramica de quin ha estat el progres, durant els vuit anys de l'estudi, 
de cadascun dels estudiants de la promoci6 88. 

Els grafics presenten, per cada alumne, el nombre acumulat d'assignatures 
que ha anat aprovant al cap d'un, dos, ... i fins a vuit anys despres d'haver ini
ciat la carrera. En cadascuna dels grafics, cada marca de l'eix horitzontal 
correspon a un estudiant diferent i els valors de l'eix vertical corresponen al 
nombre acumulat de materies aprovades. En cada columna, que representa 
l'evoluci6 temporal d'una persona concreta, diferents sfmbols corresponen al 
nombre d'aprovats acumulats fins a un any determinat: l'alc;:ada del sfmbol 
"quadrat negre" dona la xifra d'aprovats el primer any, la del sfmbol "quadrat 
blanc" diu quants n'ha acumulat fins la convocatoria de setembre del seu 
segon any, i aixf successivament. Si, en un moment donat, l'alumne no ha 
superat cap assignatura mes, se sobreposarien dos sfmbols en el mateix Hoc. 
Per evitar-ho, hem eliminat el senyal que correspon a l'any mes alt: si, en una 
columna, immediatament per sobre de la marca "3r any" hi ha la de "Se any", 
significa que el quart any (no pas el cinque) no hi ha hagut cap progres. 

Finalment, les lfnies horitzontals de diferent disseny indiquen les alc;:ades teo
riques que hauria assolit un estudiant que avances a curs per any: hauria apro
vat les 5 materies de primer curs l'any 1, en tindria ja 11 (5 de primer i 6 de 
segon) !'any 2, 17 l'any 3, 24 l'any 4, 32 l'any 5 i, amb el projecte de fi de 
carrera, arribaria a 3 3. Cal dir, pero, que aixo es merament indicatiu, en el 
sentit segiient: assolir el nivell de la lfnia "4t curs" vol dir haver aprovat 24 
assignatures, pero no necessariament han de ser totes !es de primer, segon, 
tercer i quart; en pot tenir ja alguna de cinque, mentre arrossega quelcom de 
cursos anteriors. 

El criteri que hem emprat per ordenar els alumnes ha estat el segiient: d'en
trada, se'ls classifica d'acord amb el nombre d'aprovats de l'any inicial (pri
mer els que no en tenen cap, despres els que en tenen un, etcetera). Dins de 
cada grup, la segona ordenaci6 segueix un criteri analeg, pero considerant el 
resultat del segon any, i aixf consecutivament. Per exemple, en la categoria 
dels "tres aprovats l'any l ", apareixen primer els que l'any 2 no n'han aprovat 
cap mes, a continuaci6 els que n'acumule.n quatre, despres els que arriben a 
5 ... Es a dir, es tracta d'un criteri d'ordenac.i 6 "per sota", en que compta, d'en
trada, el rendiment de l'any inicial i es va pujant succesivament fins al darrer 
any. No es pas, clones, una classificaci6 que doni prioritat al resultat final. La 
tria d'aquesta soluci6 respon, basicament, a una decisi6 personal; pero cal dir 
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que una ordenaci6 per rendiment final tindria el problema de decidir on es 
posa aquest punt final, si a cinque o al projecte. 

Per tant, pel que fa a la interpretaci6 rapida dels grafics, cal identificar !es 
columnes de poca ali;ada amb baix rendiment (abandonament o estudis encara 
pendents); les columnes que assoleixen la cota maxima corresponen a graduats 
i les que es queden a la perniltima lfnia a qui nomes Ii manca el projecte. Si en 
una columna la separaci6 entre sfmbols es regular, vol dir que l'alumne ha 
progressat a un ritme fori;a constant; en canvi, si distints sfmbols surten molt 
agrupats, indica que l'estudiant ha tingut perfodes amb poc rendiment acade
mic. A mes, com que els sfmbols foscos pertoquen als anys senars i els clars als 
parells, l'aparici6 de dues marques consecutives de! mateix color en una 
columna denota un any de progres nul d'aquella persona. Finalment, els 
abandonaments es detecten quan una serie vertical no puja fins al nivell de Se 
curs i el sfmbol mes alt no es un "cercle blanc" (Be any). 

Els estudiants estandard ocupen els deu primers dibuixos. Tot seguit n'hi ha 
un altre per als adaptats. La metodologia d'aquest darrer es la mateixa queen 
els anteriors, pero amb una singularitat: el curs d'adaptaci6 constava, en prin
cipi, de cine assignatures; ara be, a una gran part -pero no a tots- dels qui hi 
accedien se'ls en convalidaven dues: Processament i Electronica Analogica. El 
fet que fos aixf o no depenia de quins estudis previs haguessin fet abans d'en
trar a l'Escola. Els qui les havien de cursar s'afegien als estudiants estandard 
de Processament i Electronica II, de tercer curs. Per descriure aquesta situa
ci6, hem afegit una marca "barra horitzontal", abans de! sfmbol inferior de 
cada columna, que assenyala quantes materies convalidades tenia l'estudiant. 
Tanmateix, per facilitar la lectura del grafic, hem omes aquest senyal per als 
qui han abandonat els estudis sense haver aprovat cap examen. 

• 3.2.2 Grafics: progres anua/ dels estudiants estandards 
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• 3.2.3. Grafic: progres anua/ dels estudiants adaptats 
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• 3.2.4. Comentaris 

La primera constataci6 que salta a la vista en analitzar els grafics precedents es 
que els estudiants amb baix rendiment inicial, per exemple per sota de 3 apro
vats en dos anys, semblen predestinats a no acabar els estudis, mentre que els 
qui tenen una arrencada amb exit, posem 10 o 11 aprovats en dos anys, son els 
qui avarn; aran a un ritme mes constant i acabaran els estudis en el temps pre
vist. 

Tambe sembla bastant evident que els abandonaments tenen lloc, sovint, a 
continuaci6 d'un parell de cursos dolents seguits, mentre que, en general, els 
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alumnes que han tingut inicialment problemes, un cop han fet un hon any, ja 

continuen a un ritme prou regular. Aquesta darrera constataci6 no era de! tot 

evident a priori: si recordem els percentatges d'aprovats per cursos (apartat 
2.7), teniem que els mes baixos es donaven a lr i a 3r; ara be, si tenim en 

compte que forfa gent que estava matriculada de lr va abandonar la carrera 
abans de cursar 3r, sembla que horn pot deduir que aquest darrer era, real

ment, el tram mes dificil dels estudis. Tanmateix, segons es veu en els fulls 2 a 

5, no es pot pas dir que la majoria d'agrupaments de simbols es doni priorita

riament en la tercera franja. Una possible explicaci6 fora que, si be a tercer hi 
havia una concentraci6 mes gran d'assignatures dificils, aixo no impedia de] 

tot el progres <leis alumnes que, potser, tenien dificultats per superar-les, 

pero, mentrestant, cursaven amb exit materies de quart. 

No es pot deduir, com podria semblar a primer cop d'ull, que les persones que 

han necessitat mes temps per aprovar els cine cursos s6n les que, majoritaria

ment, no llegiran el projecte de fi de carrera: cal recordar que nomes tenim 
historia fins al curs passat i, per tant, moltes d'elles el poden estar realitzant en 

l'actualitat. 

Tampoc no seria correcte intentar deduir quin efecte haurien pogut tenir 

mesures d'avaluaci6 del pla nou, com ara la implantaci6 d'una fase selectiva i 
<leis blocs curriculars amb possibilitat de compensacions, si s'haguessin aplicat 

a la promoci6 88: les situacions s6n massa diferents per poder fer aquesta 

mena d'inferencies. Si que es evident que la gran majoria d'abandonaments 
(voluntaris o forfats per la normativa de permanencia de l'epoca) corresponen 

als qui han tingut molt mals resultats en els seus inicis a l'Escola. Tambe que
da clar que bona part dels qui en vuit anys no han acabat la carrera estan, en 

aquest moment, entre 3r i 4t i han arribat a aquesta situaci6 despres de passar 
per un periode de baix rendiment. Aquestes constatacions es podrien emprar 

per argumentar la necessitat d'establir mesures de control, tipus minim de 

credits aprovats el primer any, fase selectiva o seguiment del parametre de 
rendiment. 

Pel que fa als estudiants adaptats, es constata quelcom de semblant: hons 
resultats, d'entrada, al curs d'adaptaci6 corresponen a progres regular i rapid, 

mentre que fracas inicial va aparellat amb abandonament posterior. No deixa 

de ser curios comprovar com els estudiants que no tenien cap convalidaci6 
han tingut un rendiment mes bo. Cal dir que, dels 17 que han abandonat sen

se haver aprovat cap assignatura, 16 en tenien dues de convalidades. Tambe 

sorpren la reticencia a abandonar de persones que fracassaven ja d'entrada. En 
aquest sentit, resulta que <leis 17 estudiants amb rendiment nul abans esmen

tats, 7 han abandonat despres de matricular-se tres cops al centre. 
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3.3. Rendiment academic dels estudiants estandard 

• 3.3. 1. lntroducci6 

En aquest capitol presentem <lades de! rendiment academic (aprovats i sus
pensos, assignatures repetides ... ) dels estudiants que hem anomenat estan
dard, es a dir, els que van comern;ar primer el curs 88/89 i van accedir a l'Es
cola pel cami habitual, des de COU. 

A l'hora de fer-ho, tenim en compte la classificaci6 per rendiment academic 
que hem establert en l'apartat 3.1. Val a dir, a mes, que entre les assignatures 
no hem inclos el projecte de fi de carrera. 

Comencem per donar Jes xifres del nombre d'assignatures de que cada estu
diant s'ha matriculat un cop (almenys), dos cops ... i fins a sis cops, que es el 
maxim detectat. Presentem tant la xifra global com la mitjana per alurnne, 
que, probablement, es mes il -lustrativa. A continuaci6, fem el mateix amb el 
nombre d'aprovats i suspensos i calculem la relaci6 entre assignatures aprova
des i matriculades. Finalment, mostrem el tant per cent d'aprovats respecte de 
matriculats, tant en les materies en que s'han matriculat per primera vegada, 
com en la primera repetici6 i en les repeticions successives. 

Naturalment, la mitjana per estudiant de materies aprovades mes la de suspe
ses coincideix sempre amb la suma de la rnitjana per estudiant de les assigna
tures matriculades almenys un cop, mes les que ha repetit. A mes, en les clas
ses 4 i 5 (es a dir, les que engloben els qui han acabat la carrera, si mes no fins 
a cinque curs), la suma de materies suspeses coincideix amb la de repeticions; 
pero, en les classes restants, la primera es mes gran que la segona, perque hi 
ha assignatures que, despres de suspeses, s'han abandonat (o encara s'estan 
cursant, en la categoria dels qui segueixen a l'Escola). 
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• 3.3.2. Dades: assignatures matriculades, aprovades, suspeses i repetides 

Assignatures matriculades 

Per Ir Per 2'1 Per 3t Per 41 Per SI! Per 6e Tolal cht Tolal de 
COD COD COP COIi cop C:OD repetldes mahfculadu 

Abandonen 425 92 92 617 
oo2nanv 
Aba11donen 756 370 129 26 8 1 ~ 1.289 
>= 3ranv 
Pendent• 971 413 132' -so 3 578 1.549 

Flna 56111'1 2.880 930 147 8 1 1086 3,966 

>"7anva 
Flne56 an 4.92ll 426 28 1 450 5378 

o&anya 

Assignatures matriculades (mitjana per estudiant) 

Per ,, Par2n Per 3r Per 41 Per 66 Per 6~ Tollll de Total de 
cop cop cop cop cop cop rapettdN malrlculadaa 

Aband011en 5,00 1,08 1,1111 6,08 
<=2n any 
Abandonen 12,00 5,87 2,05 0,40 0,1 3 0,02 8,46 20,46 

-3r lf!TY 
Pendents 30,34 12,91 4,13 0,94 0,09 18,06 ~.41 

Fina S. en 32,00 10,33 i,83 0,09 0,01 12,07 44,07 
>,o7anye 
Rne66 en 32,00 2,77 0,15 0,01 2,92 34,112 
o& anya 
Conlunla 23,49 5,26 1,02 0,15 0,03 6.46 29,95 

Assignatures aprovades 

Aprovadu Suspuea AprovadHlmlltrlculaclas 

Abandonen at 2n any 57 460 0,13 

Abandonan >= 3r any 516 m 0,'40 

Pandenla 876 673 0,67 

Ana 56 en>= 7 anya 2.880 1.086 0,73 

Fina Sil an c, 6 anya 4928 450 0,92 
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Assignatures aprovades (mitjana per estudiant) 

A.prove.du Suti>UA& 
Abandonen <= 2n any 0,67 5,~1 

M>andonen >= 3r any 8,19 12,27 

Pendents 27,38 21,03 

Fins 5e an >= 7 anys 32,00 12,07 

Fina 5e en <= 6 anya 32,00 2.92 

Conjunta 21,83 8,12 

Percentatges d'assignatures aprovades respecte de matriculades, 
en les successives repeticions 

Per 1rcop Per2n COP Per 3rcoo Ptlr 41 cop Per st cop 
Abandonan <= 2n any 10,64 10,87 

Abandonen >= 3r any 38,23 48,76 37,98 12,00 

Pendants 49,95 65,86 70,45 83,33 

Fin• 5e en >=7 anya 67,71 84,19 94,56 87,50 

Fins 6e en <=6 anya 91,36 94,60 95,65 100,00 

ConJunta 73,02 73,55 70,S() 56,25 

Percentatges acumulats d'assignatures aprovades respecte de 
les matriculades per primer cop, en les successives repeticions 

Fini tr cop F1n•2n aoa Fina 3r cop Flna~t cop 
Abandonen ~2n any 10,64 13,00 

Abandonen>=3rany 38,23 61,11 67,59 67,99 

Pendonla 49,95 n,96 87,54 90,11 

Fin• 56 en>= 7 anya 67,71 94,90 99,72 99,97 

Fin• 5'I an a, 6 anya 91,36 99,53 99,98 100,00 

ConJunta 73.02 89,50 92,54 92,90 

25,00 

33,33 

100,00 

33,33 

Flna~ cop 

88,25 

90.22 

100.00 

92,94 
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• 3.3.3. Grafiques: assignatures aprovades vs matriculades 

Assignatures aprovades vs matriculades 
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• 3.3.4. Comentaris 

Com era ja d'esperar, el rendiment dels alumnes que han completat els cine 
cursos en no mes de sis anys es francament bo, amb un percentatge d'aprovats 
a la primera per sobre del 91 % i una mitjana de nomes 3 assignatures repeti
des per cap. El tant per cent baixa notablement, fins al 68%, quan es conside
ren els qui han necessitat set o vuit anys, els quals, de mitjana, han repetit 12 
assignatures. En la classe 3, els resultats encara son mes dolents. Cal destacar 
el molt baix rendiment que havien acumulat els qui han abandonat els estudis 
sense finalitzar-los. 

Encara que la promocio 88 sigui, de fet, una poblacio "viva", perque encara te 
alguns elements matriculats a l'Escola, les xifres que, provisionalment, es 
poden donar de mitjana son ja prou significatives. Potser cal remarcar el 
sobrecost provocat per les repeticions de materies suspeses, en nombre d'unes 
6,5 per alumne. De fet, en aquesta dada no hi tenen gaire influencia els qui 
han abandonat l'Escola: la mitjana de repeticions es de 6,3 en el conjunt dels 
qui ja han acabat la carrera i puja, de moment, fins a 7, 7 quan hi afegim els 
que encara segueixen matriculats. Realment, aquesta darrera classe, tot hi 
comprendre una poblacio forr,.:a petita, te un pes ben negatiu en els resultats 
de l'Escola: a mes del que ja hem exposat, tambe tenim que la mitjana de sus
pensos, que es d'uns 6,3 entre els ja graduats, puja fins a 18 quan incloem els 
estudiants pendents. (Els qui han abandonat l'ETSETB sense exit han acu
mulat uns 8,5 suspensos per cap). I, encara, cal afegir que els individus de la 
classe 3, per aprovar unes 27 assignatures, han hagut de matricular-ne mes de 
48, gairebe el doble. 

Pel que fa a la hipotetica millora del rendiment en repetir una assignatura, 
tenim que, si es mira globalment, no es dona: els percentatges d'aprovats 
sobre matriculats en primera matrfcula i en la primera o la segona repeticio 
son semblants, de l'ordre del 70%. Ara be, si es factoritza per classes, es veu 
que la primera repeticio dona forc;a mes hon rendiment en les classes 2 a 4 ( es 
a dir, descartant els alumnes amb millor i pitjor rendiment), mentre que el 
diferent comportament en la segona repeticio desmarca definitivament els qui 
abandonen a mitja termini dels qui necessitaran mes de vuit anys per acabar la 
carrera. Es a dir: en una primera aproximacio, tenim que els resultats de la 
primera matrfcula distingeixen entre classes 1, 5 i la resta, els de la primera 
repeticio discriminen els de la classe 4 i la segona repeticio separa els restants 
entre les categories 2 i 3. 

187 



3.4. Convocatories de juny i setembre 

• 3.4.1. lntroducci6 

Una de les grans diferencies, pel que fa a l'avaluaci6, entre el Pla 64 i el Pla 92 

rau en la desaparici6 en aquest darrer de la convocatoria de setembre, substi

tui"da, en cert sentit, per l'anomenada avaluacio continua. Sembla interessant, 

doncs, donar un cop d'ull a l'efecte que tenia l'existencia d'una segona convo

catoria sobre el rendiment academic. 

En aquest tema, la informaci6 es recull habitualment per anys academics: 

quants aprovats al juny i quants al setembre, de ta! assignatura, en ta! any. No 

obstant aixo, aquf ho fem tot seguint un altre criteri: quants aprovats, en cada 

convocatoria, de tal assignatura, en el col-lectiu d'estudiants de la promoci6 

88, independentment de !'any natural en que s'hagi produi"t la situaci6. Totes 

dues eleccions presenten, d'entrada, un mateix defecte metodologic pel que fa 
a l'homogenei"tat de la poblaci6 en que es mesura la caracterfstica, ja que 

barregen individus sense tenir en compte si cursen la materia per primer cop 

o la repeteixen i, a priori, no hi ha cap ra6 per pensar que el comportament 

<leis uns i els altres hagi de ser semblant, mes aviat tot al contrari. Si hem triat 

com a mostra una promoci6 concreta es perque, d'una banda, aixo ens permet 

donar un tractament a l'estudi estratificat, que especifiqui les <lades tot tenint 

en compte el rendiment final de l'estudiant. A mes, com que el col-lectiu de 

matriculats es sempre el mateix, tambe podem contrastar les dades segons si 

es tracta de primera matrfcula o d'una repetici6, cosa que evita !'error que 

abans esmentavem. Per contra, la nostra elecci6 impedeix fer un seguiment de 

l'evoluci6 historica <leis resultats; pero, d'acord amb allo que s'ha vist al capi

tol II, aquesta ha estat prou suau, si mes no mentre hi ha hagut docencia efec

tiva. Per tant, aquest inconvenient no ens sembla gaire greu. 

En primer Hoc i per a cadascuna de Jes assignatures de la carrera, excepte el 

PFC, donem els percentatges d'aprovats al juny, al setembre i de no aprovats 

(mai), entre els alumnes de la promoci6 88. Aixo equivaldria, si fa no fa, a 

donar unes xifres analogues, pero referides a un any concret de la darrera epo

ca amb docencia del Pia 64. 

Despres, i aquest es l'aspecte mes interessant, detallem els resultats d'acord 

amb la classificaci6 pel rendiment final que hem establert a 3 .1 i es distingeix, 

per cada juny i setembre, si es tracta de la primera vegada que es cursa, la 

segona, etc. En aquest moment, nomes donem resultats globals, per cadascun 

dels cine cursos de la carrera, per no fer gaire llarg l'estudi. Pel mateix motiu, 

tan sols hem pres en consideraci6 els estudiants estandard. 
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• 3.4.2. Oades: aprovats a juny i setembre en /es diferents assignatures 

Assignatura Aprovats juny Aprovats setembre No aprovats 

Algebra Lineal 32.26 18,28 49,46 
Calcul lnflnltesimal 31,52 17,27 51 ,21 
Flslca 43,1 8 16,21 41,61 
Qufmlca 47,48 17,38 35,14 
Dlbulx 42,34 21,17 36,50 
Primer 38,81 17,84 43,36 

Amplfaol6 de Matematlques 50,38 24,94 24,69 
Teorla de Circuits 45,75 25,24 29,01 
Mecanlca 67,71 19,14 13,14 
Electronlca I 42,31 21 ,15 36,54 
Tecnologla de Fabricaci6 52,80 16,82 30,37 
lnlroduocl6 als Otdinadors 46,40 25,06 28,54 
Segon 60,24 22,10 27,66 

Matematiques Especlals 44,60 21,&S 33,57 
Xarxes 42,30 19,31 38,39 
Camps Bectromagnlltics 51,88 20,55 27,57 
Electronlca II 42,79 26,65 30,56 
Processament dal Senyal 33,21 19,73 47,08 
Angles I 89,07 3,54 7,40 
Tercer 48,12 19,27 32,61 

Llnles I Cables 49,14 31,61 19,25 
Antenes 62.,22 16,62 32,27 
Slstemes de Telecomunicaol6 60,00 29,68 10,32 
Emlssors 60,13 21,87 28,00 
Mlcroones 65,07 18,21 16,72 
Electrbnica Ill 60,19 27,27 12,54 
Angles 11 86,10 9,16 4,75 
Quart 59,51 21 ,86 1863 

Ordinadors Bectronlcs 71 ,76 13,62 14,62 
.Organitzaci6 d'Empreses 92,63 2,11 5,26 
Radlolocalltzac16 87,10 7,63 5,38 
Televlsi6 80,95 9,86 9,18 
Electroacus1ica 88,81 4,56 6,64 
Slst.emes Telegrallc:s 70,00 19,05 10,95 
Sls1emes Telefbnlcs 71 ,89 16,59 11,62 
Telecomunlcacl6 Espaclal 88,78 8,29 2,93 
Servo teen la 77,78 1,23 20,99 
lnstrumentaci6 Electronics 84,51 11,27 4,23 
Transductors 81 ,33 8,00 10,67 
Cinque 81,77 9,46 8,77 
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• 3.4.3. Grafics: aprovats a juny i setembre en Jes diferents assignatures 

Juny entrant setembre: primer curs 
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Juny entrant setembre: tercer curs 
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Juny enfront setembre: quart curs 
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Juny enfront setembre: cinque curs 

100,00 ~~-~ ~-~~·.-----~.-....---..---..,..-·...-, 
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II0,00 l-llll li---t::::i'-la..-iee/--;::::::i-il lllt-- 11 11,---E!-JW--.::::;--E.-
70,00 ---=-1=-- l==-- E i-~-l:::--- ::;-=o--1::::;--E,-·t::::1-1 I 60.00 i-;:::;-..i::,--1::=-- !"::;-- E ;-=--=:---=!-i:;!•-<j::::>--j::,;-= 
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J0,00 I-E:i----~,-ll=i--E3--l=i-!==3·-E3---=!---B-- ~~-c--e-t 
20,00 H::=--a'--i3--t::::t--l=I--E3--l==!-"""".--1 
IOL!I {--i=i-S.- E;;.---!=!-{:::}- E:S--E'l--~-i:=---E~-13---ia-t 

Cl rovats selembre IS No vats 

• 3.4.4. Dades: convocatories successives i resultats d'acord amb 
la classificaci6 per rendiment 

Primer curs 

""'· Apr, Apt, Apr. Allt, Apr, ""'' Apr, Aj}<, /41<, No Mair. Junv I lioL1 Junn 6et.2 ,hJOU &ol.3 ....... liol.4 .11111,1 6'11.1 .... IJIIOI Abandonen 4,76 5,24 1,67 0,71 87,62 420 <=2 anv 
Abandonen 22,04 18,53 20,77 8,95 4,47 3,51 0,32 0,32 0,32 20,n 313 
;,,=3anv 
Penderrts 20,63 20,00 34,38 11,2$ 6,25 3,75 3,1 3 0,63 0,00 160 

Flns6t 27,11 23,11 32,89 10,67 3,n 2,41 0,44 0,22 0.00 -450 >::7anva 
Fln• Se 66,10 22,21 9,35 1,56 0,52 0,26 0,00 770 c:8anvs 
Mltjana 35.~ 18,32 16.42 5,16 1,119 1,42 0 ,38 0,14 0,05 20.48 2.113 
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Segon curs 

As,t. Apr, Ap,. l\p,, Apr. Apf. Apr. Apt, Apr. Apr, Ho Mlllr, 
JW,YI SOI. I Jw,.2 SOL2 J ... 3 841.3 J11t1•4 Sot.4 JunYI s.t.J •... lotal 

Abandonm 12,50 87,50 8 
e:2anv 
Abandonan 21,72 14,34 15,98 4,10 3,69 1,64 38,52 244 

>=3anv 
Pendents 26.00 23,44 20,31 11,911 9,38 7,2ll 2,08 0,52 0,00 192 

Fln, lill 36,11 27,59 21,11 12,41 1,67 1,11 0,00 540 
~7anvs 
Fina 5l 69,70 19,81 8,66 1,41 0 ,22 0,22 0,00 924 

<><6 amn1 
Mltja:na 49,32 21,59 14,26 5,92 1.99 1,36 0,21 0,05 5,29 1.908 

Tercer curs 

Apf. Apr, Apr. Ap,. ""'· Apr, Af>I• Apr. Apr. Apr. No lblr, 

Junv 1 sai.1 Junv2 Sol.1 JUOY3 
_, Jun•• -l*.4 Jun,1 Sot.I '°'· Ulla! 

Abandonen 18,10 9,48 6,90 7,76 3,45 1,72 0,86 0,86 50,86 116 

>=3anv 
Pondenta 21,35 16,15 22,40 14,06 11,48 6,25 3,13 1,56 0,52 3,13 192 

Fln, 5ll 92,96 15,83 23,16 14,26 8,2ll 3,70 0,56 0,1 9 0,00 540 

-ranya 
Flna5ll 67,32 18,29 9,52 4,00 0,65 0,22 0,00 924 

¢<6anvs 
Mlt]ana ~8.65 16,76 14,90 8,47 4,63 2,03 0,58 0,23 0,06 0,06 3,67 1n2 

Quart curs 

Apt, /opt, Apr, Apt, Apt. ,.,,,., ""'· Apr. Apt, AIM'• No Mair. 

Jun¥ t s.u Junw~ Sel.2 Jum,3 s.t.3 Jun•4 SOl, 4 ··-• SOLi .... IOtAl 

Abandonen 24,44 22,22 20,00 8,89 4,44 2,22 17,78 45 

..., 3 anva 
Pcmt;len\9 36,84 24,12 14,47 8,33 0,88 1,75 1,32 0,88 11,40 22B 

Fine 56 46,09 27,27 14,35 7,97 3,83 0,32 0,16 0,00 627 

-1anvs 
Fina S& 74,47 16,99 6,31 1,86 0,37 0,00 ,.on 
<=IS anva 
Mltfnna 59,1}9 21,19 10,12 4,70 1,82 0.35 0,16 0,10 0,05 1.72 1.9TT 

Cinque curs 

Apr. Apr, /.pr. Apr. Af/f, Apt. Apt. Ap,. ""'· ""'· No Mok, 

Junw1 a.i.l J·-1 811.2 Ju••~ llot.3 Junv4 5el.4 Jn-s &ot.S ..... _, 
Aba.ndonen 50,00 8,33 0,00 2,78 5,56 33,33 36 
_3,nve 
Pendenlil 43,92 14,81 5,82 2,12 1,59 1,06 30,69 189 

Fins Se 74,31 15,83 7,92 0,97 0,42 0,1 4 0,42 720 

-1•'""' 
Fin• Si 94,30 4,64 0,98 0,08 0,00 1228 

<::Ganvs 
MllJana 112.56 9,30 3,68 0,60 0,37 0.1 .. 3,36 2.173 
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• 3.4.5. Grafics: resultats a juny i setembre en convocatories successives 
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Juny enfront setembre (detail) : tercer curs 
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Juny enfront setembre !detail): quart curs 
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Juny enfront setembre !detail): cinque curs 
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• 3.4.6. Comentaris 

Potser el que resulta mes curios en comparar els resultats, per assignatures, a 

juny i setembre, es constatar que les diferencies es donen basicament al juny, 

en que hi ha una gran dispersi6 en el nombre d'aprovats en les diferents mate

ries; pero al setembre, en canvi, els resultats s6n molt mes semblants: en la 

majoria d'assignatures de primer fins a quart, aproximadament el 20% dels 

matriculats les superen en aquesta convocatoria. 

En la comparaci6 dels diferents cursos, es torna a posar de manifest que, de 

fet, 3r era l'any mes diffcil de superar: tot i que a lr hi havia mes no aprovats, 

cal tenir en compte que aquf la poblaci6 comprenia tothom, mentre que a 3r 

ja havien desaparegut la majoria dels qui abandonaven la carrera, en particu

lar, els qui tenien pitjor rendiment. Per assignatures, les dues d'Angles, Meca

nica, Sistemes de Telecomunicaci6 i Electronica III (i les de Se) s6n les que 
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resulten mes facils de superar, mentre que Algebra, Calcul i Processament, 
per contra, donen el nombre mes alt de no aprovats. A Se, on el rendiment 
general es bo, sorpren potser l'excepcio de Servotecnia. 

Cal dir que els percentatges d'aprovats que hem obtingut en la promocio 88 
son mes alts que els que es donaven, en els anys 88/89 i posteriors, tractant les 
assignatures per anys naturals (capitol 2). La diferencia es d'uns S punts a lr, 
3r i 4t, i d'l 1 punts a 2n. Apuntem dues possibles justificacions d'aquest fet: 
d'una banda, les dades del capitol 2 corresponien a tots els estudiants matricu
lats, mentre que en Jes de la promocio 88 hem exclos els adaptats i els alumnes 
que han accedit a l'ETSETB per via de convalidacions. Deis primers ja hem 
constatat que el rendiment era forc,:a baix (i aixo justificaria la disparitat de 
resultats a 4t i, en part, a 3r), mentre que els segons solen comenc,:ar la carrera 
a 2n curs i, en general, hi tenen menys exit que els qui hi arriben un cop apro
vat lr. La segona explicacio es basa en comprovar que, en els anys en que la 
promocio 88 era a l'Escola, la tendencia general era d'un increment del rendi
ment (vd apartat 2.1.3), tendencia molt acusada sobretot a 2n. Aleshores, es 
podria inferir que aquest canvi de tendencia ha afectat mes els estudiants de la 
promocio 88 que els qui, havent accedit a l'Escola anteriorment, van ser con
temporanis seus, pero com a repetidors d'anys precedents. 

Si passem a l'estudi que te en compte les repeticions, un primer fet, no gaire 
positiu, que cal remarcar es que a 4t hi ha encara el 20% de no aprovats en el 
primer any de cursar les materies i, fins i tot, a Se encara hi trobem el 10% en 
aquesta situacio. Ara be, gairebe tots ells pertanyen a les classes 3 i 4 (pen
dents d'acabar, o que finalitzen en mes de sis anys) i, possiblement, bona part 
d'aquests suspensos son, realment, no presentats, provocats potser per un 
exces d'ambicio a l'hora de fer la matricula. 

Es curios que, entre els qui encara son alumnes de l'Escola, hi hagi un percen
tatge mes alt d'assignatures matriculades i encara no aprovades a 3r que a 4t i 
Se. Sortosament, es constata que ja no arrosseguen res de cursos mes baixos. 
Tambe pot sorprendre que, a partir del segon setembre, hi ha forc,:a semblanc,:a 
als cursos lr, 2 n i 4t. 

Pel que fu a I.es distincions encre classes, ob ervem que el aJumnes amb mes 
hon rendjment final cs desraquen d an11nent ja en el primer juny, amb el 40% 
mes d'aprovat que els de quaJsevol aJn·a classe. Le diferencies amb els de Ja 
classe 4, que t.ambe finalitZaran la carrera, pero amb mes temps, es reducixen 
despres; tanmateix, a 3r, on augm nten les dificultats, es torna a marca.r clara
ment b djstinci6. Altrnment, en el primer any a l Escola es gairebe igua l el 
rendimenl enn·e els qui abandon:mm a mi.tja termini (classe 2) i els qui encara 
segueixen pcn<lents (classe 3): no es fins despres de repetir !es assignature sus
peses de Lr que es pot nocar una clara scparacio entre l'una i J'alo·a clHsse. 
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Seguiment historic 
de la 11Promoci6 93" 

ETSETB. Pia 92 

Ignasi Corbella Sanahuja 





1. lntroducci6 

En aquest document es presenten els resultats de l'analisi de !'expedient dels 
estudiants que van accedir a l'Escola Tecnica Superior d'Enginyeria de Tele
comunicaci6 de Barcelona (ETSETB) al setembre de 1993. Les dades s'han 
extret de la base de <lades Sigma, gestionada per la unitat de serveis informa
tics de la UPC, a traves del sistema "doclocal" instal-lat a l'ETSETB. Gracies 
a una aplicaci6 desenvolupada pel-laboratori de serveis informatics de l'ET
SETB, s'ha generat un fitxer que conte tot !'expedient dels estudiants que 
ten en la seva prim era matricula a l'ETSETB al setembre de 1993. El fitxer 
aixi obtingut (en data 1 d'octubre de 1997) s'ha analitzat amb programes de 
tractament de dades fets ad hoc per l'autor. 

Al llarg d'aquest document s'ha utilitzat la nomenclatura que proposa la UPC 
en les seves diverses normatives: un quadrimestre es el periode entre dues 
matricules consecutives i n'hi ha dos a l'any: tardor i primavera. Un any 
academic es la successi6 d'un quadrimestre de tardor i un de primavera conse
cutius. La denominaci6 dels diferents quadrimestres s'ha fet indicant la sigla 
"T" o "P" i ]'any academic que Ii correspon. Per exemple, T94-95 es el qua
drimestre de tardor de l'any academic 1994-95 (es a dir, el periode setembre
desembre de 1994). Un curs, per la seva banda, es el conjunt d'assignatures 
susceptibles d'esser cursades en un quadrimestre. Al pla d'estudis n'hi ha 10, 
que s'anomenen IA, I B, 2A, 2B, etc. 

El total d'estudiants inclosos al fitxer obtingut (i que, per tant, tenen la seva 
primera matricula el quadrimestre T93-94) es de 484. D'aquests s'han descar
tat els qui en el primer any no es van matricular de cap assignatura del curs IA 
(per exemple, els qui van accedir a Enginyeria en Electronica), aixi com els 
que tenien alguna assignatura convalidada en !'expedient. Es considera que la 
progressi6 d'aquests es distorsionadora. El nombre restant d'estudiants queda 
llavors en 436, que es el col-lectiu considerat en aquest estudi. Presumible
ment tots van accedir aquell any a traves del procediment de preinscripci6, 
encara que no s'han creuat els noms amb els de les llistes proporcionades per 
l'oficina de preinscripci6 universitaria. 
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La unitat fonamental de totes !es analisis ha estat el credit. El nombre de cre

dits assignat a cada assignatura es el que figura al pla d'estudis i no s'ha fet cap 

distinci6 entre credits de tipus teoric o practic. Els credits de lliure elecci6 

reconeguts per activitats diverses (angles, practiques en empreses, etc.) no 

s'han comptabilitzat ni com a credits matriculats ni com a aprovats, pero si 

s'han considerat superats a efectes de calcul de la progressi6 <leis estudiants. 

Com s'ha comentat abans, els estudiants amb credits convalidats no s'han 

inclos en l'estudi. La taula segiient resumeix !es diferents possibilitats sobre la 

consideraci6 <leis credits d'acord amb la qualificaci6 obtinguda. 

Consideraci6 de/s credits segons la qualificaci6 

Valoracio del rendiment 

Malrfcula d'honor 

Excel-lent 

Notable SI 

Aprovat SI s s 
Reconegut NO s 
Apte per compensaci6 Si Si 

Compensable s NO NO 

Suspens s NO NO 

No presentat s NO NO 

Pendent de qualificar SI NO NO 

2. Classificaci6 dels estudiants 

En aquest apartat, es classifiquen els estudiants d'acord amb dos criteris dife

rents: per la seva progressi6 en el pla d'estudis i pels resultats de la fase selec

tiva. 

Pel que fa a la progressi6 s'han considerat abandonaments els estudiants que 

no s'han matriculat de cap assignatura el quadrimestre de tardor 97-98, que es 

l'ultim en que hi ha hagut matricula. Es possible que les xifres varii:n en anali-
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sis posteriors d'aquesta mateixa promoci6 si algun d'aquests estudiants deci
deix tornar-se a matricular en quadrimestres posteriors. 

Aixi mateix, 'ha c nsiderat e tudiant de egon cicle el que ja te apr vats 172,5 
credits corresponents a assignatures obligatories i optatives. quest es el 
nombre total de cr·edits obligatoris i optntius clefs cur s JA a 3 . Per tant, hi 
pot ha er cstudiams al qua ls 'hagi considcrat de egon cicle per haver ::ipro
v:1 aqucst nombrc de credits, pero quc, en realitat, pel fet de tcnir alguncs 
assignatm:es de segon cicle ja aprovadcs, estiguin cursant algune dcl primer 
cicle i no hagi n estat declarats apte de primer cicle. Molt probal lement 
aquesta qiiesti6 no afecta significativament els resultats. Els credits de lliure 
elecci6 no s'han tingut en compte en aquesta classificaci6. 

En canvi, per ta! de determinar si un estudiant es apte de fase selectiva, s'ha 
comprovat que tingues totes Jes assig·natures clefs cursos lA i lB aprovades, 
cx.ccpte la de Fonaments i Funcions d'Enginyeria de Telecomunicaci6, quc es 
de ll iure eleccio. 

2.1. Classificaci6 segons la progressi6 

Abandonen: 121 27,75 % 
T93 -94: 8 1,8% (el Ir quadrimestre) 
P93 -94: 69 ** 15,8% (el 2n quadrimestre) 
T94-95: 4 0,9% (el 3r quadrimestre) 
P94 -95: 23 ** 5,3 % (el 4t quadrimestre) 
T95 -96: 1 * 0,2% (el 5e quadrimestre) 
P95 -96: 7 * 1,6% (el 6e quadrimestre) 
T96-97: 3 * 0,7% (el 7e quadrimestre) 
P96 -97: 6* 1,4% (el Be quadrimestre) 

Pendents: 315 72,25 % 
2n cicle 269 61,7 % (aprovats 172,5 credits Ob+Op o mes) 
lr cicle 45 10,1 % 
Fase sel. 1 (reincorporat despres de 3 anys) 
Total 436 

{**) un d'el\s amb la fase selectiva superada 
(*) tots amb la fase selectiva superada 

Deis 315 estudiants matriculats !'actual quadrimestre (T97-98), n'hi ha 310 
que s'han matriculat tots els anteriors, 4 que se n'han deixat de matricular 
algun (2 d'ells a la fase selectiva amb autoritzaci6 expressa) i I que s'ha incor
porat el curs 97-98, despres d'haver estat declarat no apte el quadrimestre de 
P93-94 per no haver aprovat 15 credits en un any. 
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2.2. Classificacio per resultats de la fase selectiva 

Aptes: 333 76,38% 

P93 -94: 82 18,8% (en 2 quadrimestres) 

T94-95: 152 34,8% (en 3 quadrimestres) 

P94-95: 97 22,2% (en 4 quadrimestres) 

T95-96: 2 0,5% (en 5 quadrimestres) (excepcionalitzats) 

No aptes 103 23,62% 

P93-94: 53 12,1% (no aproven 15 credits en 2 quadrimestres) 

P94-95: 50 11,5% (no superen tota la fase en 4 quadrimestres) 

Total 436 

A la taula segiient es fa una classificaci6 mes detallada segons la situaci6 dels 

333 estudiants aptes de fase selectiva: 

En 2 quadrimestre 82 24,62% 

2n cicle: 72 21,6% 

lr cicle: 0 0,0% 

Aband: 10 3,0% 

En 3 quadrimestre 152 45,65% 

2n cicle: 142 42,6% 

lr cicle: 7 2,1% 

Aband: 3 0,9% 

En 4 quadrimestre 97 29,13% 

2n cicle: 55 16,5% 

lr cicle: 36 10,8% 

Aband: 6 1,8% 

En 5 quadrimestre 2 0,60% 

2n cicle: 0 0,0% 

Ir cicle: 2 0,6% 

Aband: 0 0,0% 

Total 333 
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2.3. Resum grafic 

• Figura 2.1. Evoluci6 de/ nombre d'estudiants matriculats 

Evoluc16 de la matrlcula 
450 ...----- ---- --- - - --, 

400 1:,-.-.--..-=t~ 
j: 

150 

• Figura 2.2. C/assificaci6 dels estudiants segons la progressi6 o segons el 
resultat de la fase selectiva 

2.4. Comentaris 

Aband<.w>cn Ir-, 
17-"" 

A.-•1 
......... No ...... 111)' IUI".. ~:.Ouny 

11,47'1, 

A!*l•>-4 - -A.- .. 3 quadrimllltno 
qua&;..- 22,71% 

34.16% 

Pel que fa a la prornoci6 estudiada (que va cornen\;ar al seternbre de 1993), el 
72% d'estudiants estan rnatriculats al seternbre de 1997, rnentre que la resta 
han abandonat. Es diffcil preveure quants d'ells acabaran la carrera, pen'>, ates 
que el 61 % del total estan ja a segon cicle, es d'esperar que finalitzin els estu
dis entre el 65% i el 70%. 
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Quant als estudiants que han abandonat, la majoria ho han fet fon;ats per la 

normativa de permanencia de la fase selectiva. En particular, dels 121 estu

diants totals, 102 han estat declarats no aptes de fase selectiva, mentre que 19 

l'havien superat en el moment d'abandonar. Es de destacar que, d'aquests 19, 

la majoria (el 53%) l'havien superat en nomes dos quadrimestres. Com era 

d'esperar, es confirma que els abandonaments es produeixen majoritariament 

al principi de la carrera. 

Hi ha un estudiant que va ser declarat no apte per no haver aprovat 15 credits 

en el primer any (93-94) i que l'actual curs (T97-98) s'ha tornat a matricular 

de fase selectiva, d'acord amb el que preveu la mateixa normativa de per

manencia. Aquest estudiant comptabilitza com a no apte de fase selectiva, 

pero no com a abandonat. 

Referent als estudiants que continuen matriculats, es detecta que la majoria 

han superat el primer cicle. Dels 269 estudiants de segon cicle, nomes n'hi ha 

14 que no tenen superats els 15 credits de lliure elecci6 que correspondrien a 

primer cicle. Tots els estudiants que van superar la fase selectiva en 2 quadri

mestres i que encara continuen matriculats, estan ja a segon cicle. Per contra, 

dels 97 estudiants que van necessitar 4 quadrimestres per superar la fase selec

tiva, nomes han assolit el segon cicle el 57%. Tenint en compte que aquests 

van comern;:ar el curs 2A al setembre de 1995, estan ara en el Se quadrimestre 

de primer cicle despres de fase selectiva, es a dir, que s'han retardat un any 

addicional. Aquest col-lectiu (de 36 estudiants) es possible que no acabi els 

estudis o ho faci en un temps molt elevat. 

3. Progres quadrimestral 

3.1. lntroducci6 

A continuaci6 es presenten uns grafics similars als que figuren a l'informe 

sabre el seguiment dels estudiants de la promoci6 88 del Pla 64, per ta! de 

poder comparar els dos col-lectius analitzats. 

Es representa, per a cada estudiant, el nombre acumulat de credits superats en 

cada un dels quadrimestres matriculats. S'han considerat la totalitat de credits 

(obligatoris, optatius i de lliure elecci6) superats per l'estudiant, inclosos els 

credits reconeguts. Cada lfnia correspon a un estudiant diferent i els diferents 
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sfmhols representen els credits superats en cada un dels 8 quadrimestres que 
han o·a n cotTegut, d'acord amb la llegenda adjunta. Si un . tudiant no s'ha 
matriculat un quadrimestre pero si el segtient, simplement se superposen els 
simbols. 

No s'ha inclos aquf la referencia al curs que s'hauria d'haver assolit en cada 
nivell (lA, 2A, etc.), pero s'ha afegit al final de tota la serie un estudiant fictici 
que ha seguit el ritme de progressi6 normal. De tota manera, les lfnies horit
zontals del grafic estan situades cada 3 7,5 credits, que es la mitjana per qua
drimestre de! pla d'estudis. 

• I · tucliants estan ordenats segons cl nombrc <le credits super.us el primer 
quadrimeso·c, el segon, el tercer i :1ixf succe sivament. qm:stes el cri teli uti
Utzat en J'anii li i de! Pia 64 i es molt adequat per a interprctar el grafic. 

Les linie que no arriben als 75 credits corresponen a estudiants que no ha11 
superat la fose selectiva. Els estndhrnts que l,an abandonat . 6n, en genera l, 
rots aquells cl sfmboJ uperior <leis quals, no e unicamem el que correspon :J 
P96-97. Ca l afegir, pero ls estudiants l'any d'ab:mdonament dels qua ls es 
l'a tua l que als grafics son indistingibJes, ates quc no s'inclou la ma rfcula 
actual. 

Prognla quadrimestral (1) 

_:.~. ---o· I 225 . • -··· ··· -- -- - - ---

K 187,5 --- -0 - -A-- . 
t 150 I -- o -o .. ••• 112,5 i --A~Ao-i 75 .•. . .::~ 

37,5 ii~ao- · ·-•- --~-
S9a TPR299PPPQEW2 

Prognls quedrimestral (2) 

300 .-------- --- -------, 

I:: 
1! 150 

f 112.s 
ll ! 75 

37.5 

0 

I• T93-94 D P93-94 • T94-95 o P94-95 • T95-96 I> P95-96 e T96-97 O P96-97 J 
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Progrw quadrtmestral (3) 

300~---------------------, 
~ 262,5 

'3 225 

~ 
!_ 187,5 

f 150 

i 112,S 

~ 75 
1 
u 

300 

300 ,-----

- 262,5 
a 
'3 225 
E ! 187,S 

! 150 

( 112,s 

~ 75 

5 
37,5 

... .... .......... ,o .. . 

Progm quadrlmestral (5) 

Progrw quadrlmeslral (7) 

Prog"9 qu1drlmestral (4) 

300 

_ 262,5 , 0 P • 

f 00 

1 225 • o 
00 0 

! 187,5 -o ·o o • • • • 

Prog,.• quadrlmntral (8) 

300 -,--------

• 262.5 

J 225 
E ! 111.5 

i 150 

f 112,5 

! 75 

37,5 

Progrn quedrlmestrat (8) 

300 ~---------------------

~ 262,5 

I 225 

l 1e1.s 

f ,,~: 
,I! 75 

~ 37,5 

I• T93-94 a P93-94 • T94-95 o P94-95 • T95-96 A P95-96 • T96-97 o P96-97 [ 

206 



300 ~o;o0
0 -o o 0 O 0 00 O • 

I 262.5 -o•.•--•·••·•·•--••~·· ··•--••·-........................ . 
i 225 • Aa6.i.A:a4A6A&.iA4.ao. Ai.i66-6ll·A6666.6ll·A~6a-6a-6~'\,"' 6 

! 187,S i •• ~..,• .. ••''• Jr,&.&• ................ ~.,& .................... ~~ ... .l 
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37,5 ········-.. -··········· .. ···········"··· 

Prog"9 quadr1mNtral (110) 

300 -P-.. o-.r-ac::-,.---<>--...,....,w<>-----------, 
0 • • .•. .. . . . . j" 262,5 

~ 225 

l ,er.s 
! 150 

i 112,6 

I " 
37,5 

60
4Aa0,.a~..l.6'6.A.A.6A6'1\6i1 4 A0.6 ................................. 

. .-..................... . 
000000DDDDQQl1DmKlWlDOOD .................. ·--··· 

I• T93-94 c P93-94 • T94-95 <> P94-95 • T95-96 t. P95-96 • ,:_95.97 o P96-97 ! 

3.2. Comentaris 

A la primera pagina dels grafics es detecten immediatament quatre estudiants 
que, sense haver aprovat cap credit durant el seu primer quadrimestre (ni els 
1,5 de lliure eleccio), despres van superar la fase selectiva, i dos d'ells son ja 
ara a segon cicle. Mes endavant, a la segona grafica, es detecta un grup de 10 
que tambe han tingut un rendiment acceptable tot i no haver aprovat mes que 
1,5 credits durant el primer quadrimestre. En general, pero, !es lfnies son mes 
altes com mes s'avarn;a pels grafics, es a dir, que els estudiants que mes apro
ven els primers cursos son els que tambe tenen una progressio mes bona. 

Al grafic (8) es pot apreciar que bastants estudiants que van aprovar tot el curs 
IA en el primer quadrimestre, despres van tenir dificultats a lB, encara que la 
majoria a l'ultim superen la fase selectiva. 

Finalment, els darrers grafics (9 i 10) corresponen, en general, a estudiants 
amb la progressio esperada al Pla 92. 

207 



4. Rendiment academic 

4.1. lntroducci6 

A continuaci6 es presenten les dades relatives al nombre de credits matricu
lats i aprovats en cada quadrimestre i la seva relaci6, que es el parametre de 
rendiment (a). 

En primer Hoc, es donen els valors mitja, maxim i minim dels credits matricu
lats i aprovats. La mitjana s'ha calculat sempre sabre els estudiants matriculats 
el quadrimestre que correspon, no sabre el total d'estudiants. Igualment, els 
valors minims que hi figuren es refereixen als estudiants que s'hi han matricu
lat. En cas contrari, el mfnim sempre seria zero. 

Tambe es presenta una analisi del parametre de rendiment (a), tal com es 
defineix a la normativa de permanencia de la UPC, es a dir, el quocient entre 
credits aprovats i credits matriculats. Toti que els efectes de permanencia d'a
quest parametre nomes es produeixen fora de la fase selectiva, en l'estudi que 
es presenta s'ha calculat el seu valor per cada un dels cursos matriculats, taut si 
correspon a la fase selectiva com si no. En qualsevol cas, dona una idea molt 
clara de l'aprofitament dels recursos que fan els estudiants en el seu pas per 
l'Escola. 

Tal com s'ha comentat al principi del document, els credits reconeguts no 
s'han comptabilitzat ni com a matriculats ni com a superats. Pel que fa als cre
dits aprovats (numerador), s'han considerat com a tals des de l'apte per com
pensaci6 fins a la matrfcula d'honor. 

Finalment, destaquem que la majoria de les <lades es donen per a dos col.lec
tius diferents: tots els estudiants (436) i names els aptes de fase selectiva (333) 
amb independencia de quants quadrimestres hagin trigat a superar-la. Hi ha 
para.metres pels quals aixo no aporta informaci6 nova, pero d'altres en que es 
interessant analitzar tots dos col-lectius per separat. 
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4.2. Credits matriculats i aprovats 

Estadfstiques dels credits matriculats i aprovats 

TD-114 :Iii 3il 38 3CI 0 24.8 - 15 38 0 .S,5 24 311 5'I 0 211,8 - 7,5 32.S «u 0 211 o.s 7,5 32 ... ~ 3 211,8 - 8 32,1 «1,5 0 28,4 43,5 8 32.2 «I,$ 8 32.2 - 18 38,7 51 0 30,3 44,5 II 38,7 sf 0 30,3 44,!, - 13,5 36 50,5 1,5 30 45 13,5 38 so, u 30 
11,5 38,4 .. 0 31,4 45 16,5 36,4 48 0 31,4 45--87 8 38 50 0 JI.I 45 8 38 50 0 31,1 45 

TV7-98 10,5 35,9 57,5 6 35,9 57,5 

• Figura 4. 1. Valors maxim, minim i mitja de credits matriculats i superats 
per quadrimestre 
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Cl'flllls matrlculats 

oo~~~~-~~~~~ 

50 +-,<p-.,+~~+-~cd:: ..... "-1 

40 1r-1---i--,,-~---;.r;-- --;~----!il,i--'-- --!~--1 i 30 ~-'P-----+-½---¼----1------1 

20 ----------
10 -t---t--'11----1-r--t---t--t---"rl---=-4 

Col-lectiu: aptes de fase selectiva 

4.3. Parametre de rendiment 

Parametre de rendiment 

60 

50 

40 
! .po 
u 
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10 

/ 
r 

Cl'flllts superats 

--V --... 

---- r--,..._ 

Tots els estudiants Aptes de fase selectiva 
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T93-94 

P93-94 

T94-95 

P94-95 

T95-96 

P95-96 

T96-97 

P96-97 

Mfnim 

0 

0 

0 

0 

0 

0,08 

0 

0 

Mitjana Maxim 

0,57 1 

0,59 

0,83 1 

0,90 1 

0,83 1 

0,84 1 

0,86 

0,86 1 

Mfnim Mitjana Maxim 

0 0,69 1 

0 0,70 1 

0,10 0,87 

0,33 0,92 1 

0 0,83 1 

0,08 0,84 1 

0 0,86 1 

0 0,86 1 



• Figura 4.2. Nombre mitja de credits matriculats i valor mitja 
de/ parametre de rendiment (a) 
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CoHectlu: aptea de fase selectiva 
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• Figura 4.3. Distribuci6 de/ parametre de rendiment 

Tots els estudiants Aptes F.S. 
~ 80 
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4.4. Comentaris 

El nombre mitja de credits matriculats pels estudiants se situa al voltant de 36, 
que es una mica inferior a la mitjana de credits per quadrimestre del pla 
(3 7,5). Quant al nombre maxim es detecta que, malgrat els controls que es 
facin, sempre hi ha estudiants que es matriculen de mes credits dels que per
met la normativa (45). Cal incidir en el fet queen els calculs anteriors, els cre
dits reconeguts no s'han considerat com a matriculats i, per tant, realment les 
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xifres reflecteixen credits corresponents a carrega docent real. El -nombre 

mfnim, per la seva part, es, en tots els quadrimestres, relativament baix, possi

blement for~at per les restriccions de la normativa de permanencia i de matrf

cula. 
En canvi, de les xifres de credits aprovats, es veu que, excepte en dos casos 

puntuals, que corresponen a dos estudiants a la fase selectiva, mai no s'han 

aprovat mes de 45 credits. D'alguna manera, aixo valida el lfmit establert en la 

normativa. El nombre mitja de credits aprovats se situa al voltant dels 30. 

Suposant el projecte de fi de carrera de 36 credits, el nombre d'anys que, en 

mitjana, caldria a un estudiant per acabar totes les assignatures (fins Sb) seria 

llavors de 5,65, calculat amb la formula segiient: 

An =! 375-36=565 
ys 2 30 ' 

xifra que es inferior a la que correspondria al Pia 64 (6 en el millor dels casos). 

Pel que fa al parametre de rendiment (credits aprovats dividit per credits 

matriculats), el seu valor mitja se situa bastant estable al voltant del 0,85, un 

cop passada la fase selectiva. Pero, cal notar que, fins i tot per als estudiants 

que han superat la fase selectiva, el seu parametre de rendiment mentre l'esta

ven cursant es sensiblement inferior al de la resta de la carrera. El "pie" que es 

pot apreciar a P94-95 es degut a l'efecte dels estudiants que van superar la fase 

selectiva al quart quadrimestre. Tots ells, obviament, tenen aquest parametre 

igual a la unitat (l'apte per compensaci6 es considera "aprovat"). 

Pel que fa a la distribuci6 del parametre de rendiment (figura 4.3) s'aprecia 

que, un cop superat l'efecte de la fase selectiva, entre el 40% i el 50% d'estu

diants el tenen igual a la unitat. En els grafic es pot veure tambe l'efecte que 

produeix l'avaluaci6 curricular de fase selectiva, en que hi ha molts estudiants 

amb CX=l els quadrimestres de T94-95 i P94-95. Tanmateix, cal destacar que 

el quadrimestre de P93-94, on tambe hi ha estudiants aptes, el percentatge 

d'estudiants amb cx(=l disminueix 10 punts, fins i tot per al col-lectiu d'aptes 

de fase selectiva. Aixo vol dir que, d'aquest col-lectiu, el 39% havia aprovat el 

curs IA a la primera; en canvi, names el 30% ho aprova tot durant el segon 

quadrimestre. Possiblement, el curs 1 B es el mes dificil de la carrera. 

El percentatge d'estudiants amb 0.<0,5 se situa al voltant del 6% fora de la 

fase selectiva, del qual el percentatge de a.<0,3 es testimonial. De tota manera, 

al primer quadrimestre d'estudi en el centre, el 31 % d'estudiants (d'aquells 

que despres aprovaran la fase selectiva) te un rendiment inferior al 50%, dels 

quals, el 12% el tenen inferior al 30%. Per al col-lectiu de tots els estudiants, 

aquestes xifres, obviament, s'incrementen. El "trauma" d'entrada i l'adaptaci6 

a la Universitat es fa evident a partir d'aquestes xifres. 
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5. Progressi6 acumulada 

5.1. lntroducci6 

En .1quest aparcat s ::uia li tz,1 1a progressi6 <leis estudiants aJ ll arg dels cstoclis, 
e :, dir, cl nombrc de credits uperats ,icumuJacs cada quadrimestrc . Despres 
de prescntar els se11s aJors mitj?i i mfuim per diferents col-lectius, es compa
ren aque ts v:J lors arnb els que teoricamcnt l1auria de tenir un esntdiaot que 
sempre ho aprovcs rot segons el dis. eny del pla d'esrndis. 

£ 1 primer problema and, que un e tr ba quan vol fer aquest calcul es la defi
uici6 ad ient Je "progre · i6 tcorica". Si en el Pia 64 la quesci6 esrnva perfecta
mcnt cbra (01da any un ems de! primer al cinque i despres el PFC) aquf hi ha 
diversos factors que disror ·ionen: 

• A partir del curs 3B, la progressi6 no esta definida. 
• Els credits de lliure elecci6 es poden obtenir en qualsevol moment de la 

carrera, tant si es cursen assignatures de lliure elecci6 com si els credits son 
reconeguts. 

• Els mccanl.sm · de reconcixe1rn:nt de er dits de lliun: clecci6 poden afu o
ri.r estrategies diver C!> per a la upcrnci6 d'aquc t ti pus de credits (per exem
ple, dcixar-los tots per nl linal le la cnrrera apronrnnt c:onvenis de couper3ci6 
educativa, concixcmenrd angles i activirnts tliverscs). 

Per 1ors aquests motius, s'ha definit com a referencia la progressi6 segiient 
teorica, que te en compte els d i£ercnt tipus de credits del pla: 

Progressi6 teorica de/ pla d'estudis 

Credits per quadrimestre Credits acumulats 
OBLIG. ALE OPTAT. TOTAL Tots Obl.+opt. 

1A 34,5 1,5 36,0 36,0 34,S 

18 39,0 39,0 75 ,0 73,5 

2A 36,0 36,0 111,0 109,!i 
28 30,0 9,0 39,0 150,0 139,5 
3A 27,0 4,5 6,0 37,5 187,f! 172.fl 
3B 31,5 6,0 37,5 225,0 204,0 
4A 33,0 6,0 39,0 264,0 243,0 
48 25,5 12,0 37,5 301,5 280,5 
5A 9,0 16,5 12,0 37,5 339,0 301,5 

PFC 24,0 12,0 36,0 375,0 337,!i 

TOTAL 289,5 37,5 48,0 375,0 
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A partir de la comparaci6 entre la progressi6 dels estudiants i la teorica s'han 

definit dos parametres per als quals tambe es fa una analisi estadfstica: el ritme 

de progressi6 (r) i la velocitat de progressi6 (v). 

S'ehten per ritine de progressi6 el percentatge de credits superats acumulats 

per cada estudiant cada quadrimestre, amb relaci6 als credits que, en teoria, 

hauria d'haver superat per seguir el pla d'estudis segons la progressi6 teorica 

definida mes amunt: 

Credits superats acumul:tts 
r = ---------100 

Credits acunrnlats teorics 

S'han definit dues versions d'aquest factor, segons si es consideren tots els 

credits del pla o tan sols els que corresponen a assignatures obligatories i 

optatives. 

S'enten per velocitat de progressi6 el nombre de cursos que supera un estu

diant per cada quadrimestre en que s'ha matriculat. Ates que el nombre de 

credits per curs no es constant en tot el pla, s'utilitza el seu nombre mitja, es a 

dir: 1 curs = 3 7 ,5 credits (3 3, 7 5 corresponents a obligatoris i optatius). Per 

tant, la velocitat de progressi6 es calcula, cada quadrimestre, com: 

v= N ombre de credits superats/3 7, 5 
v= Nombre de credits superats/33,75 

(tots els credits) 
(credits obligatoris i optatius) 

Per tots aquests factors, es presenten les <lades desglossades per a diferents 

col-lectius dels estudiants, segons de la selecci6 feta per la fase selectiva. En 

general, s'han considerat dos col-lectius: tots els estudiants i nomes els que 

son aptes de fase selectiva. En algun dels resultats que es presenten, pero, es 

classifiquen els aptes de fase selectiva d'acord amb els quadrimestres que han 

trigat a superar-la. 

5.2. Credits superats acumulats 

Els grafics segiients mostren estadfstiques sobre el nombre de credits acumu

lats superats cada quadrimestre pels estudiants analitzats. En cada grafic s'in

clou tambe progressi6 teorica, definida a l'apartat anterior. S'han fet grafics 

diferents per als casos en que es considerin tots els credits o nomes els obliga

toris i optatius, per tal de veure l'efecte que sobre l'evoluci6 dels estudiants 

tenen les diverses possibilitats d'obtenci6 de credits de lliure elecci6. En tots 

els casos, l'escala vertical es tal que cada marca correspon aproximadament a 

un curs. 
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• Figura 5. 1. evoluci6 dels credits superats acumulats 
per diferents col-/ectius 

Col-lectiu: tots els estudiants 
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Col-lectiu: estudiants aptes de fase selectiva 
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Col-lectiu: aptes de fase selectiva desglossats segons els quadrimestres 
emprats per superar-la 
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5.3. Ritme de progressi6 

El ritrne de progressi6 (r) s'ha definit a la introducci6 d'aquest capitol (5.1) 
com la relaci6 percentual entre els credits superats acumulats i els de la pro
gressi6 teorica. A continuaci6 es faciliten algunes <lades estadfstiques relatives 
al mateix. 

• Figura 5.2. Valors mfnim i mitja def ritme de progressi6 (r) 

Estadfstiques def ritme de progressi6 r (%) per quadrimestre 

olinmllljlr-.-

_,....._ - ...,.. -
T9l-94 0 55,6 ,oo 0 69,2 100 0 88,1 100 

P9l-94 0 57,2 100 20 69 100 18,4 88,5 100 

T94-95 21,6 68,0 100 20,5 67,1 100 33,8 70,7 100 32,9 69,8 100 

P94-95 31 69,6 101 32,3 71,9 104,3 49,0 71,7 101 52,7 74.2 104,3 

T9!>-96 40 73,8 104,8 42,6 76,5 100 40,0 73,8 104,8 42,8 78,5 100 

P9!>-98 38 75,2 105,1 41,2 78,3 100 38,0 75,2 105,1 41,2 78,3 1 

T96-97 45,5 76,4 104,4 48,8 78,1 100 45,5 76,4 104,4 48,8 78,1 100 

P96-97 42,8 n,2 103,2 48,0 78,1 101,1 42,8 n.2 103,2 46,0 78,1 101,1 

Col-lectiu: tots els estudiants 
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Co/,/ectiu: aptes de fase selectiva 

Tots els crl!dfts 
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• Figura 5.3: Distribuci6 dels estudiants segons de/ seu ritme de progressi6 (r) 

Co/./ectiu: tots els estudiants 

Tots els credits «IC) ,---- ---------~ 
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Col-lectiu: aptes de fase selectiva 

Tots els credits 
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,: 
I 150 

~ 100 z 
50 

Credits obllgatorls I optatlus 

~ ; ~ 5l 5l 
,._ 

i l ~ ~ i 
-+-r>=10 ----r>=20 -,!r-r>• JO ---*°"P• 40 -+-r>=10 ---r>=20 -6--1>•30 ---*""P• 40 

-!f-r>=!iO --r>=80 -+-r>=70 -r>=80 -!f-r>=50 -+-r>=60 -+-P=70 -r>•eo 
_,,=90 --r>=100 -r,=90 -+--P=100 

5.4. Velocitat de progressi6 

La velocitat de progressi6 (v) s'ha definit ja a la introducci6 d'aquest capitol 

(5.1). Com a definici6 alternativa, es pot considerar que es, essencialment, el 

pendent de les corbes de la figura 5 .1. A continuaci6 es faciliten els grafics del 

valor mitja d'aquest para.metre per a diferents col-lectius segons la seva actua

ci6 a la fase selectiva. 

• Figura 5.4 Ve/ocitat de progressi6 (mitjana) per a diferents col-lectius 

1.20 
Tots els crll!dlts 

1.20 
Cridlts obligatorls I optatlus 
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5.5. Comentaris 

Deis grafics de la fi.gu:ra 5.1 es despren que, en els vuit quadrimestres que han 
passat des del comen01ment de la carrera, els estudiants s'han retardat entre 
un i dos cursos de mitjana, tant si es consideren les assignatures de lliure elec
ci6 com si no. Aixo aplica als estudiants aptes de fase selectiva, que son els 
unics que encara continuen. Per tant, en aquests grafics la separaci6 dels aptes 
de fase selectiva respecte de la resta aporta poca informaci6. Mes interessant 
es el desglossament d'aquests en els tres col-lectius considerats. Els que van 
ser aptes en dos quadrimestres gairebe no s'han retardat (de mitjana) respecte 
a la progressi6 teorica, mentre que el retard es mes gran pels que van trigar 
tres o g·uatre quadrimestres. En particular, aquests darrers han acumulat un 
quadrimestre mes de retard, a part dels dos que van perdre per superar la fase 
selectiva. 

Pel que fa al rittne de progressi6 (figures 5 .2 i 5 .3) es constata que, de mitjana, 
els estudiants tenen snperats el 80% dels credits que en teoria haurien d'haver 
aeon egui t. questa xifra cs bastant con cant al llarg dels quadrime. tres, cspe
cialment si es consideren nome els credits obligatoris i optatius. A b fa e 
selectiva, pero, el perccnt:atge es ensibl ment inferior. Novarnent, aixo ens 
indica la duresa que te per als estudiants aquest primer any d'universitat. Es 
de destacar que, fins i tot per als estudiants aptes de fase selectiva, el rittne 
minim de progressi6 e del 40% respecte a la progressi6 teorica. El "pie" que 
s aprecia eu la corba del minim per al quadrimestre P94-95, on arriba al 50%, es degut a la pressi6 dels estudiants per aprovar la fase selectiva en la seva 
darrera oporumitat. Posteriormen.t 'aprecia clarament una davallada en el 
valor minim del rittne de progressi6, probablement deguda a una relaxaci6 en 
el rittne d'estudi un cop superada la fasc selectiva per part dels estudiants que 
progressen mes lentament. 

Les corbes de distribuci6 d'estudiants segons el seu rittne (figura 5.3) indi
quen: 

• El nombre d'esrudiants amb un ritme del 100% es sorprenentment baix 
(nomes l5 a partir de P94-95) i disminueix notablement a partir dels primers 
quadrimestres d · la carrera: d 125 cstudiants quc aproven a In primcra tot el 
primer curs (LA) nomes 78 a proven cl segon (18) i disminueix bmscament al 
quarrquadrimestre. Si >s con ideren n.omcs els credits obligatoris i optntias, 
el nombre d'estudiants :1mb ·I 100% de rione e.s conscrva constant (despres 
de 1a dava llada posterior a la fuse sclcctiva) al vol mm de 60 pero en els d s 
da.rrers quadri mcstres (qu:in el estudiants esta n a egon cide) bnixu fi ns a 
12. Aixo pot ser de gut al fe t gne el camf seguit pels esrudiants mes brillants a pt11·tir de] 4A (que el van c."Urs:ir el quadrimestre T96-97) no es correspon 
amb la progre si6 teorica proposadn en aquest infom1c. Per aquest motiu, 
potser es mes significati a la corba de r >aa 90%, que s'estahilitza en uns 70 
estudiants. Es pOt dir que aquests 6n els que van "a quadrimestre per curs". 
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• Practicament la meitat dels estudiants matriculats l'actual quadrimestre de 

T97-98 (150 de 312) tenen un ritme de progres superior al 80%, pero al 

quadrimestre P94-95 tan sols arribaven a aquesta xifra uns 90 estudiants 

(menys del 30%). 

• Virtualment tots els estudiants (aptes de fase selectiva) han superat el 50% 

dels credits que preveu el pla d'estudis en la data actual, especialment si es 

tenen en compte tan sols els d'assignatures obligatories i optatives. 

Finalment, l'analisi de la velocitat de progressio, es a dir, de! nombre de quadri

mestres que fan cada curs (figura 5 .4) ens permet fer els comentaris segiients: 

• El nombre de quadrimestres que calen per superar la fase selectiva marca 

tambe la velocitat de progres en els estudis. La fase selectiva, clones, discri

mina adequadament els estudiants d'acord amb la seva velocitat. La combi

naci6 de major temps per superar la fase selectiva i inferior velocitat fa que 

el retard en els estudis per als que no aproven la fase selectiva a la primera 

s'acumuli al llarg de! temps. A aquesta conclusi6 tambe s'hi havia arribat a 

partir del nombre de credits superats acumulats. 

• La davallada de velocitat que s'aprecia durant els quadrimestres P94-95, 

T95-96 i P95-96 pel que fa als estudiants "rapids" quan es consideren 

nomes credits obligatoris i optatius, es deguda al baix nombre d'aquest tipus 

de credits <leis cursos 2B, 3A i 3B (vegeu taula de progressi6 teorica al punt 

5.1). Aixo els fa realment "frenar", sobretot si no poden cursar assignatures 

de lliure elecci6. Es important, clones, garantir la disponibilitat d'aquest 

tipus d'assignatures. 

• La restricci6 de no poder avan~ar en el pla fins que no s'ha superat la fase 

selectiva representa un fre per als estudiants que necessiten 3 o 4 quadrimes

tres per superar-la. Un cop superada, la velocitat s'incrementa notablement, 

tot i que gairebe no s'arriben a igualar Jes dels tres col-lectius. 

• Els estudiants no aptes de fase selectiva progressen lentament, tot i que els 

qui no abandonen fins al final (que s6n els que s'han tingut en compte al 

grafic) realitzen un esfor~ notable per poder-la superar: !'increment de velo

citat es gairebe espectacular. 

6. Conclusions 

Tot i que la idea inicial per a la realitzacio d'aquest informe era l'analisi de! 

rendiment dels estudiants d'una determinada promocio, ates que es la prime

ra vegada que s'ha dut a terme pel Pla 92, serveix tam be per fer una analisi de! 

pla d'estudis en ell mateix. Aixo ha de permetre detectar alguns aspectes de la 

seva implantacio i corregir-los si fos necessari. Seria interessant continuar 

aquest estudi els propers quadrimestres per veure com "acaba" Ia promocio 

estudiada. Pero tambe seria interessant dur-lo a terme per a Ia resta de pro

mocions, i aixf veure si els efectes detectats son repetitius o no. Caldria, per 

tant, sistematitzar la recollida de dades i que el laboratori de serveis informa

tics de l'ETSETB dissenyes un software convenient. 
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Pel que fa als resultats de l'estudi, aquests han quedat ja esmentats als diversos 
comentaris que s'han intercalat al final de cada capitol. De tota manera, i com 
a resum final, es poden fer els comentaris segiients, relatius als estudiants i al 
pla d'estudis: 

Pel que fa als estudiants: 

• El 19% progressen be i previsiblement acabaran en el temps previst. 
• Aproxima<lamenr el 35% progressen mes lentament, i previsiblemcnt acu

mularan un retard d'un any (de mitjana) respecte al temps pre ist. Potser 
t1 lf,11Jll d'ells no :icaba.r:i. 

• El 22% tenen encara una progressi6 mes lenta i poden acabar la carrera 
amb un retard mitja de dos anys. Es molt possible que, una tercera part d'a
quests no acabin la carrera. 

• La resta d'estudiants han abandonat ja la carrera, majoritariament per la 
normativa de permanencia. 

Pel que fa al pla d'estudis: 

• La fase selectiva, i especialment el curs IB, es molt dura, fins i tot per als 
estudiants mes brillants. 

• G.lobalmcm, cl pl:i cl'estuciis (no solamem la fase selcctiva) sembla disscnyat 
pcrque pugui ser cursal per Lan sols el 18% de la poblac:i6. S'h:.1uria d'inren
rar disscnyar- lo de cal mancra qu e, almeny fora de la fast: sclectiva, tots els 
estndi:mts (o 1111 pcrccntatge important) poguessLD :lssolir cl objectius de! 
pla en e.l mareix lemps. 

• Cal assegnrar um1 oferta d'assignatures de lliure elecci6 per tal de no frenar 
els csrudia nts en situacions en que poden cursar pocs credits obligatoris o 
oprnrtus, quc son: 

1. Els quadci111escres 2B, 3A i 3B, especialment per als estudiants amb 
millor rell(limenl. 

2. Les darreres assignatures de fase selectiva per als estudiants que no 
superen a la primera. 

• . ' i 'aprofite.i, mecanismes de rcconeixemcnt de credfrs le ll iure elt:cci6, 
s'haurfa de preveure un procedimeot altem atiu per resl) ldre el ptrnt ante
ri or. Es podri:1 e cun,;ar fin a un qu1,1drimesre l:i ca.rrcra si fos possible cursar 
scmprt: 3 7,5 credits per quad.rime tre i COLS els credits de ll iure elccci6 foss in 
reconeguts. 

• La eqiicnciaci6 dels cstudis a partir del 3B no esta definida i produeb: Jeso
ricntacit'i :i ls esmdJants. Cn l<lria definir i difondre, si mes no com a recoma
naci6, tJuina es la ttuc s'espern. 
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1. lntroducci6 

L'any 1991, l'Escola Tecnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicaci6 de 
Barcelona juntament amb l'Associaci6 Catalana d'Enginyers de Telecomuni
caci6 van iniciar un estudi sabre la situaci6 socioprofessional dels enginyers 
de telecomunicaci6 de Barcelona. Aquest estudi ha tingut una periodicitat 
trianual. Partint del primer qiiestionari, de l'any 1991, es va redactar un segon 
informe l'any 1994, i actualment, durant l'any 1997, hem portat a terme el 
tercer estudi sabre la situaci6 socioprofessional dels enginyers de telecomuni
caci6: el QUASETB-97. 

Podem considerar que aquest qiiestionari d'analisi esta plenament consolidat 
dintre dels processos de gesti6 propis de l'ETSETB i de l'ACET, i que els 
resultats que se'n poden extreure son una eina imprescindible a l'bora de pla
nificar els camins de futur i les vies de millora de! nostr ensenyarnents i, en 
definitiva, de la nostra professi6. 

Amb aquesta intenci6 es van establir contactes amb el Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicaci6n i la Asociaci6n Espanola de Ingenieros de 
Telecomunicaci6n, per tal que aquest QUASETB sigui comparable a l'estudi 
Pcrfi l Econ6t.nico y Social de los Ingenieros de Telecomunicaci6n (PESIT), 
que h a.iJ portat a terme per quarta vegada a Madrid, tam be amb una periodici- · 
tat de tres anys. L'objectiu fina l es poder donar una visi6 global de la nostra 
problematica ocioprofessiona l, pcrque encara que en el QUASETB-97 ens 
centrem en els titulats de la nostra Escola, els interessos, Jes inquietuds i les 
necessitats professionals que s'hi reflecteixen es poden fer extensibles a tot el 
col-lectiu d'enginyers de telecomunicaci6. 

Del PESIT-4 publicat en el numero 104 de la revista BIT (ju lioJ-agost de 
1997), cal q_ue citem, d'entracla, una dada queens permetra relativitzt1r tot el 
nostre estudi: el 56% de tot el col-le tiu d'enginyers i enginyeres de teleco
municaci6 de l'Estat espanyol exerceix la professi6 en la Comunitat Autono
ma de Madrid; Catalunya es la segona comunitat en volum d'ocupaci6 dels 
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nostres professionals, amb el 15% del col-lectiu d'enginyers i enginyeres de 

telecomunicaci6; la resta del col-lectiu (29%) exerceix la professi6 a les altres 

comunitats de l'Estat espanyol. 

Tambe volem fer pales el nostre agra1ment tant als companys, enginyers i 

enginyeres de telecomunicaci6, als quals es va enviar el qiiestionari, com a tot 

el personal de l'ETSETB i l'ACET que ha col-laborat en l'elaboraci6 d'a

quest informe. 

2. Planificaci6 de les tasques 

• Revisi6 d la base de da<les: trn dcls primers objectius que es va n p lantejar, 

a l'hor:i d' iniciar aquest estudi ,ra ser el de <li sposar d'urn1 base de daJcs que 

incorpores totes les possibles incidencies i/o modificacions que oure le 
adreces dcls nost,-e titula s'h:1 ien rebut en el decw·s de ls :mys 1994-

1997. Aprofitant tr:imcses :1dmini tr:1tives anteriors es va depurar la base de 
<lades per tal d'evirar un increment innece.~sari dels costos de correu. 

• D efinicic'.i de la poblaci6 d'enginyers i enginyeres de telecomunic~ci6 i 

elecrronica, a la qual es passara el qiiestionari. 

• Revisi6 del qiiestionari utilitzat al QUASETB-94. 

• Definici6 del format 

• Tramesa del qiiestionari. 

• lmplementaci6 de la base de <lades en que s'hauran de buidar els qiiestio-

naris. 

• Buidatge dels qiiestionaris rebuts. 

• Tractament estadfstic de les respostes. 

• Redacci6 de l'informe final. 

Calendari: Actuacions Dates 

Reviai6 de la base da dades maig i 1 a quinzena de juny 

Raviai6 del qQestionari segona setmana de juny 

Tramesa del questionari 20dejuny 

Termini de recepci6 de las 30 d'agost 
enquestes 

Buidatge de las enquestes 2a quinzena de juliol, 1a quinzena 
d'agost 11a quinzena de setembre 

Tractament estadistic de lea dades 2a qulnzena de setembre 

Elaboraci6 de l'informe 1 a quinzena d'octubre 
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2.1 Definici6 de la mostra 

La poblaci6 objecte d'aquest estudi esta formada per les 21 promocions d'es
tudiants de Pla 64 que s'han titulat a la nostra l'Escola (197 5/7 6 - 199 5/96). El 
nombre total d'estudiants corresponents a aquestes 21 promocions es de 
2. 727. Tambe s'han inclos en la poblaci6 les tres promocions d'estudiants 
d'Enginyeria Electronica (1994/95 - 1996/97) i les dues d'Enginyeria de Tele
comunicaci6 (1995/96 - 1996/97) del Pla 92, amb un total de 37 estudiants. 

El nombre inicial de persones que formaven la poblaci6 era de 2.764. Final
ment, un cop desestimades les adreces incompletes o erronies, la poblaci6 es 
de 2.557 persones. 

A diferencia del QUASETB-94, s'ha optat per trametre el qiiestionari a tota 
la poblaci6 en estudi per tal d'assegurar un nombre de respostes suficient a 
l'hora d'extreare conclusions. Aixo es degut al fet que, encara que es faci la 
tasca inicial de treure de la base de dades les adreces que constin a l'Escola 
com a incorrectes, trobarem que hi ha canvis de domicili que no s'han comu
nicat al centre. A mes, s'ha de tenir en compte un index d'enquestes no con
testades mes que probable. 

Per tal de minimitzar, tant com es pugui, aquest ultim efecte, s'ha decidit 
incloure en la tramesa un sobre amb el franqueig i l'adre~a de l'Escola ja 
incorporats. 

2.2 Actualitzaci6 del questionari 

Amb la voluntat de fer possible la comparaci6 de les dades del QUASETB-97 
amb els estudis precedents i amb l'estudi que esta portant a terme el 
COIT/AEIT (PESIT), !es modificacions que s'han proposat han estat mini
mes i han estat motivades per l'evoluci6 propia de la titulaci6 i de les necessi
tats professionals. El qiiestionari es va consensuar en la reuni6 ordinaria de la 
Junta de l'ACET el 30 d'abril de 1997. 

Les modificacions que s'han fet al qiiestionari han estat les segiients: 

• Afegiment de les preguntes: 
Sexe (pregunta 1) 
Pla d'estudis (pregunta 4) 

• Eliminaci6 de la pregunta: 
Realitzaci6 del projecte de fide carrera (pregunta 3 QUASETB-94) 

• Revisi6 de l'enunciat: 
Afegir a la pregunta 8 (Activitats realitzades per actualitzar els coneixements 
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relacionats amb la vostra professi6) la frase: "En el cas que hi hagi mes d'u

na resposta, substitui'u la creueta per un numero d'ordre" 

• Redefinici6 de !es categories: 
Data d'acabament de! cinque curs (pregunta 3) 

Tipus d'empresa (pregunta 10) 
Sector d'activitat de l'empresa (pregunta 12) 

Area tecnologica de! lloc de treball (pregunta 14) 

El model definitiu del questionari s'inclou a !'annex I d'aquest 

informe. 

2.3 Proposta d'analisi estadistica de les respostes al questionari 

La proposta de tractament estadfstic de les <lades es la segiient: 
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• Pregunta l: 
Percentatges de cada una de !es categories de la pregunta. 

• Prcgun t:1 2: 
Pcrcenratges de cada una de Les categories de la pregunta. 

• Pregunta 3: 
Percentatges de cada una de !es categories de la pregunta. 

• Prcgunta 4: 
Pcrcenrn tges de cada una de Les categories de la pregunta. 

• Prcgun rn 5: 
Pen:entatges de cada una de !es categories de la pregunta. 

Ii.tjn na de !es puntuacions. Correlaci6 amb la pregunta 4 (pla d'estudis). 

• Pregunta 6: 
Percematges de cada una de !es categories de la pregunta. 

Mitjwa de Les puntuacions. Correlaci6 amb la pregunta 4 (pla d'estudis). 

• Pre gun ta 7: 
Perccntatges de cada una de !es categories de la pregunta. 

Mitjana de les puntuacions. Correlaci6 amb la pregunta 4 (pla d'estudis). 

• Pregunta 8: 
Percentatges de cada una de !es categories de la pregunta. 

• PrCE,'1J lll11 9: 
Perccntatges de cada una de !es categories de la pregunta. 

Correlaci6 amb la pregunta 2 (edat). 

• Pregunta 10: 
Percentatges de cada una de !es categories de la pregunta. 

• Pregunta 11 : 
Percentatges de cada una de Les categories de la pregunta. 

• Pregunta 12: 
Percentatges de cada una de Les categories de la pregunta. 

• Pregunta 13: 
Percentatges de cada una de !es categories de la pregunta. 

Correlaci6 amb la pregunta 11 (titularitat de l'empresa). 

• Pregunta 14: 
Percentatges de cada una de !es categories de la pregunta. 



Correlaci6 amb la pregunta 7 (adequaci6 <leis ensenyaments respecte a 

Jes exigencies professionals). 

• Pregunta 15: 
Percentatges de cada una de !es categories de la pregunta. 

Correlaci6 amb la pregunta l (sexe). 

• Prcgu.nta 16: 
Percentatges de cada una de Jes categories de la pregunta. Mitjana de Jes 

puntm1cions. Correlaci6 amb Jes preguntes l (sexe) i 2 (edat). 

• Prcgunrn 17: 
Percenracge de cada una de Jes categories de la pregunta . Mitjana de les 

puntua.cions. Correlaci6 amb Jes preguntes l (sexe) i 2 (edat). 

• Pregunta 18: 
Pcrcenrntges de cada una de !es categories de la pregunta. Mitjana de Jes 

punmacion . Correlaci6 amb Jes preguntes l (sexe) i 2 (edat). 

• Pregunt,1 19: 
Pcrcentatges de cada una de Jes categories de la pregunta. Mitjana de Jes 

puntuacio!1S. Correlaci6 amb Jes preguntes l (sexe) i 2 (edat). 

• Prcgunta 20: 
Pere ntarges de cada una de Jes categories de la pregunta. Mitjana de !es 

puntuacion ' . Correlaci6 amb la pregunta l (sexe). 

• Pregunta 21 : 
Percentatges de cada una de Jes categories de la pregunta. CorreJaci6 

ambles preguntes l (sexe) i 2 (edat). 

La presentaci6 de la informaci6 es realitzara mitjan(;ant la utilitzaci6 de taules 

i grafics circulars. 

Els calculs dels coeficients de correlaci6 es faran aplicant la formula de! coefi

cient de correlaci6 de Pearson, sempre que aquest apliqui. En el cas que no 

sigui aixf names es presentara la taula de comparaci6. 

2.4 Desenvolupament de les diferents fases 

Les diferents fases programades s'han desenvolupat d'acord amb el calendari 

previst. 

La necessitat cl 'ajusrnr-sc als tenninis establens ens ha fee t:mcar la rccep 10 

de qiicstionaris amb dam 5 <le erem bre. Del total inicial de 2.764 per. ones 

<1ue fotmaven la pohlaci6 d'estudi, 'ha enviat el qiie. tionari a 2.557 persones 

i s'ha n rebut 770 resp srcs. 'xb ens dona un fndex de participaci6 dcl 30, I%, 

mostra suficieoonent elevada per poder extrapolar els resultats al total de la 

poblaci6. 
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3. Aproximaci6 a l'analisi de les respostes 
al questionari 

A continuacio s'exposen els aspectes generals mes destacables, que es despre
nen de l'observacio de l'estadistica de les respostes rebudes. 

• El col-lectiu estudiat (enginyers i enginyeres de l'ETSETB) es un col-lectiu jove, 
nomes el 11 % supera els 40 anys. Cal remarcar que aquesta xifra es bastant inferior 
al global espanyol estudiat pel COIT/AEIT (PESIT-4), en que aproximadament el 
25% <leis professionals es mes gran de 40 anys. 

• Es un col-lectiu predominantment masculi (92% QUASETB-97), amb un percen
tatge comparable al del total de l'Estat (94% PESIT-4). 

• Nomes el 1,4% <leis enquestats s'ha format en el nou pla d'estudis de l'ETSETB 
(Pla 92), per tant, tot i que es poden comen~ar a albirar tendencies, encara es massa 
aviat per treure conclusions sabre el Pia d' estudis de 1992. 

• Continua predominant l'actualitzacio <leis coneixements mitjan~ant la formacio a 
carrec de l'empresa i la lectura de publicacions especialitzades (autoformacio), situa
cio que concorda totalment amb !es <lades proporcionades pel PESIT 4. No obs
tant aixo, trobem lleugeres variacions en el present QUASETB, respecte a !es ante
riors consultes (QUASETB 91 i 94), en el sentit que ha augmentat !'us <leis cursos 
i seminaris que realitza l'ACET, tot i que encara esta molt per sota de !es altres acti
vitats de formaci6 majoritariament utilitzades. 

• Continuem sent un col-lectiu assalariat (al voltant de! 86%). Respecte a l'enquesta 
de l'any 1994 el percentatge d'empresaris ha disminui:t (de! 9% al 4%). Pero, com 
a dada curiosa, cal destacar que hi ha un percentatge mes gran d'empresaris menors 
de 27 anys que de 27 a 29 anys, encara que la majoria es concentra en la franja de 
mes de 40 anys. 

• Quant a l'atur, l'enquesta diu que el 2,7% <leis enquestats busquen feina, percen
tatge inferior al de 1994 (8%) i comparable al de 1991 (3%), vigflies <leis Jocs 
Olimpics de Barcelona, que tanta ocupacio van representar per al nostre col-lectiu. 
El PESIT-4 indica que l'atur esta en el 2%, al qua! cal afegir l'l % que busca la pri
mera feina. Son, clones, dues <lades molt baixes i practicament iguals que reflectei
xen una bona situacio <leis nostres professionals. 

• La valoracio de la formacio <leis nostres titulats, basant-se en els recursos humans i 
els materials de l'ETSETB, es mante practicament constant en els tres qiiestiona
ris realitzats (QUASETB-91, 94 i 97). La valoracio de! professorat de l'ETSETB 
es mante al voltant de! valor mitja (3), amb poca dispersio, fet que no ens ha d'es
tranyar i que valida la qualitat de l'enquesta, ates que per a la majoria <leis enques
tats son els unics professors que han tingut i no els poden comparar amb els d'al
tres centres. 

• Pel que fa a l'adequacio <leis ensenyaments a les exigencies professionals, la valora
cio es lleugerament baixa (2,7). Les mancances detectades en temes de gestio, regu
lacio i expressio oral i escrita de! Pia d'estudis 64 en poden ser la causa. Aixo tambe 
ho hem pogut constatar en !es diferents avaluacions a que s'ha sotmes l'ETSETB i 
en !es consultes directes fetes a empresaris i titulats en taules rodones, forums, etc. 
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·fot i aixi no hem u'ohlidar la ocaci I tecnica dels estudiams i la poca predisposici6 
(1ue mosb·cu envers aque tes mareries de caire menys tecnologic durant els anys de formaci6. D'altra ban la, hem de tcnir en compte que els enginyers i I · engmyeres de telec municado :iconsegueixen la seva primera feina pels seus coneixemems rec
nics, !es pcrsoncs que els hituran d'cmplcar tencn tenucncia a dcmanar sempre mes 
(fet que cs del tot narural) i cl tib1lat s'adona d 'aquesta mancan~a quan ja pona un quanl temps trebaJl anL. Ca l, pero insistir i posar u l'abast clels estadi,mts :iquests 
ti pus de c 11cixcment , imprc cindibles per n la sc a prnpera incorp()raci6 a un 111611 lalioral cacb cop Uleli com peLitiu, per t.'l l de millor:i r I:, eva formaci6 inreg1~1I com 
a enginycr o cnginyer.1 c,1pa<; d'.1d;iptar-se a tots els requeriments de la carrera pro
fcssiona I que ha tri:1t. 

• E ls recttrsos materials son l';i pecu: quc han v:i lorat pitj<>r (2 -) . al tcn..ir en comp
tc que In m.1joria dels enqucst:.1ts no solamem c v:in fonn:ir en el Pia 64 sin6 que a mes l' ; cola nova tcnir lcs insta l-lacion ddinilivc fins l':m 1992, i que d pla de 
bbor.uori va c irn.:idir ,1mb el Pb d'esnidis 92. Potscr es per aixb qu' 'aprccia una tendencia a val rar millor cl recmsos materials en els titulats que s'han format en el Pia 92, tot i que percentualment (1,4%) no son significatius. 

• £Is tiptt~ <l empres:1 en quc trehallen d s nostres titulats es principalment nacional c:1talana (40%) seguid,1 Jc prop per le mulrinacionals (36%), la qua! cosa ha signi -
1:icat un :iugment de 7 punt~ d'aqu 'sLes ultimes, enfront de! 29% que represcntavcn ]'an y 1994. Hem d'inclic:lr que el pcrce.utatge de! conjunt d'cmpreses espanyoles ha di minu"in:n LI 4 ptmts am b rcfercnc.ia a !'anterior estudi rca li tz:lt: QUASETB-94 (71 %), QUASETB-97 (59,6%). 

• Respccte :1 la propietat de les cmpreses on trel>allcn els nostres titulars, lcs de capi
tal priv:it ha:n :iugmcnt:1t cu H punts (73 % QUASETB-97, 65% Q ASETB-94), en detriment <le !es pi1hli.lJUCS, quc han baixat 4,1 punts, i !es mixtes, que han davallat 8 J µunt s. · questcs dades marquen un~ forta diferencia respecte a les de la resta de l'l<:stat espanyc,I rcflcctidcs pel PESfr--4, en que nomes el 54% de! col-lectiu treba
lln en empreses privades mcnb·c que a:n 26% treballa en empreses publiques. 

• Pel que fa al sector empresarial, veiem que el percentatge mes alt (17,9%) corres
pon a la categoria "subministradora d'equips i serveis informatics", seguit de molt a prop (16,5%) per la "docencia i la rect:rca". Cal de rncar el 13,4% de l'opci6 " ltre ", per sobre J e lcs "opcradores, eqnips de telecomunicaci6 i equips electronics", tots al voltant clc l'll,5% . ;\quest percentatge de l'opci6 Altres reflecteix el fenomen u'"huiitzonm li rucio' (apl icaci6 de Jes nostres tecniques i tccnologies a qualscvol are:i d'activitat) que ;ul:i dia pren mes protagonisme en la p rofessi6, com cs pot veure en I a1mex en el qual el enqucst:lts han espccificat cl tipus d':ictivitat inclos:1 a la catego ria Altres i n uc,rnc:i l'oblit Jc pos:a· le consuJtores d'enginyeria com una nova categoria, que hem d'b1tcndre com a :1 salariada µer a la resta de dades de! Q UASETB-97. Aqucstes daues concorden, amb una diferencia de decimes, amb !es proporcionades pel PESIT-4. 

• Pel que fa a la grand: ria de l'empresa sembla que l'activitat dels nostres ritulats, tot i que encara predomina l'empresa amb mes de 500 empleats (47,5%), te tendencia n cemrar-se en les emprcsc mitjanes (27,5 % QU SETB-97, 18% QU SETB-94), en detrimenr de lcs molt petites (20% Q ' ETB-97, 28% QUSETB-94) i !es molt grnns (47,5 % lUASETB-97 5 % QUASETB-94). 
• Respecte a l'a.rea tecnologica de la feina s'ol, crva un increment de! 3,3% pel que fa a la planificaci6, el disseny i l'operaci6, i el J esplegament d'infraestructures (un total 
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de 33,3% si els sumem per poder-los comparar amb l'apartat sistemes de teleco

municaci6 del QUASETB-94, que representava el 30%). El valor mes alt, amb un 

percentatge de! 20%, es el de la categoria "Altres", dada que s'explica per l'horit

zontalitzaci6. Comparant-ho amb !es <lades del PESIT-4, aqui si que hi ha diferen

cies importants. No hem d'oblidar que Jes grans empreses de! sector es concentren 

a !'area de Madrid, cosa que potser provoca que el fenomen de l'horitzontalitzaci6 

sigui mes accelerat a Catalunya. 

Enginyeria de! software 

Eng. de radiofreqiiencia 

Enginyeria telematica 

QUASETB-97 

15,3% (-7,3% respecte al 94) 

4,4% (-1,9% respecte al 94) 

6,4% (-3,6) respecte al 94) 

PESIT-4 

17% 

10% 

8% 

L'enginyeria electronica esta estabilitzada al voltant de I'll% en totes dues 

enquestes. 

• L'adequaci6 dels estudis, amb relaci6 a !'area de treball, indica que la form,1ci6 mes 

hen valorada de l'ETSETB es correspon amb la radiofrcq iienci:J, l'clcctrcmica, la 

planificaci6, l'operaci6 i la gesti6 de xarxes i serveis, i l'enginyeria de! software. 

• La funci6 mes desenvolupada en Jes empreses es "disseny i projectes" (32,2%), que 

s'incrementa en quasi 4 punts respecte al QUASETB-94. En el PESIT-4 tambe es 

aquesta la funci6 mes desenvolupada, encara que nomes la desenvolupa el 27% de! 

col-lectiu. 

• El 21,1 % del col-lectiu es considera subempleat, respostes 4 (14,9%) i 5 (6,2%) d'a

questa qiiesti6, <lades practicament identiques a Jes proporcionades pel PESIT-4. 

• S'aprecia un lleugcr dcscontentament de Jes enginyeres respecte als enginyers, tant 
pel que fa a la rcm1.mcnci6 com pel sentiment d'estar subempleades, i per Jes pos

sibilitats de promoci6. 

• Sembla que hi ha una relaci6 directa entre l'adequaci6 de! treball amb la titulaci6 i 

l'edat <leis enquestats. 

• Finalment, cal destacar que practicament no hi ha variaci6 (de l'ordre de Jes cente
simes) entre el QUASETB-94 i el QUASETB-97 pel que fa a l'adequaci6 del tre

ball, la consideraci6 d'estar subempleat, la satisfacci6 pel contingut de la feina i la 

remuneraci6 i les possibilitats de promoci6. 
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• Pregunta 1: Sexe dels enquestats 

... 

-"·" 
Pel que fa al sexe dels enquestats, el percentatge d'enginyeres que han contes
tat l'enquesta (7,8%) es aproximadament la meitat de la proporci6 estudiantil 
de dones dels darrers anys a l'ETSETB. 

Curs 90-91 13% clones 
Curs 91-92 14,9% clones 
Curs 92-93 14,9% clones 
Curs 93-94 16,5% clones 
Curs 94-95 16,7% clones 
Curs 95-96 17,5% clones 

Aquest percentatge s'incrementa a l'ETSETB el darrer curs academic 96-97 
(18%) i arriba al 19,2% si nomes tenim en compte els estudiants de pla nou 
(Pla 92), actualment l'unic que s'imparteix. 

D'aquestes <lades es despren que el nombre d'enginyeres de telecomunicaci6 
encara es molt baix dins de! nostre col-lectiu, encara que el percentatge de 
dones respecte al d'homes augmentara en els anys vinents. 

• Pregunta 2: Edat dels enquestats 
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Respecte a l'edat dels titulats, s'observa un rejoveniment del nostre col,lectiu, 
que segurament es fruit de !'increment de titulats que hi ha hagut en els 
darrers anys academics. Ho podem constatar clarament amb els resultats de la 
pregunta 3. 

Edat OUASETB-97 

<27 18,7% 16% 

27-29 30,0% 26,6% 

30-40 40,4% 48% 

>40 10,9% 9,3% 

• Pregunta 3: Data d'acabament def cinque curs 

Dlnm1IIIMI DlnM111111 
0 ~ NIC •- EM91IIIOI 

.. 8 0,8 7,8 11184 ._......_11..ft 
Em 111151 

111111 
17~ 

• Pregunta 4: Pia d'estudis seguit 

Pia d' estudis % 

Pla64 98,3% 

Pla92 1,4% 

N/C 0,3% 

Aqui cal destacar que els enginyers i les enginyeres corresponents al Pia d'es
tudis 92, que fon;:osament s'han d'haver titulat durant 1996 o despres, no mes 
representen el 1,4% del total. 

Per tant, en aquest QUATSETB, encara no podrem avaluar les caracteristi
ques del Pia d'estudis nou de 1992, pero si que podrem apuntar algunes 
tendencies a partir de les respostes d'aquest 1,4% (11 titulats). 
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• Pregunta 5: Valoraci6 global dels estudis respecte al professorat 

• Pregunta 6: Valoraci6 global dels estudis respecte als mitjans 

materials de /'Esco/a 

• Pregunta 7: Va/oraci6 global dels estudis respecte a l'adequaci6 

dels ensenyaments a /es exigencies professionals 

Valoracio del professorat (escala 1-51 % 

1 0,8% 

2 9,0% 

3 43,8% 

4 43,1% 

5 2,5% 

N/C 0,9% 

Valoracio dels mitjans materials 'l'o 
de l'Escola (escala 1-51 

1 8,8% 

2 41,4% 

3 38,1% 

4 10,3" 

5 0,5% 

N/C 0,9% 

Adequacio dels ensenyaments a les % 
exigencies professionals (escala 1-51 

1 9,4% 

2 31,8% 

3 37,9% 

4 16,5% 

5 2,2% 

N/C 2,2% 

La mitjana de l;1 aloracio del professorat ( ,3 ) csra una mica per sobre de fa 

miLjana teorica, que cs 3· la va l raci6 dels mitjans mat ria l (2,52) csta mig 

pnnt per sorn, i l'adequaci6 <leis ensenyaments, 0,3 pun s per sota. Cal tlesrn

car 9ue l.:1 dispe,-. i6 es minima, ja que el 86,9'.Yo de les resposte estan conccn

trades cntre la puntuac.i6 , i la 4, re pee e a.I professor-at; el 8 1 2 % es concen

LTen entrc el 2 i cl respccte als mitjans 111..ltcria ls, i cl 88,2 Yo, entre el 2 i el 4 

respecte a l'adequaci6 dels estudis. 

Tal com podem comprovar en aque ta tau la les variacions en les mitjanes d'a

questes tres preguntes, si comparcm els diferents QUASETB, s6n practica

ment inexistents. 
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Correlaci6 de la pregunta 5 amb la pregunta 4 

... 
0,8% 0,0% 

2 9,2% 0,0% 

3 44,0% 54,5% 

4 43,6% 36,4% 

Toti no ser significatiu per al percentatge de la mostra (1,4% de titulats en el 
Pla 92), sf que podem observar que hi ha una tendencia a valorar millor el 
professorat per part dels titulats del Pla 92 (100% de valoracions entre 3 i 5), 
enfront dels titulats del Pla 64 (90% de valoracions entre 3 i 5). 

Correlaci6 de la pregunta 6 amb la pregunta 4 

8,9% 9,1% 

2 42,4% 0,0% 

3 38,8% 9,1% 

4 9,6% 63,6% 

5 0,3% 18,2% 

Es pot apreciar que hi ha una tendencia a valorar millor els mitjans materials 
de l'Escola per part dels titulats en el Pla 92 (81,8% entre 4 i 5), enfront dels 
titulars en el Pla 64 (9,9% entre 4 i 5). 
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Correlacio de la pregunta 7 amb la pregunta 4 

9,6% 0,0% 

2 32,6% 36,4% 

3 39,1% 27,3% 

4 16,5% 36,4% 

5 2,3% 0,0% 

Respecte a l'adequaci6 dels estudis, la rnitjana (2,7) indica un cert indici d'ina
dequaci6 (la rnitjana teorica hauria de ser 3). Tambe aquf, com ales preguntes 
anteriors, es pot veure que hi ha una tendencia a valorar millor l'adequaci6 
<leis estudis a !es exigencies professionals en els titulats que han cursat la 
carrera en el Pia 92. 

• Pregunta 8: Activitats realitzades per·a l'actualitzaci6 dels coneixements 

relacionats amb la professi6 

Actualitzacio 
dels 

coneixements 
de la professio 

Fonnaci6a 
c6rrec de 39,5% 27,9% 23,1% 9,5% 59,3% 58% 62% 
l'em resa 

Lecture de 
publicacions 38,1% 40,2% 25,8% 9,5% 64,6% 76% 73% 

a litzadas 
Cursats 

organltza1s par 1,4% 3,7% 8,2% 61,9% 7,1% 3% 3% 
l'ACET 

Allrascursosi 
semlnaris 21,1% 28,2% 42,9% 19,0% 46,3% 52% 45% 

I% per activitat 1 100% 149,0% 1 25,4% I 2,9% I 

Les diferents activitats de formaci6 per a l'actualitzaci6 <leis coneixements s6n 
analitzades, en el QUASETB-97, segons la major (la activitat) o menor rea
litzaci6 (4a activitat). S'inclou una cinquena columna en la qual els percentat
ges es calculen sense distinci6 de l'ordre de realitzaci6 que han indicat els 
enquestats. 
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La formaci6 de postgrau es fa principalment a l'empresa o mitjarn;ant la lectu
ra de publicacions especialitzades (autoformaci6). 

Els cursos i els serninaris que realitza l'ACET nomes representen l'l,4% d'a
questa formaci6 continua. El 49% dels enquestats fa dos tipus d'activitats per 
mantenir actualitzats els sens coneixements, i el 25% en fa tres. Names el 
2,9% utilitza tots els mitjans per mantenir actualitzats els coneixements rela
cionats amb la professi6. 

• Pregunta 9: Situaci6 professional 
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_,. -no,, 

Situacio professional 

Ernpr918ri/6ria 

Exercici lliin de la professi6 

Treballador/a per oompte 
d'altri 

8USCX1feina 

Allres 

N/C 

3,9"' 

3,0% 

85,7% 

2,7'11, 

4,5% 

0,1'1(, 

9"' 5,3% 

3,5% 3,3% 

75% 83% 

8'11, Busoo 1 a feina 
3'11, 

6% 5,3% 



Correlaci6 de la pregunta 9 amb la pregunta 2 

Situacio professional < 27 anys 

Empresari/aria 1,4% 0,9% 4,5% 14,3% 

Exercici lliure de la 1,4% 3,0% 3,9% 2,4% 
professi6 

Treballador/a per 78,5% 88,7% 88,7% 79,8% 
compte d'altri 

Buscofeina 6,9% 3,0% 1,0% 1,2% 

Altres 11,8% 4,3% 1,9% 2,4% 

El percentatge mes alt d'empresaris esta dins del col-lectiu de titulats de mes 
de 40 anys, que representa el 10,9% de la mostra (pregunta 2). Aquest percen
tatge baixa amb l'edat, arriba a un mfnim (0,9%) en els titulats de 27 a 29 anys 
i augmenta en els titulats mes joves. Sembla, clones, que potser comencem a 
albirar una tendencia mes emprenedora en els titulats mes recents. 

L' exercici lliure de la professi6 es mante practicament constant per a les tres 
enquestes (1991, 1994 i 1997) i es concentra en la poblaci6 compresa entre els 
27 i els 40 anys. 

Els que busquen feina representen el 2,7% del total. En l'apartat "Altres" 
s'inclouen els estudiants de tercers cicles (doctorats, masters a l'estranger), els 
que estan fent el servei militar, etc. (vegeu l'annex 4: taula resum de les 
opcions especificades pels enquestats en l'apartat "Altres".) 

• Pregunta 10: Tipus d'empresa 

• Pregunta 11: Titularitat de l'empresa 

Nacional catalana 40,0% (nacional) 

Nacional no catalana 19,6% 71% 

Multinacional 36,1% 29% 

N/C 4,3% 
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Titularitat de QUASETB-SJ 
l'empresa 

Publica 19,9% 24% 

Privada 73,0% 65% 

Privada amb mes del 2,9% 11% 
40% de capital public 

N/C 4,3% 

Respecte als tipus d'empresa, les empreses nacionals han cedit ocupaci6 ales 
multinacionals. Les de capital privat proporcionen mes ocupaci6 que les de 
titularitat publica, tant en percentatges globals com en la comparaci6 amb 
l'enquesta de l'any 1994. Aixo s'explica per l'actual conjuntura de les empreses 
de serveis de telecomunicaci6, que s6n les que mes s'han expandit, i tambe pot 
explicar en certa manera la disminuci6 del percentatge dels que es declaren 
empresans. 

• Pregunta 12: Sector empresarial 

Sector de l'empresa on treballa % 

Operadora de xarxes i serveis basics de telecomunicaci6 11,2% 

Proveidora de serveis de telecomunicaci6 4,9% 

Subministradora d'equips i sistemes de telecomunicaci6 11.7% 

Gran usuilria de serveis de telecomunicaci6 (sector financer, 
7,0% gran empress, etc.) 

Reguladora de les telecomunicecions 0,1% 

Subministradora d'equips i serveis informatics 17,9% 

Subministradora d'equips i sistemes electronics i industrials 12,6% 

Comercialitzadora de components electronics 0,8% 

Docent i investigaci6 (universitat, CSIC, etc.) 16,5% 

Altres 13,4% 

N/C 3,9% 

La redefinici6 de les diferents categories incloses en aquesta pregunta impos
sibilita una comparaci6 amb els resultats dels qiiestionaris anteriors (QUA
SETB-91 i QUATSEB-94). 

Aquesta pregunta ens presenta el sector empresarial on treballen els nostres 
titulats. Els sectors que mes ocupaci6 donen s6n: el sector informatic (gairebe 
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el 18%), la docencia i la recerca (16,5%), el subministrament d'equips i siste
mes electronics i industrials, el subministrament d'equips i sistemes de teleco
municacions i les operadores (tots al voltant del 12%). 

Cal destacar el 13,4% de l'opci6 "Altres", que sembla indicar l'anomenada 
"horitzontalitzaci6" de les nostres tecniques i tecnologies, la cada cop mes 
gran penetraci6 de les TIC en qualsevol sector de l'activitat industrial i de 
serveis. Aquesta diversificaci6 es reflecteix en la llista que hi ha a !'annex 4 
sobre les respostes enquadrades en aquest subapartat. De la revisi6 de les 
explicacions dels que han contestat l'opci6 "Altres" destaca, per l'alt nombre 
de titulats que hi situen la seva activitat laboral, el sector de !es consultores 
d'enginyeria, que per la resta de dades del QUASETB l'hem d'entendre assa
lariat i no empresarial o d'exercici lliure. 

• Pregunta 13: Grandaria de /'empresa 

<50 lreballadora 20,0'll. 28'11, 

50-249 treballadors 20,9" 15'11, 

250-500 treballadors 8,6'11, 3% 

>500 treballadors 47,5% 53% 

N/C 4,9% 

Correlacio de la pregunta 13 amb la pregunta 11 

<50 6,1% 25,0% 14,3'11, 

50-249 16,3% 23,4% 28,6% 

250-500 5,4% 7,7% O,O'll. 

>500 72,1% 43,9" 57,1% 

De la comparaci6 de les <lades sobre la grandaria de l'empresa, podem deduir 
que lentament el mercat de treball s'obre mes cap ales empreses mitjanes, en 
detriment de les petites i de les molt grans, tot i que encara predomina l'en
ginyer assalariat en una gran empresa (lleugerament per sota del 50%). 
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.., 

.i. .., 
QUASETB-97 

Area tecnolc)gica del treball 

Planifacaci6, operaci6 i gesti6 de xarxes i serveis de 
elecomunicaci6 

Pisseny, operaci6 i gesti6 de serveis d'inforrnecl6 (proveldors 
Ide servels i aplicacions, lntemet, intrenets ... ) 

lnfraestructura de telecomunicaci6, construcci6 o 
desplegament de xarxes de telecomunicaci6 (cable, fibre, 
~io •.. ) 

Disseny de components de circuits, equips i sistemes i 
subsistemes electr6nlcs 

Enginyeria de radiofreqOencia 

Enginyerla telem6tica 

Englnyeria del software 

Control de sistemes i processos. Automati1zaci6 industrial 

Producci6 de continguts audiovisuals 

jAttres 

% per area tecnolc)glca 

1al!lrea 

14,9% 

11,6% 

6,8% 

11,8% 

4,4% 

6,4% 

15,3% 

8,2% 

0,5% 

20,0% 

100% 

,.,--_.: ""t~ -,_.i II QUASETB-94 
2al!lrea Area tecnolc)glca del treball 

12,2% 

14,4% 
Sistemes de telecomunicaci6 

12,9% 

6,5% 
Disseny de circuits, equips i sistemes electr6nics 

Tecnologles electr6nlques baslques 

9,4% Radlocomunicaclons 

4,3% Enginyeria telem6tlca 

24,5% Enginyeria del software 

8,6% 
Control de sistemes i processos. Automatitzaci6 

industrial 

Arqultectura i tecnologia de computadors 

2,2% 

5,0% 

19,0% % per area tecnolc)glca 

1aarea 2a l!lrea 

30,0% 16,3% 

8,4% 11,7% 

4,7% 10,0% 

6,3% 13,3% 

10,0% 8,3% 

22,6% 13,3% 

11,6% 8,3% I 
6,3% 16,7% 

100% 31,6% 
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Contrastant les dades del QUASETB-97 amb les del QUASETB-94, obser
vem com l'evoluci6 de !es arees tecnologiques de! treball dels enginyers i les 
enginyeres de telecomunicaci6 ens mostra tot un seguit de trets que cal assen
yalar: 

• Un increment de! 3,3% pel que fa al treball de disseny, operaci6, desplegament 
d'infraestructures i xarxes de telecomunicaci6. 

• Un fort decrement (7,3%) en enginyeria de! software. 

• Un decrement entre l'l,3% i el 3,6% en disseny de components, equips i sisternes 
electronics, enginyeria de radiofreqiiencia, control i automatitzaci6 industrial i 
enginyeria telematica. 

• Una primera i feble aparici6 de la categoria de producci6 de continguts audiovi
suals. 

• I una altra vegada, un apartat "Altres" (20%), la segona area en percentatge, que 
torna a indicar l'horitzontalitzaci6 que es manifesta en !es nostres tecniques i tec
nologies. 

Correlacio de la pregunta 14 (area tecnologica escollida com a primera area de 
treball) amb la pregunta 7 

bisseny, operaci6 I gesti6 de se,vels d'inronn 
(proveidors de serveis i apllcacions, Internet 
lntranets ... ) 

lnfraeslruclura de telecomunlcad6, construccl6 
de xarxes de teteoomunlcaci6 (cable 11, 1% 

fibnl, ridlo ... ) 

Oisseny de components de circuits, equips I slslemes , 
belsll!fflOS olactnlnlcs 

Englnyeria de radlofreqii6ncia 

Englnyene teJIHMllca 

Enginyerie del sol\were 

Control de slslemes i processos. Automatllzad6 

Industrial 

Producci6 de contlnguts audiovisuals 

1,5'11, 

O,O'II, 

8,1% 

15,2% 

12,1'11, 

3,0'II, 

27,3'11, 

2 3 4 

16,3% 14,9"' 12,8'11, 18,8'11, 

14,2% 9,8'11, 6,4'11, 6,3'11, 

5,6'11, 6,3'11, 4,8'11, 0,11"-

8,6'11, 13,4'11, 17,8'11, 6,3'11, 

2,6'11, 4,0'II, 6,4'11, 31,3'11, 

7,3'11, 5,1% 8,0'II, 

15,0'II, 17,8'11, 11,2% 18,8'11, 

8,0'II, 7,6'11, 11,2% 12,5'11, 

0,4'11, 0,4'11, O,O'II, 

24,0'II, 18,8% 21,8'11, 8,3'11, 

Tenint en compte que la majoria dels enquestats van cursar els seus estudis en 
el Pla 64, en aquesta correlaci6 podem veure que la millor formaci6 d'aquest 
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pla es donava en enginyeria de radiofreqi.iencia i electronica. La resta d'arees 

destaquen per la seva gran dispersi6 i pels minims en infraestructures de tele

comunicaci6 i producci6 de continguts audiovisuals. 

• Pregunta 15: Funci6 principal que es realitza a /'empresa 

Situaci6 a I' em pres a 

lnvestigaci6 i/o 
desenvolupament 

Producci6 

Vendes i aplicacions 

Alta direcci6 

Disseny i projectes 

Operaci6 i 
manteniment 

Gesti6 i administraci6 

Ensenyament 

% perfunci6 

QUASETB-97 QUASETB-94 

Funci6 Sagona Funci6 Sagona 
rinci al funci6 ·nci al funci6 

16,6% 23,3% 15,7% 21,3% 

4,3% 9,6% 4,9% 3,8% 

9,6% 9,6% 12,3% 7,5% 

5,3% 0,0% 5,9% 3,8% 

32,2% 20,5% 28,4% 25,0% 

11,1% 16,4% 8,8% 13,8% 

10,3% 11,0% 12,7% 17,5% 

10,5% 9,6% 11,3% 7,5% 

100% 9,9% 100% 39,2% 

20,8% 

2,7% 

12,8% 

7,8% 

28,1% 

9,8% 

10,5% 

7,3% 

Disseny i projectes es la principal funci6 que realitzen a l'empresa els nostres 

titulats (gairebe una tercera part). Aquesta funci6 s'incrementa en uns tres 

punts a cada QUASETB. Tambe s'incrementen, entre 1 i 3 punts, la recerca i 

el desenvolupament, l'operaci6 i el manteniment. Decreixen les tasques de 

gesti6 i administraci6, i les de vendes i aplicacions. La resta de funcions es 

mantenen en uns percentatges amb molt poca variaci6, practicament estables. 

D'altra banda, sembla que s'ha redui:t molt la polifunci6, ates que nomes 

el9,9% declaren una segona funci6 mentre que fa 3 anys eren el 39,2% els 

que la declaraven. Aixo esta en relaci6 amb !'increment d'ocupaci6 per part de 

grans empreses detectat tambe en aquest QUASETB (pregunta 10). 
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Correlaci6 de la pregunta 15 amb la pregunta 1. Funci6 a l'empresa escollida 

com a primera funci6 

lnvestigaci6 i/o 17,0% 13,6% 
desenvolupament 

Producci6 4,0% 8,5% 

Vendes i aplicacions 9,4% 11,9% 

Alta direcci6 5,8% 0,0% 

Disseny i projectes 32,0% 33,9% 

Operaci6 i manteniment 10,9% 13,6% 

Gesti6 i administraci6 10,3% 11,9% 

Ensenyament 10,7% 6,8% 

Destaca que no hi ha cap enginyera enquestada fent funcions d'alta direcci6, i 
que predomina la dedicaci6 de Jes enginyeres en: disseny i projectes, operaci6 
i manteniment, gesti6 i administraci6, i vendes i aplicacions, amb percentat
ges de mes de 2 punts per sobre dels enginyers. 

• Pregunta 16: Adequaci6 de/ treba/1 a la titulaci6 obtinguda 

Adequacio del treball a la % titulacio obtinguda lescala 1-5) 

1 6,5% 

2 15,6% 

3 23,0% 

4 29,7% 

5 20,8% 

N/C 4,4% 
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Correlaci6 de la pregunta 16 amb la pregunta 1 

Adequacio del treball a la I I -----=-- I J 
titulacio obtinguda lescala 1-51 

Home Dona 
-= --= =--

1 6,4'11, 10,3'11, 

2 15,8'11, 22,4'11, 

3 23,8'11, 29,3'11, 

4 32,5'11, 17,2'11, 

5 21,5'11, 20,7% 

Respecte a l'adequaci6 del treball a la titulaci6 obtinguda, podem dir que l'a
preciaci6 dels nostres titulats es concentra entre les puntuacions 3 i 5, i que la 
moda esta en el 4. Aquesta apreciaci6 es diferent si ho mirem per sexes, en 
que podem apreciar que mentre que per als homes es mante l'apreciaci6 glo
bal, els percentatges no varien gaire amb referencia als percentatges no des
glossats per sexes; en el cas de les clones, aquesta apreciaci6 es mes dispersa: la 
moda esta en el 3 (29,3%), un percentatge alt en el 2 (22,4%), una baixada en 
el 4 (17 ,2 % ) i un percentatge comparable amb els homes i el global en el 5 
(20,7%). 

Correlaci6 de la pregunta 16 amb la pregunta 2 

Adequacio del treball a 
la titulacio obtinguda < 27 anys 

lescala 1-51 

8,5'11, 4,1% 9,2% 2,4% 

2 21,7% 16,2'11, 15,2% 12,2'11, 

3 25,6% 32,4'11, 18,8% 18,3% 

4 24,8% 31,1'11, 31,7'11, 39,0'II, 

5 19,4'11, 16,2'11, 25,1% 28,0% 

L'adequaci6 del treball a la titulaci6 obtinguda es mes satisfactoria amb relaci6 
directa a l'edat dels enquestats. 
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• Pregunta 17: Consideraci6 de subempleat 

Consideraci6 de subempleat % 
(escala 1-5) 

1 26,9% 

2 18,8% 

3 21,8% 

4 14,9% 

5 6,2% 

N/C 11,3% 

Correlaci6 de la pregunta 17 amb la pregunta 1 

Consideracio de Home 
subempleat (escala 1-5) 

31,0% 20,8% 

2 21,9% 15,1% 

3 23,6% 35,8% 

4 17,3% 13,2% 

5 6,2% 15,1% 

De l'analisi de la pregunta 17 destaca que el 20% dels nostres titulats (puntua

cions 4 i 5) es consideren subempleats, i que aquesta percepci6 es mes gran en 

les enginyeres (28%) queen els enginyers (23%). 

Correlaci6 de la pregunta 17 amb la pregunta 2 

Consideracio de < 27 an 
5 

subempleat (escala 1-5) Y 

22,2% 23,4% 32,8% 51,3% 

2 22,2% 20,9% 23,7% 11,5% 

3 33,3% 27,9% 22,0% 12,8% 

4 13,7% 18,9% 16,4% 17,9% 

5 8,5% 9,0% 5,2% 6,4% 
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La consideraci6 de subempleat baixa d'intensitat amb l'edat dels nostres titu
lats. 

• Pregunta 18: Grau de satisfacci6 pet contingut de la feina 

Satisfaccio pel contingut 
% de la feina (escala 1-51 

1 3,8% 

2 10,4% 

3 24,0% 

4 40,8% 

5 16,5% 

N/C 4,5% 

Correlacio de la pregunta 18 amh la pregunta 1 

Satisfaccio pel contingut I 

Home Dorfa I de la feina (escala 1-51 I 
- ---

1 3,4% 8,5% 

2 10,9% 11,9% 

3 24,3% 35,6% 

4 44,6% 23,7% 

5 16,8% 20,3% 

Correlacio de la pregunta 18 amb la pregunta 2 

Satisfaccio pel 
contingut de la feina < 27 anys 

(escala 1-5) 

6,3% 2,7% 4,3% 2,4% 

2 10,9% 13,1% 10,9% 4,8% 

3 29,7% 26,1% 25,2% 15,7% 

4 41,4% 41,9% 40,4% 55,4% 

5 11,7% 16,2% 19,2% 21,7% 

248 



• Pregunta 79: Grau de satisfacci6 per la remuneraci6 

Satisfacci6 per la remuneracio C% 
(escala 1-5) 

1 9,2% 

2 23,5% 

3 28,8" 

4 26,6% 

5 7,4% 

N/C 4,4% 

Correlaci6 de la pregunta 19 amb la pregunta 1 

Satisfaccio per la 
Home ~ remuneraci6 lescala 1-5) 

1 8,6% 20,3% 

2 24,7% 23,7% 

3 30,5% 27,1% 

4 28,4% 23,7% 

5 7,7% 5,1% 

D 'aquesta correlaci6 es despren que les enginyeres estan mes descontentes 
per la remuneraci6 que els enginyers. Aquesta consideraci6 concorda amb els 
resultats de la pregunta 16, en que !es enginyeres perceben el seu treball com 
menys adequat a la titulaci6 obtinguda. 

En general, el grau de satisfacci6 per la remuneraci6 es troba agrupat al vol
tant de la mitjana (entre 2 i 4). 
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Correlacio de la pregunta 19 amb la pregunta 2 

Satisfacci6 per 
la remuneraci6 < 27 anys 

(escala 1-5) 

11,8% 16,2% 5,3% 4,8% 

2 24,4% 28,8% 25,0% 12,0% 

3 33,1% 28,4% 30,9% 27,7% 

4 22,8% 19,4% 32,2% 42,2% 

5 7,9% 7,2% 6,6% 13,3% 

Analitzant la satisfacci6 per la remuneraci6 amb relaci6 a l'edat, podem obser
var com, en general, els mes satisfets per la remuneraci6 son els majors de 30 
anys, i que la franja d'edat mes insatisfeta es la de 27 a 29 anys. 

• Pregunta 20: Grau de satisfacci6 per Jes possibilitats de promoci6 

Satisfacci6 per les possibilitats 
% de promoci6 (escala 1-5) 

1 11,2% 

2 20,5% 

3 28,8% 

4 25,7% 

5 8,7% 

N/C 5,1% 

Correlacio de la pregunta 20 amb la pregunta 1 

Satisfacci6 per les possibili- H 
tats de promocio (escala 1-5) ome '' . 

11,1% 18,6% 

2 21,9% 18,6% 

3 30,8% 25,4% 

4 27,1% 28,8% 

5 9,1% 8,5% 
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La satisfacci6 per les possibilitats de promoci6 esta centrada en la mitjana sen

se gaire dispersi6. En el cas de les enginyeres, es pot apreciar un lleuger des

contentament respecte als enginyers, sobretot quant a la poca possibilitat de 

promoci6 (valoraci6 1). 

Mitjanes de les preguntes 16, 17, 18, 19 i 20 

Adequaci6 del lreball a la litulaci6 3,45 3,37 

Consideraci6 de subempleat 2,50 2,49 

Satisfacci6 pal contingut de la feina 3,59 3,62 

Satisfacci6 per la remuneraci6 2,99 3,07 

Satisfacci6 per les possibilitata de 3,00 3,01 
promoci6 

Aquestes cine questions mostren una estabilitzaci6 estadfstica sorprenent. Les 

variacions que s'han produi't en els ultims tres anys han estat mfnimes. Les 

mitjanes d'aquestes preguntes resten totes al voltant de la rnitjana teorica (3), 

excepte en el cas de la consideraci6 de subempleat, que esta lleugerament per 

sota (2,50), la qual cosa te una lectura positiva pel fet que la puntuaci6 5, en 

aquesta qiiesti6, representa un alt grau de subocupaci6. 

• Pregunta 21: Retribucions 

Retribucions % 

<3MPTA 19,5% 

3-4,9MPTA 38,1% 

5-6,9MPTA 21,6% 

7-8,9MPTA 10,0% 

9-11 MPTA 3,6% 

> 11 MPTA 3,4% 

N/C 3,9% 

251 



Correlacio de la pregunta 21 amb la pregunta 1 

Retribucions Home Dona 

<3MPTA 18,9% 33,9% 

3-4,9MPTA 39,9% 37,3% 

5-6,9MPTA 22,9% 18,6% 

7-8,9MPTA 10,4% 8,5% 

9-11 MPTA 4,1% 0,0% 

> 11 MPTA 3,7% 1,7% 

El 60% dels nostres titulats tenen una remuneraci6 entre 3 i 7 MPTA -cir
cumstancia que es correspon amb la mitjana d'edat del nostre col-lectiu (70% 
entre 27 i 40 anys)--, un 17% tenen una remuneraci6 superior a 7 MPTA i el 
19%, inferior a 3 MPTA. 

Tambe s'aprecia que les enginyeres tenen una retribuci6 inferior. En la franja 
baixa, el 34% d'enginyeres tenen una retribuci6 per sota dels 3 MPTA, men
tre que en el cas dels enginyers, nomes un 19% estan en aquesta franja. 

Correlacio de la pregunta 21 amb la pregunta 2. 
Coeficient de correlacio: 0,2918 

<3MPTA 49,6% 29,7% 6,2% 

3-4,9MPTA 41,1% 52,7% 37,4% 

5-6,9MPTA 8,5% 12,2% 34,1% 

7-8,9MPTA 0,8% 4,1% 14,1% 

9-11 MPTA 0,0% 0,5% 4,6% 

> 11 MPTA 0,0% 0,9% 3,6% 

1,2% 

10,7% 

28,6% 

28,6% 

15,5% 

15,5% 

Relacionant les retribucions amb l'edat dels enquestats, observem una certa 
correlaci6, practicament un 0,3 positiu. 

Gairebe la meitat dels titulats de menys de 27 anys tenen una remuneraci6 
per sota dels 3 MPTA, mentre que el 31 % dels mes grans de 40 anys reben 
una retribuci6 superior als 9 MPTA. 
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Annex 1. Ouestionari QUASETB-97 

DACES GENERALS 

1. Sexe 
A D Home 

2 Quina edat teniu? 
A D <27anys 
B D entre 27 i 29 anys 
C D entre 30 i 40 anys 
D D > 40 anys 

B D Dona 

3. Quan vau acabar el cinque curs? 
A D durant 1979 o abans 
B D entre 1980 i 1984 
C D entre 1985 i 1989 
D D entre 1990 i 1995 
E D durant 1996 o desprl!s 

II DACES RELATIVES A LA VOSTRA FORMACIO 

VALORAC/6 DELS ESTUDIS REALITZATS A L'ETSETB 

4. Quin pla d'estudis heu seguit? 
A D Pia 64 modificat 
B D Pia 92 

La valoraci6 global dels estudis realitzats l!s (puntueu en una escala d'1 a 5, assent 5 el valor maxim) 
1 2 3 4 5 n/c 

5. Respecte al professorat 
6. Respecte als mitjans materials de l'Escola 

D D D D D D 
D D D D D D 

7. Respecte a l'adequaci6 dels ensenyaments 
a les exigencies professionals 

FORMAC/6 PERMANENT 

D D D D D D 

8. Feu o heu fet alguna d'aquestes activitats per actualitzar els coneixements relacionats amb la vostra 
professi6? 

En el cas de mes d'una resposta a les preguntes segoents, substitui'u la creueta per un numero 
d'ordre 
A D 
B D 
C D 
D D 

formaci6 a carrec de l'empresa 
lectura de publicacions especialitzades 
cursos organitzats per l'Associaci6 d'Enginyers de Telecomunicaci6 
cursos i seminaris organitzats per altres institucions 

Ill DACES RELACIONADES AMB LA VOSTRA PROFESSIO 

DADES RElACIONADES AMB lA VOSTRA OCUPAC/6 

9. En quin apartat us enquadreu professionalment? 
A D empresari/empresaria 
B D exercici lliure de la professi6 
C D treballadorltreballadora per compte d'altri 
D D busco feina 
E D altres 

DADES RElACIONADES AMB L'EMPRESA EN lA QUAL TREBALLEU 

10. Tipus d'empresa 
A D nacional catalana B D nacional no catalana 
C D multinacional 

11. Titularitat de l'empresa 
A D publica B D privada 
C D privada amb ml!s del 40% de capital public 
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12. En quin sector d'activitat situarleu l'empresa en la qual treballeu? 
A D operadora de xances i serveis basics de telecomunicaci6 
B D proveTdora de serveis de telecomunicaci6 de valor afegit 
C D subministradora d'equips i sistemes de telecomunicaci6 
D D gran usuaria de serveis de telecomunicaci6 (sector financer, gran empresa, etc.) 
E D reguladora de les telecomunicacions 
F D subministradora d'equips i serveis informatics 
G D subministradora d'equips i sistemes electronics i industrials 
H D comercialitzadora de components electronics 
I D docent i investigaci6 (universitat, CSIC, etc.) 
J D altres (especifiqueu) 

13. Quants treballadors te l'empresa en la qual treballeu? 
A D menys de 50 B D entre 50 i 249 
C D entre 250 i 500 D D mes de 500 

DADES RELACIONADES AMB EL LLOC DE TREBALL QUE OCUPEU A L'EMPRESA 

En el cas de mes d'una resposta a les preguntes segoents, substituru la creueta per un numero d'ordre 

14. En quina area tecnol6gica situeu el vostre treball? 
A D planificaci6, operaci6 i gesti6 de xances i serveis de telecomunicaci6 
B D disseny, operaci6 i gesti6 de serveis d'informaci6 (proverdors de serveis i aplicacions, 

Internet, intranets) 
C D infraestructura de telecomunicaci6, construcci6 o desplegament de xances de 

D D 
E D 
F D 
GD 
H D 
I D 
J D 

telecomunicaci6 (cable, fibra, radio ... ) 
disseny de components de circuits, equips i sistemes i subsistemes electronics 
enginyeria de radiofreq0encia 
enginyeria telematica 
enginyeria del software 
control de sistemes i processes. Automatitzaci6 industrial 
producci6 de continguts audiovisuals 
altres 

15. Quina es la funci6 principal que realitzeu a l'empresa? 
A D investigaci6 i/o desenvolupament 
B D producci6 
C D vendes i aplicacions 
D D alta direcci6 
E D disseny i projectes 
F D operaci6 i manteniment 
G D gesti6 i administraci6 
H D ensenyament 

VALORAC/6 DEL LLOC DE TREBALL (puntueu en una escala d'1 a 5, essent 5 el valor maxim) 
1 2 3 4 5 n/c 

16. Creieu que el vostre treball s'adequa a la 
vostra titulaci6? D D 

17. Us considereu subempleat/ada? D D 
18. Esteu satisfet/a del contingut de la vostra feina? D D 
19. Esteu satisfetla de la vostra remuneraci6? D D 
20. Esteu satisfet/a de les vostres possibilitats D D 

de promoci6? 

RETRIBUC/6 

21. Quin es el vostre salari brut? 
A D menys de 3 MPTA 
C D entre 5 i 6,9 MPTA 
E D entre 9 i 11 MPTA 
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B D entre 3 i 4,9 MPTA 
D D entre 7 i 8,9 MPTA 
F D mes d'11 MPTA 

D D 
D D 
D D 
D D 
D D 

D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 



Annex 2. Carta de presentacio 

Benvolgut amic/Benvolguda amiga: 

Un cop mes, l'Escola i l'Associaci6 Catalana d'Enginyers de Teleco
municaci6 t'adrecem l'enquesta socioprofessional que realitzem 
cada tres anys (aquesta es la tercera vegada). 

La intenci6 d'aquest estudi es la de fer un retrat actual de la situa
ci6 del nostre col-lectiu en el context economic, industrial i social 
del nostre pais, comparar-lo amb els dos estudis ja realitzats (1991 i 
1994) per veure les tendencies i les direccions, i posar de manifest 
tambe les coincidencies i les diferencies amb els col-legues de la 
resta de l'Estat espanyol (estudi que tambe en aquests moments 
esta realitzant el COIT). 

Per a l'ETSETB i per l'ACET, aquest estudi es un punt de partida 
imprescindible per intentar millorar la formaci6 i el servei dels 
associats. Es per aixo que et demanem que facis l'esforc de contes
tar el questionari i ens el retornis dins del sobre que l'acompanya, 
al mes aviat possible. 

Cordialment, 

Antoni Elias Fuste 
Director de l'ETSETB 

Barcelona, 20 de juny de 1997 

Carlos Martin Bedell 
President de /'ACET 

Si us resulta mes fllcil, podeu enviar la resposta per fax a: 
Sr. Alberto Clavero - ETSETB 
Fax num. 93-401 68 01 
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Annex 3. Taula resum de les respostes al questionari 

A B C D E F G H I J 

Preg. 1 705 60 - - - - - - - -
Preg. 2 144 231 311 84 - - - - - -
Preg. 3 57 74 131 471 34 - - - - -
Preg. 4 757 11 - - - - - - - -
Preg. 5 6 69 337 332 19 7 - - - -
Preg.6 68 319 293 79 4 7 - - - -
Preg. 7 72 245 292 127 17 17 - - - -
Preg. 8 425 463 51 332 - - - - - -
Preg. 9 30 23 660 21 35 - - - - -
Preg. 10 308 151 278 - - - - - - -
Preg. 11 153 562 22 - - - - - - -
Preg. 12 82 34 86 52 1 134 77 6 123 145 

Preg. 13 154 161 51 366 - - - - - -
Preg. 14 126 111 73 95 50 61 152 75 8 172 

Preg. 15 142 40 77 40 256 100 91 88 - -
Preg. 16 50 120 177 229 160 34 - - - -
Preg. 17 207 145 168 115 48 86 - - - -
Preg. 18 29 80 185 314 127 35 - - - -
Preg. 19 71 181 222 205 57 34 - - - -
Preg. 20 86 158 222 198 67 39 - - - -
Preg. 21 150 293 166 77 28 26 - - - -
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Annex 4. Taules resum de les opcions especificades 

pels enquestats a l'apartat "Altres" de les preguntes 

9, 12 i 14 del questionari 

Opcions especificades a )'apartat "Altres" de Ja pregunta 9: 

"En quin apartat us enquadreu professionaJment?" 

Nombre I Altres _ de respostes , 

Opcions especificades 

a J'apartat "Altres" 

de Ja pregunta 12: 

"En quin sector situarieu 

J'empresa en la qual 

treballeu?" 

Becari 1 

Doctoral , 
En DAl'(ode de oractiaues remunerades 1 
Funclonari d'.,,__ment 1 
MasterMBA 1 
Prestaci6 social substitutoria ·1 

Professor associat a temos oan:ial de la UPC 1 
Servei militar 1 

- Nombre 
Altres de resp~stes 

Consultoria. anoinveria 8898880ria 38 

Autom6bil 11 
Alimentaci6 4 

Administraci6 ooblica 3 

AeroDOrts. control de transit aeri 2 

lndustria matal-luraica 2 
1 Aaminduslrial 1 
Arts ::...u:-.. -- 1 
Centrei -·· d'unhosoital 1 
Comerc exterior 1 
ConatnJcci6 ferroviMia 1 
Desenvolupament de sat61-1its i ooets, 1 

,Y de satel-lits 
Elaboraci6 de Dl'Oductes lilctics 1 
Enainveria marftima 1 
Estudi de aravaci6 1 
Fabricaci6 de comD01181lts mec6nic8 1 
Fabricaci6 de aanitaris que inclouen 1 
slstemes electronics 
Fabricaci6 i OOll'lercialitzaci6 d'ilptica 1 
oftillmica 
Granconsum 1 
lmmabiliMia 1 
lndustria del cart>6 , 
Promoci6 de novas tecnoloaies 1 
Qualitat 1 
Ouimica 1 
SanitMia 1 
TransDOrt de viataers 1 
TranSDOrt intemacional 1 
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Opcions especificades a l'apartat "Altres" de la pregunta 14: 
"En quina area tecnologica situeu el vostre treball?". 

Alt res Nomlire 

Consultoria 4 
Gesti6. roducci6 i ualitat 2 
Analisi de costos: eus 
Comercialilzaci6 i disseny de ports 
es ius 
Direcci6 

Sistemes electronics a licats a l'automoci6 
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Llistat dels enginyers 
de telecomunicaci6 i electronica 

titulats per l'ETSETB-UPC 





Enginyeres i enginyers de Telecomunicaci6 

1era. Promoci6 
1975-76 

Ardevol Piera, Jose 
Castillo Ferrer, Fco. Javier 
Coderch Collell, Marcel 
Garcia Moreno, Eugeni 
Gonzalez de Villaumbrosia 

Garcia, Pablo 
Mataix Hidalgo, Jorge 
Mier Albert, Pedro 
Nadal Borras, Jose M. 
San Pedro Sala, Bernardo de 
Vilardaga Trullas, Ramon 

2ona. Promoci6 
1976-77 

Bancells Costas, Jorge 
Beneyto Bario, Josep 
Bosch Solsona, Jose 
Cabestany Mancusi, Joan 
Carrion lsbert, Antoni 
Cobacho Grasa, Juan 
Fernandez Ouinquer, Jose M. 
Ferrarons Basagaiias, Carlos 
Garcia Lopez, Juan A. 
Hinojosa Perera, Manuel 
Lej Martin, Manuel 
Lopez Benasat, Jorge 
Manzanera Fernandez, Clemente 
Marti Riola, Juan 
Mas Prieto, Fco. Antonio 
Mena Garcia, Antonio 
Montoro Chiner, Miguel J. 
Nadeu Camprubi, Climent 
O'callaghan Duch, Ramon 
Orpi Farre, Jorge 
Padrosa Gaireta, Jose 
Palacio Leon, Ramon 

Puche Artal, Sergio 
Ramirez Martin, Miquel 
Rayo Lleixa, Amado Juan 
Ruiz de Ona Dominguez, 

Miguel Angel 
Sanchez Nonell, Miguel 
Sastre Ferra, Lorenzo 
Serra! Fernandez, Joan 
Sol Mauri, Juan 
Solanas Marrugat, Jose M. 
Suy Suner, Mariano 
Talisa Hudtwalcker, Salvador 
Tomas Ouilez, Jose 
Tomas Vidal, Joaquin 
Torres Urgell, Lluis 
Ventosa Freixedes, Josep 
Vidal Rodriguez, Jorge 

3era. Promoci6 
1977-78 

Albarracin Cano, Josep M. 
Alemany Miralpeix, Pere 
Arques Marti, Jorge 
Artal Latorre, Eduardo 
Calzada Salavedra, Enrique 
Carol Vilanova, Antonio 
Carvajal de Celis, Fco. Javier 
Casadevall Palacio, Fernando 
Cameron Tejera, Adolfo 
Corbella Sanahuja, lgnasi 
Diestre Salamanca, Nicolas 
Domingo Martinez, Manuel 
Elias Fuste, Antoni 
Fabrega Canudas, Josep 
Ferrando Bataller, Miguel 
Gabriel Solanilla, Jose M. 
Garcia Bouza, Jesus 
Garcia Hernandez, Miguel Jesus 
Gasull Llampallas, Antoni 

Gete-Alonso Calera, Carlos 
Gil Garcia, Antonio 
Gispert Brosa, Adrian de 
Guzman Carballo, Jose Luis 
Iborra Archs, Domingo 
lnsenser Farre, Jose M. 
lriondo Gabilondo, Eugenio 
Linares Diaz, Pedro 
L6pez Azcona, Jesus F. Javier 
Martin Yuste, Antonio 
Martinez Salamero, Luis 
Masgrau Gomez, Enrique 
Mataix Oltra, Jorge 
Miguel Lopez, Jose M. 
Pallares Curto, Jose M. 
Pastor Millan, Jose M. 
Rivera Raluy, Joaquin 
Roig Hugas, Jose 
Sainz Campos, Miguel A. 
Sala Pares, Pedro 
Salvat Font, Jaime 
Santos Boadas, German 
Serra Aguilera, Miquel 
Vidal Millas, Agustin 

4rta. Promoci6 
1978-79 

Andreu Abanades, Miguel 
Armengou Pueyo, Antonio 
Barba Ibanez, Enrique 
Bertran Alberti, Eduard 
Busquets Clariana, Ricardo 
Campos Lamarca, Jose Ramon 
Canigueral Folcara, Joan 
Castellsaguer Petit, Joaquin 
Fernandez Carnero, Xose L. 
Ferrer Puig, Felix 
Gomez Lopez, Ignacio 
Guell Rabassa, Jose M. 
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Gutierrez Gonzalez, Luis M. 
lllanas Perez, Fco. Javier 
lvanez Olcina, Guillermo Jose 
Jauset Berrocal, Jorge A. 
Jofre Roca, Lluis 
Limon Pons, Leonardo 
Lorez Vidal, Jesus 
Llobet Marti, Hermenegildo 
Martinez Lopez, Guillermo 
Martinez Vazquez, Jose Javier 
Mas Soler, Mateo 
Mateu Toldra, Jose 
Mayer Pujadas, Augusto 
Mercader Del Rio, Luis 
Miralles Torner, Francese 
Montserrat Caldero, Jose M. 
Oliva Barbanoj, Julian 
Orriols Cosp, Manuel 
Pastor Sanchez, Juan R. 
Pastoret Sague, Pedro 
Paz Garcia, Ramon 
Pi Folguera, Genar 
Pou Sureda, Pedro 
Ravent6s Collado, Joaquin 
Reig Vaello, Javier 
Riera Figueras, Xavier 
Romeu Canto, Marcial 
Ros Sevilla, Jose Manuel 
Sanchez Gallego, Guillermo 
Sanchez Sucar, Beltran 
Utset Alum, Manuel 
Valle Alarcon, Rafael 
Vicente Guillen, Francisco 
Vilamajo Fontanel, Enrique 

5ena Promoci6 
1979-80 

Abril Mas, Enrique 
Aguilo Miro, Miguel 
Ariza Prats, Ramon 
Armengol Romeu, Roger 
Batalla Sahun, Jordi 
Bistuer Raso, Miguel A. 
Cabezali Figueredo, Jose An. 
Castells Pera, Antonio de P. 
Cendagorta-Galarza Lopez, Manuel 
Clotet Juan, Javier 
Crespo Bofill, Pedro-Miguel 
Domingo Sala, Gerardo 
Estevez Garcia, Jaime 
Fernandez Molinet, Xavier 
Ferrer Gispert, Jordi 
Fiol Mora, Miguel A. 
Franco Sanchez, Angel 
Gali Escarpenter, Arturo 
Garrido Rubinat, Alberto 
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Gispert Serra, Juan M. 
Gomez Soler, Salvador 
Hernandez Cabrera, Felix 
Hernandez Marti, Ramon 
Herreros Fernandez, Josep M. 
Hervella Soaz, Miguel 
lnfiesta Valls, Jose Luis 
Jover Serrano, Joan Manuel 
Llaberia Grino, Jose M. 
Martinez Lozano, Juan 
Mas Raguer, Antoni 
Maya Casas, Jose 
Melus Moreno, Jose Luis 
Minguell Casado, Antonio 
Mocholi Ripoll, Rafael 
Munilla Cabrillana, Ignacio 
Plensa Nebot, Ricard 
Prats Mustarons, Josep 
Pujol Marco, Manuel 
Rodriguez Campos, Wenceslao 
Salient Ribes, Sebastia 
Sarceda Clusa, Domingo 
Sas Canadell, Jose M. 
Serra Llobera, lgnasi 
Tort Perez, Pedro 
Valle Garcia, Alfonso 
Varona Barbero, Jose M. 
Velasco Condado, Victor Julian 
Verdu Lucas, Sergio 

6ena Promoci6 
1980-81 

Aguilar Amoros, Jose Ant. 
Alcala Pia, Alberto 
Alcubilla Gonzalez, Ramon 
Alfaro Cera, Victor 
Alins Liminiana, Joaquin 
Altimira Mira, Marti 
Alvaro Alepuz, Orestes 
Amar Solsona, Joaquin 
Armengol Molins, Ramon 
Arnau Sole, Eduard 
Avello Fernandez, Julio-Helio 
Balboa Garcia, Emilio Antonio 
Baro Ruiz, Ramon 
Benedicto Ruiz, Fco. Javier 
Calatrava Ocana, Fco. Javier 
Calbet Rebollo, Luis Manuel 
Cassi Garcia, Joaquin 
Castaner Soler, Francisco 
Cisneros Fernandez, Antonio 
Codina Del Rio, Antonio 
Cortada Robert, Miquel 
Escude Mas, Ernesto 
Fernandez Sole, Juan Fco. 
Ferrandiz Bofill, Josep M. 

Ferrer Georges, Marcelo 
Font Teixido, Josep 
Galan Bueno, Jose Miguel 
Garcia Sevillano, Joaquin 
Garcia de Vicuna Munoz 

de la Nava, Jose Luis 
Gibert Sala, Pere 
Isla Arenas, Emilio 
Jorda Pempelonne, Alain 
Lopez Gonzalez, Arturo 
Luengo Alfonso, Luis 
Llinas Garcia, Pedro Melchor 
Maixe Altes, Javier 
Manchado Lozano, Antonio 
Manzanares Servitja, Francisco 
Manuel Lazaro, Antoni 
Martin Rodriguez, Telesforo 
Monistrol Chic, Ramon 
Peiro Esteban, Fco. Javier 
Perez Casado, Jose 
Piazuelo Fuster, Pedro J. 
Porta Sanchis, Josep M. 
Pradell Cara, Lluis 
Sadurni Font, Joan 
Saenz Coromina, Alberto 
Santamaria Catala, Josep 
Santamaria Gonzalez, Francisco 
Soldevilla Pages, Jose M. 
Sole Segura, Jorge 
Vaquero Fernandez, Manuel J. 
Veglison Elias de Molins, Javier 
Vicente Castillo, Alfonso 
Zaragoza Hernanz, Oscar 

7ena. Promoci6 
1981-82 

Abadal Centellas, Alberto 
Admella Salvador, Manuel 
Afonso Buch, Joan 
Agelet Capel, Josep 
Agut Gimeno, Enrique 
Alonso Martin, Juan Alberto 
Altemir Jubankov, Sebastian 
Argemi Pau, Antonio 
Bertran Pastor, Fco. Javier 
Cabecerans Cabecerans, Francisco 
Casacuberta Canudas, Salvador 
Casamitjana Cucurella, Jordi 
Ciurans Anglada, Ramon 
Coromina Pi, Francese 
Costas Gual, Fernando 
Diaz Dominguez, Pedro 
Dito Castillo, Leopoldo 
Domingo Duran, Jorge 
Font Baus, Joan 
Frau Rello, Josep Artur 



Gomez Morell, Jesus Ant. 
Grau Garcia, Josep Lluis 
Guzman Vega, Lorenzo 
Labarta Mancho, Jesus 
Lopez Robles, Jose 
Lopez Sole, Francese 
Marquez Torralba, Julian Jose 
Moreno Bilbao, Asuncion 
Navarro Guerrero, Juan Jose 
Navarro Rodrfguez, Jacinto 
Paratje Font, Mercedes 
Perez Perez, Recesvinto 
Perez Vidal, Manuel 
Picola Llobet, Antonio 
Puig Villar, Ferran 
Pujol Ros, Jose M. 
Rueda Gine, Jordi 
Ruiz Lacarcel, Jose 
Serra Llobera, Jose 
Serra del Molino, Luis 
Serratosa Jorda, Ramon 
Sin Gimenez, Joaqufn 
Teruel Prat, Francisco 

Sena. Promocio 
1982-83 

Andreu Aguilar, Roque 
Argemi Fuentes, Carlos 
Badosa Figueras, Agustf 
Ballart Guasch, Jose 
Ballester Munoz, Jordi 
Baucells Boix, Josep 
Boix Domingo, Pedro 
Buqueras Dobato, Jose 
Cabor Llambias, Bernardo 
Cabre Mallafre, Miquel 
Caiafa! Rotger, Manuel 
Camacho Solis, Jose Antonio 
Caminal Mitjana, Antonio 
Canal Cordone!, Josep 
Canela Cardona, Joan 
Casals Torrres, Olga 
Castillo Collado, Jose 
Cisa Vinals, Felipe 
Codola Vilahur, Santiago 
Corcoy Guixa, Antonio 
Cos Sanchez, Jose Ramon 
Cruellas lbarz, Juan Carlos 
Delgado Merce, Jaime 
Domingo Pascual, Jordi 
Escuder Coma, Salvador 
Fernandez Cruillas, Jaime 
Flores Montoya Juan 
Franch Puig, Joan 
Freijo Barenys, Fco. Javier 
Gallardo Planella, Ramon 

Garcia Mora, Jaume V. 
Gonzalez Brasero, Nestor 
Gonzalez Rogel, Jordi 
Grande Posa, M. Jose 
Hernandez Alonso, Francisco 
Hernandez Blazquez, 

Juan Antonio 
Huguet Flo, Lluis 
Ibanez Martfnez, Eusebio 
Janer Bosch, Guillermo 
Labalsa Capdevila, Antoni 
Linares Abad, Jorge Miguel 
Lizcano Martin, Pedro Juan 
Marques Menal; Fernando 
Martfn Silva, Luis Alberto 
Martfnez Rius, Eduard 
Mayno Puig, Florenci 
Maynou Ferreres, Ramon 
Mendoza del Junco, 

Carlos Manuel 
Molas Sarola, Juan 
Olive Duran, Angel 
Olmos Bonafe, Juan Jose 
Palou Casadevall, Josep 
Pedro Penas, Carlos de 
Pellicer Ciscar, Victor 
Perez Molina, Jordi 
Picaiiol Valls, Jose 
Pina Sales, Jose Luis 
Roca Carbonell, Jordi 
Rodrfguez Blanco, Jose Luis 
Rosell Ferrer, Javier 
Rosello Cbalanya, Celesti 
Rosello Oliver, Joan 
Royano Gonzalez, Juan Jose 
Ruiz Estupina, Domingo 
Ruiz Moreno, Sergio 
Sague Llensa, Joan 
Santamaria Oerez, M. Eugenia 
Sanz Postils, Margarita 
Silveste Alonso, Jose M. 
Simo Garcia, Miguel 
Sole Mauri, Enric 
Sole Sanchez, Josep 
Vega Ezquerra, Juan 
Vila Furnas, Pedro 
Vilaplana Pasto, Josep 
Vinals Yufera, Victor 

9ena Promocio 
1983-84 

Adell Pezonaga, Vicente 
Alcayde Egea, Antonio 
Armengual Rigo, Mateo 
Andreu Puyal, Gregorio 
Argimon Pia, Jordi 

Baixas Torner, Ricardo 
Balsells Garcia, Jordi 
Berenguer Sau, Jordi 
Blanco Fierro, Miguel Angel 
Bonhomme Altable, Gonzalo 
Canal Rozada, Guillermo 
Canals Riera, Fco. Javier 
Cardoner Falgueras, Enric 
Cera Subirana, Carlos 
Claria Sancho, Francisco 
Comes Solans, Ramon 
Corominas Piulats, Montserrat 
Correig Blanchar, Xavier 
Costa Bou, Jose Oriol 
Fabregat Alagarda, Aleix 
Fernandez Arranz, Jesus M. 
Ferriz Canals, Daniel 
Figueras Carreras, Ramon 
Flores Arias, Luis 
Fuentes Diaz, Ildefonso de 
Garcfa Cardona, Jose M. 
Garcfa-Castrillon Sales, Alfredo 
Garcia Vidal, Joan A. 
Gelats Coils, Josep M. 
Gil Sans, Joan 
Gimenez Guemes, Juan Carlos 
Goma Torrellas, Rafael 
Gomez Martf, Jorge 
Gomis Bosch, Rafael 
Gonzalerz Pinto, Manuel 
Griiio Cristia, Jose 
Guinjoan Gispert, Francisco 
Gutierrez Ortiz, Manuel 
Jimenez Arribas, Anastasio 
Juan Ezquerra, Cipriano de 
Lapena Agudo, Francisco 
Legaz Garcia, Juan 
Leyes Garcia, Jose Carlos 
Llop Tous, Jordi 
Madroiio Garcia, Manuel 
Marias Albrich, Luis-Miguel 
Martf Llobera, Ramon 
Martfn Bravo, Luis Angel 
Masso Urgelles, Agustfn M. 
Melendo Aguado, Jose Manuel 
Meler Simo, Jorge 
Mendez Noriega, Luis G. 
Mercader Bailen, Juan 
Mercader Fabra, Jordi 
Mirabent Lopez, Josep 
Miro Bedos, Joan 
Molas Codina, Jaume 
Moreno Dfaz Rubin, Fco. Javier 
Narvion Gimeno, Rafael 
Oliver Barcelo, Juan A. 
Ordiiiaga Ortiz, Jose Manuel 
Pellisa Amposta, Miguel 
Perez Lopez, Serafin Alfonso 
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Plaza Benimeli, Mariano 
Portell Jubes, Joan 
Poveda Lopez, Alberto 
Prieto Saenz, Jose Luis 
Rico Diaz, Luis Fernando 
Riera Font, Ramon 
Rotger Mora, Angel Cristobal 
Ruiz Martinez, Luis Fco. 
Ruiz Martinez, Francisco 
Sala Montseny, Francese 
Samaranch Pineda, Joan Carles 
Sanchez Real, Javier 
Serra Capo, Marti 
Serra Pujol, Ramon 
Simorra Navarro, Joaquin 
Sole Jove, Jose Luis 
Sole Pareta, Josep 
Sole Vinas, Juan 
Soroya Ayza, Mario 
Suma Ila Morell, Josep 
Thomas Arroyo, Federico 
Trenchs Vergers, Miguel 
Valero Moreno, Javier 
Vazquez Grau, Gregorio 
Vila Ceren, Daniel 
Walias Sanchez, Juan Julian 
Ymbern Garcia, Marcelo 

10ena. Promoci6 
1984-85 

Aiava Cano, Antoni 
Andreu Amat, Joan Josep 
Angles Coll, Lluis 
Ardanuy Roman, Antonio 
Ballester Rodes, Luis 
Bardaji Pous, Felix 
Bardulet Palau, Joan 
Beneyto Navarro, Juan 
Blanco Guillen, Xavier 
Blasco Martinez, Emilio 
Ble Carmona, Francisco 
Broquetas lbars, Antoni 
Cane Ballart, Carles 
Cardoso Abad, Fernando 
Carnicero Rico, lgnasi 
Carreras Estalella, Antonio 
Casanova Munoz, Juan 
Casassas Castella, Jaume 
Colominas Balague, Josep 
Comas Ridemeya, Juan 
Costa Bou, Juan 
Cusco Ara, Menna 
Danti Vilalta, Josep 
Escolano Herran, Jordi 
Estany Bufill, Pedro 
Fanjul Prieto, Cesar 
Fernandez Tremps, Adolfo 
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Forga Alberich, Jordi 
Fornos Prat, Jose 
Fuste Guiu, David 
Garcia Melendo, Enrique 
Garcia Rubio, Jose Luis 
Garcia Sanchez, Jesus Miguel 
Garrido de La Orden, Juan V. 
Gimeno Marin, Ferran 
Gomez Rodriguez, Gregorio 
Gonzalez Frances, Antonio 
Gorchs Cobes, Jose 
Gorgojo Villafanez, Miguel A. 
Gudayol Dausa, Josep M. 
Guisasola Gomez de la na, Vicente 
Hernandez Marco, Jorge 
Hernandez Rabanal, Josep 
Illa Miralles, Jordi 
lniesta Soria, Jesus Lorenzo 
Lopez del Castillo, Antoni 
Lorente Pijem, Didac 
Lucas Rodriguez, Rafael 
Mainar Amar, Jose 
Manchado Martinez, Angel 
Mares Marti, Pere 
Marin Robles, German 
Marre Mir, Josep M. 
Marti Ros, Jaume 
Martin Badell, Carlos 
Martinez Meneau, Pedro 
Martinez Peregrina, Antonio 
Mas Colomina, Enric 
Mas Ros, Carlos 
Matilla Martin, Joaquin 
Mena Garcia, Francisco 
Millan Lorman, Carlos 
Montore Parera, Juan Luis 
Mur Torres, Enrique 
Nunez Mendoza, Fernando Javier 
Pastor Nicolau, Josep 
Pons Sola, Joan 
Poyatos Serrano, Jesus 
Puyol Gruart,Josep 
Quingles Borro, Jose 
Riu Justo, Baltasar 
Rodriguez de La Rubia, 

Juan Raimundo 
Ruiz Grases, Joan Carlos 
Sarda Aure, Joaquin 
Segarra Mullerat, Josep 
Serra Gibert, Julio 
Servent Pallares, Jordi 
Toran Bertolin, Pedro 
Torralba Llopis, Nuria 
Uroz Soria, Juan 
Usandizaga Usandizaga, 

Jose Ramon 
Vallverdu Bayes, Francese 
Vila Perez, Narciso 

Vilarrasa Folgarolas, Joan 
Vinals I Rioja, Jaume 
Zapirain Garcia, Jose Francisco 

11ena. Promoci6 
1985-86 

Abello Puyuelo, Ricard 
Aguilar Pages, Xavier 
Aguilar Sanchez, lgnasi 
Albert Arteta, Fco. Javier 
Andreu Balaguer, Victor 
Ananos Carrasco, Albert 
Ariza Andres, Asuncion 
Ayala Grau, Fco. Jose 
Ayguade Parra, Eduard 
Ballesteros Zapico, Fernando 
Baquero Escudero, Mariano 
Barlabe Dalmau, Antoni 
Barniol Beumala, Antoni 
Barrio de la Fuente, Pilar 
Blazquez Fassier, Jose I. 
Bofill Soliguer, Pau 
Camino Ramos, Octavio 
Camp Bonnin, Jose 
Carpena Martin, Atanasio 
Castano Portilla, Jorge 
Castella Villergas, Albert 
Comas Bullo, Josep 
Cruellas Satorres, Pedro 
Curto Maril!, Jordi 
Drusteler Esteban, Jose Luis 
Fanes Manils, Jose 
Fernandez Castuera, Alberto 
Ferrer Iglesias, Ubald 
Ferrer Pont, Josep M. 
Fradera Riera, Carles 
Garcia Gallardo, Jaime Alberto 
Gargallo Carreno, Jose M. 
Ginot Esquerra, Francisco 
Girones Girones, Josep M. 
Gomez Paulo, Ramon Vte. 
Gonzalez Requejo, Antonio 
Gonzalez Santos, Rafael 
Gutierrez Salafranca, Antonio 
lnsausti Sole, Miguel 
Joanpere Roige, Juan 
Jordana Martin, Josep 
Lidoy Sancho, Pablo 
Lorza Pitt, Rafael 
Lleida Solano, Eduardo 
Llobet Arbat, Josep 
Llorens Valero, Jose Luis 
Madrenas Boadas, Jordi 
Magrina Angles, Jose 
Marco Barcena, Ricardo 
Marfa Bernadez, Salvado 



Maria Sierra, Julian de 
Martin Martin, Francisco 
Martin Neira, Manuel 
Martinez Alvarez, Jacinto 
Martinez Campoamor, Francisco 
Mayora Oria, Kepa 
Miralles Colomina, Santiago 
Montserrat Pulido, Juan 
Nadal Nielsen, Miguel 
Oller Teijon, Francese 
Paradells Aspas, Josep 
Perez Castillo, Manuel 
Pons Jansana, Jose 
Prats Sanz, Joan Antoni 
Rahola Pallas, Manuel 
Riu Costa, Pere Joan 
Robert Valls, Jose 
Rodriguez Fonollosa, Jose Adrian 
Rodriguez Marrero, Jose L. 
Rodriguez Martinez, Angel 
Romeu Robert, Jordi 
Roser Ballester, Miguel 
Rubio Planellas, Javier 
Ruiz Boque, Silvia 
Ruiz Godoy, Evaristo 
Selles Berenguer, Jose Hilario 
Serena Abietar, Jose 
Serra de Fortuny, Jose Emilio 
Soneira Ferrando, M. Jose 
Tarres Ruiz, Franesc 
Terradas Busquets, Jordi 
Trigal Gallardo, Valentin 
Ullastres Cunill, Eudald 
Vall-Llosera Costa, Joaquim 
Vallbona Sanz, Enric 
Vicens Barcelo, Jaime 
Vila Caral, Ricardo 
Villar Santos, Jorge Luis 

12ena. Promocio 
1986-87 

Abejas Juarez, Pablo 
Adell Caballol, Miguel 
Aloy Guillen, Jorge 
Alsina Donadeu, Jose 
Alvarez Mathieu, Alejandro 
Arias Gutierrez-Aceituno, Jaime 
Armesto Blanco, Jorge 
Aromir Masaguer, Tomas 
Aspas Vazquez, Gerardo 
Asuncion Riera, Xavier de la 
Aycart Perez, Joaquin 
Barcelo Arroyo, Francisco 
Bilbao Sanchez, Jose Ramon 
Boadas Llavat, Juan 
Barraz Aymerich, Manuel 

Bosch Monclus, Esteve 
Cabrera Bean, Margarita 
Calzada Bou, Andres Miguel 
Capelo Castro, Jesus Alvaro 
Casadevall Sagrera, Laura 
Cebrian Puyuelo, Juan Manuel 
Ciervo Ruedas, Jose M. 
Costa Ferrando, Jordi 
Dalmau Rayo, Jordi 
Dias Otin, V. Federico 
Domingo Ferrer, Ramon 
Duarri Canovas, Francisco 
Falgueras Mir, Joaquin 
Femenias Nadal, Gullermo 
Fernandez Hermida, Xulio 
Ferraz Pueyo, Anna M. 
Ferrer March, Joaquin 
Font Pique, Joan 
Fortuna Mata, Josep 
Franca Garces, Jose Angel 
Garcias Amat, Anton M. 
Gass6 Gimeno, Amadeu Xavier 
Gelonch Barrufet, Ramon 
Gil de Avalle Melero, Enrique 
Grino Llado, Josep 
Guimera Pedrola, Antoni 
Hernaez Rioja, lnmaculada 
Ibanez Diaz, Juan 
lriondo Gabilondo, Fernando 
Jane Crumols, Ramon 
Lasala Nicolas, Jose 
Lopez Purra, Josep Antoni 
Lorenzo Landa, Miquel 
Martin Subias, Enrique 
Martinez Espinel, Francese 
Moliner Castellvi, Alfredo 
Monte Moreno, Enric 
Morera Miralles, Ramon 
Munoz Chapuli-Oriol, Santiago 
O'callaghan Castella, Juan 
Oriol Mora, Joan 
Pascual Ventura, Jordi 
Peinado Lupianez, Miguel 
Perez Baeza, Jose Luis 
Perez Perez, Alejandro 
Pont Catalan, Juan 
Pous Grebol, Roberto 
Ramoneda Riera, Alex 
Ribera Mora, Xavier 
Rius Casals, Juan Manuel 
Roldan Andrade, Jesus 
Roses Guzman, Joan 
Roset Codina, Marti 
Rubio Corral, Daniel 
Salavedra Mali, Josep 
Sala Verile, Edmon 
Sanchez Coll, Alex 
Sanchez Sanhez, Andres 

Santos Sanchez, Antonio 
Sayas Abella, Jose 
Selvas Leon, Pere 
Sole Santonja, Juan de Ribera 
Terradas Mongay, Casimir 
Torra Riera, Joan 
Vall Aldaba, Carlos 
Vericat Della, Jose Manuel 

13ena. Promocio 
1987-88 

Alaix Prats, Josep M. 
Alloza Guillen, Javier 
Alloza Guillen, Miguel Angel 
Baeta Galceran, Jordi 
Baez Cristobal, Jose Manuel 
Baleta Ferrer, Pere 
Baucells Guiteras, Joan 
Beltran Taixa, Josep 
Busquets Carretero, Fco. Javier 
Campanera Radua, Jaume 
Canal Prat, Josep 
Canellas Duran, Fernando 
Carrascos Gomez, David 
Casanovas Gonzalez, Luis 
Cillero Gargamala, Juan Jose 
Clavera Calvet, Jordi 
Daniel O'davoren, Alejandro 
Donate Cabestany, Xavier 
Escanes Garcia, Juan Carlos 
Fernandez Banarez, Jose Gabriel 
Fernandez de Muniain 
Comajuncosa, Javier 
Fuster Calzon, Blanca 
Garasa Sibis, Jordi 
Garcia Codina, Jordi 
Garcia Gomez Del Mercado, Manuel 
Garcia Sempere, Manuel Antonio 
Garcia Vidal, Jorge 
Gaston Guirao, Lorenzo 
Gaston Llad6, Gonzalo 
Hernandez Marti, Juan Luis 
Inigo Riutort, Fernando 
Jane Jane, Pablo 
Jordan Fernandez, Francisco 
Joy Mayol, Miguel Angel 
Lacalle Garcia, Juan Jesus 
Lozano Nieto, Albert 
March Centelles, Luis de 
Marine Algarra, Juan 
Martinez Albero, Jose Enrirque 
Martinez Morales, Asuncion 
Mas Albaiges, Joan Luis 
Massons Gassol, Xavier 
Melendez Rusinol, Alexandre 
Merino de Fabregues Boixar, Agusti 
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Merino de Fabregues Boixar, 
Juan Antonio 

Moliner Campa, Alex 
Molpeceres Martin, Asuncion 
Murillo Viiiuales, Miguel Angel 
Navarro Garcia, Jose Antonio 
Navarro Moldes,Leandro 
Orteu Estivill, Albert 
Palacios Albacar, Javier 
Peleato Piiiol, Adela 
Penalba Cucurella, Jose Manuel 
Perez Surribas, Victor Manuel 
Pous Andres, Rafael 
Prades Valls, M. Dolors 
Prat Goma, Josep 
Rende Vidal, Antonio M. 
Ripolles Margalef, Olga 
Rodriguez Martin, Javier 
Roque Codina, Josep 
Rosell Pons, Xavier 
Rozas Cibrian, Jose Luis 
Ruiz Aguilera, Antonio 
Sanchez Bravo, Jose Ruben 
Senmarti Senmarti, Xavier 
Serrano Martinez, Ramon 
Suau Rigual, Juan Carlos 
Subias Ruiz, Jesus Manuel 
Teixido Lazaro, Miquel 
Tierno Ortega, Gregorio 
Torres Torres, Francisco 
Turon Gine, Esteve 
Vazquez Rodriguez, Jose Vicente 
Verges Bru, Juan 
Villabona de La Fuente, Fernando 
Viscasillas Muret, Josep 

14ena. Promoci6 
1988-89 

Aguasca Sole, Albert 
Alaball Radresa, Marti 
Albadalejo Sevilla, Miguel Angel 
Alonso Monferrer, Fernando 
Alsina Jimenez, Joan 
Alsina Jimenez, Sergio 
Alvarez-Cuevas Figuerola, Felipe 
Aiiaiios Noguera, Maurici 
Areas Oliver, Miguel 
Armas Galvez, Pilar 
Arranz Arauzo, Jose Fernando 
Arrojo Gall, Lorenzo 
Azemar Mallard, Xavier 
Batlle Pare, Santiago 
Blanco Guillermo, Alfonso 
Blanch Boris, Sebastian 
Bonnin Sanchez, Cesar 
Bresoli Tribo, Felip 
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Bueno Ferrer, Francese 
Calvo Ribas, Susana 
Camps Gimenez, Antoni 
Caiiigueral Duran, Albert 
Carmona Ojuel, Jaume 
Castrillo Martinez, Jorge 
Castro Cervera, Fernando 
Centeno Mediavilla, lsable Clara 
Cela Espin, Jose M. 
Cervello Pastor, Cristina 
Contera Carras, Jose 
Davila Parra, Antonio 
Decathalogne Bru, Marc 
Dorca Badia, Francese 
Dunjo Fernandez, M. Jose 
Espejo Marimon, Joan Manuel 
Esquerdo Bellmunt, Enric 
Esteve Palou, Ferran 
Farre Jove, Juan Antonio 
Fernandez Camon, Cesar 
Forcada Arregui, M. Eugenia 
Fortuny Guasch, Joaquin 
Frago Perez, Xavier 
Galmes Obrador, Sebastian 
Galvan Garcia, Roberto 
Garcia Haro, Joan 
Garcias Salva, Pau 
Golobart Codina, Miquel 
Guitar! Felip, Jordi 
Gutierrez Guarro, Raul 
Hernando Pericas, Fco. Javier 
Huertas Puigdemasa, Alonso 
Jou Majo, Joan 
Lallerstedt Tyszkiewicz, Johan 
Lopez Riera, Agustin 
Loza Rodriguerz, Jose Joaquin 
Lledo Piris, Federico 
Mari Mari, Carme 
Marques Acosta, Ferran 
Martin Joven, Aurelio 
Martin Morro, Esteban 
Martorell Rodulfo, Josep M. 
Mingueza Lazaro, Ramon 
Mir Mirangels, Juan 
Monfar Rebull, Jordi 
Neila Miguel, Luis Fernando 
Olle Leon, Ramon Manuel 
Orduna Luna, Enrique 
Ornaque Sevil, Jose Antonio 
Palleja Gonzalez, Jaime 
Paradell Bondia, Antonio 
Perez Sanjuan, Fco. Javier 
Perramon Tornil, Xavier 
Pitarque Duran, Carlos 
Prades Valls, Rafael 
Puente Palacios, Alberto 
Puga Antequera, Jordi 
Quintana Bartual, Alberto 

Ramos Gomez, Jose Francisco 
Rico Novella, Fco. Jose 
Rodriguez Fonollosa, Javier 
Rosell Gratacos, Joan 
Sabater Miiiarro, Carles 
Sanchez Lopez, Jose Juan 
Sangra Cardona, Estanislao 
Santamaria Duch, Lluis 
Sastre Olle, Alberto-Magno 
Sastre Segura, Jose Manuel 
Sayrol Clols, Elisa 
Serra Vives, Jordi 
Silva Martinez, Ferran 
Sola Gimeno, Fco. Javier 
Sole Romero, Ramon 
Tarras Genis, Joan 
Torrellas Iglesias, Eduard 
Torrents Daiz, Josep M. 
Triola Espigule, Albert 
Turo Peroy, Antonio 
Valls Sangabriel, Jordi 
Ventura-Traveset Bosch, Javier 
Vidal Manzano, Josep 

15ena. Promoci6 
1989-90 

Adelantado Molero, Manuel 
Aguado Albillos, Juan Fco. 
Alarcon Rubio, Sergio 
Alcaraz Bellido, Angel 
Alcarraz Ruiz, Albert 
Alejandre Sastre, Jose Manuel 
Almandoz Olaechea, Santiago 
Alsina Rius, Enric Joan 
Altes Bosch, Jordi 
Alvarez Fornell, Josep Manuel 
Aracil Gallardo, Jose 
Areas Garcia-Delgado, Miguel 
Artero Gomez, Antonio 
Asensio Plana, Miguel Angel 
Barba Miquel, Xavier 
Belenguer Sabater, Santiago 
Benlloch Petit, Sergio 
Bentue Gomez, Federico 
Blasi Elias, Jordi 
Bolos Burillo, Carlos 
Bonafonte Cavez, Antonio 
Borras Angles, Salvador 
Bresco Lamiel, Xavier 
Busquets Izquierdo, Carles 
Calvo Peulet, Philippe 
Canto Vilanova, Jordi 
Cardona Marcet, Narcfs 
Cardus Lleida, Francese Xavier 
Carpintero Nunez, Carlos 
Carrasco Forcada, Moises 



Carrasco Urbano, Luis Miguel Martin Bofill, Joan Vall-Llosera Ferran, Merce 
Carreras Liebanas, Carles Martin Cortes, Florencio Vallverdu Vilagines, Joan Ramon 
Carvajal Gonzalez, Francisco Martin Panfil, Javier Vazquez Gomez, Abel 
Cascan Montiel, Oscar Martin Perez, Juan Carlos Ventura Hernandez, Xavier 
Castro Fouz, Rodrigo Jose Martinez Costa, Jordi Vidal Plana, Javier 
Castro Jimenez, Jose Martinez Velasco, Ernesto Vigo Tarres, Joan Xavier 
Closa Bial, Josep M. Masgrau Lagresa, Francese Vigo Vidal, Albert R. 
Coll Canel, Narcis Mata Martinez, Eduardo Vitoria Vallespin, Antonio 
Contijoch Huguet, David Matas Martinez, Albert Xarrie Sanchez, Jaume 
Cuatrecasas Moreu, Jordi Mellado Siso, Francese Xirgu Farnes, Josep 
Dalmau Gabas, Ricard Miralles Guardiola, Agusti Zamora Lopez, Javier 
Dame Monar, Josep M. Moantaria Nurio, Juan Luis 
Deltor Blanco, Teodoro Montolio Aranda, Pere 
Deulofeu Foguet, Lluis Montoro Lopez, Gabriel 16ena. Promoci6 
Diaz Romero, Pilar Monserrat Mari, Jordi 1990-91 
Duffo Ubeda, Nuria Morado Arranz, Julio 
Espinos Gomez, Carlos Murioz de Gispet, Rafael Abad Guillen, Tomas 
Estada Nerida, Ramon L. Murioz Gutierrez, Luis Acacia Rica, Rafael 
Fernandez Castro, Enrique Nevot Cercos, Abel Acero Antolinez, Miguel Angel 
Fernandez Chimeno, Mireya Olive Morros, Albert Alfaro Lopez, Juan Carlos 
Fernandez Rosales, Juan Jose Orlandis Morell, Jose Amengual Bennasar, Pere 
Ferran Canto, Xavier Ortiz Joan, Carles Arcusa Prenafeta, Jordi 
Ferrer March, Josep M. Pala Schonwalder, Pere Armengol Suarez, M. Sonia 
Flaquer Molina, Marius Palacin Sancerni, Jose M. Artiso Carrera, Rosa 
Fonseca Mallol, Alberto Paniagua Garcia, Jose Manuel Assa Batlle, Salvador 
Fuentes Cejudo, Antonio Perez Diaz, Luis Andres Badenas Orquin, Esteban 
Gago Barrio, Javier Plana Aspachs, Albert Ballart Ruiz, Manuel 
Garcia Aragones, M. Lluisa Polo Cantero, Jose Barios Ferriz, Antonio 
Garcia Jarque, Manuel Porta Frias, Albert Barahona Clotet, Ramon 
Gelats Zamora, Laura Prunes Soler, Elies Barba Marti, Antoni 
Gils Martinez, Lourdes Pujolar Marti, Albert Baulenas Mas, Jaume 
Gama Huguet, Anton Purroy Martin, Francese Berga Rosello, Ramon 
Gomez Ade, Valeriano Puy Andreu, Montserrat Bock Gomez, Cesar Carlos 
Gomez Negrie, Jose Luis Ramirez Marin, Angel Borrell Vilaseca, Oriol 
Guijarro Ramos, Jose Antonio Rascado Rodas, Jordi Brados Bardia, Ramon 
Gurrea Arriaga, Jose Angel Recacha Castro, Francisco Brey Rodriguez, Antonio 
Haro Bautista, Fco. Javier Relloso Nuriez, Hector Julian Caballero Pintado, Narciso 
Honold Ripoll, Antonio Pablo Rodriguez Martin, Angel Caceres Marzal, Manuel 
Huguet Santirso, Jordi Rodriguez Martin, Lorenzo Calvo Campuzano, Juan Ant. 
lgualador de Diego, Jesus Roman Vieiras, Andres Jose Camats Petanas, Ramon 
lriigo Griera, Jordi Rosell Masjuan, Francese Campodarve Salvador, Juan Jose 
Jaumnejoan Mallol, Fco. Javier Sabate Malet, Josep M. Cancilla Salas, Benito 
Labajos Perez, Jose Fernando Sala Alcubilla, Fernando Canellas Alberich, Nicolau 
Lax Vitaller, Fernando Salvador de la Barrera, Jorge Capillas Diosdado, Manuel Hugo 
Lazaro Vara, Juan Francisco Sanchez Contador-Escudero, Casas Pia, Josep Ramon 
Legido Riba, Jose M. Fco. Javier Castell Mas, Valenti 
Lobao Pujolar, Xavier Sarrias Brown, Marc Castilla Sanchez, Juan Carlos 
Lombart Requena, Fernando Sarriera de Haro, Jose Castro Pons, Javier 

\ 
Lopez Garcia, Alfredo Serra Junyent, Albert Clua Clua, Carlos 
Lopez Pons, Antoni Serra Matas, Lluis Cluet Beltran, Jose Miguel 

I 
Lopez Tamames, German Sitjar Gari, Joan Francese Colomina Mestre, Ramon 
Majo Crespo, Jordi Soler Puig, Carles Correas Corcobado, Angel 
Maldonado Dionis, Fco. Antonio Sugraries Sabater, Albert Cuadra Oliver, Gabriel 
Mallorqui Franquet, Jordi Joan Suriol Capella, Josep Curia Yngles, Jordi 
Mariez Palacios, Gonzalo Toral Dalmau, Josep Enric Chavez Dominguez, Juan Antonio 
Marin Garrido, Jose M. Tarras Muntane, Jordi Estebanez Muriel, Jose M. 
Marin Yuste, Juan Carlos Trilla Muntariola, Alex Fernandez Barieres, Javier 
Marti Escale, Ramon Valdovinos Bardaji, Antonio Ferrandiz Barres, Ferran 
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Ferrer Gomila, Jose Luis 
Ferrer Puig, Josep 
Ferrer Sotillo, Humberto 
Freixa Aymerich, Xavier 
Fuste Constanti, Jordi Joan 
Galdamez Saiz, Diego 
Garcia Trapote, Jose Luis 
Garriga Torres, Antoni 
Gazulla Abio, Fco. Javier 
Gelonch Bosch, Antoni 
Gibert Abos, Joaquin 
Gil Acea, Fco. Jose 
Gil Coma, Javier 
Gine Gonzalez, Jaume 
Gomez Sugranes, Emiliano 
Gonzalez Boillos, Juan Fco. 
Gonzalez Jordan, Joan Enric 
Gonzalo Puig, Gonzalo 
Grau Llovera, Angel 
Grau Rosete, Jose Antoni 
Grau Tomas, Josep 
Guasch Gutsens, Jaume 
Guasch Maree, Jordi 
Guerrero Gomez, Angel 
Hernandez Salguero, Francisco 
Hernandez Santos, Eduard 
Herrero Romani, Fernando 
Janer Garcia, Leonardo 
Jordana Barnils, Josep 
Jover Mate, Mercedes 
Juan Veigas, Francisco 
Jufresa Madronal, Sergi 
Julia Barcelo, Ramon 
Julve Perez, Ignacio 
Lores Ara, Francisco 
Lopez Herrero, Carlos 
Luna Rodriguez, Jorge 
Manyer Cuberta, Jordi 
Marin Sillue, M. Rocio 
Marti Blanch, Jordi 
Marti Sendra, Javier 
Marti Tassier, Ferran 
Martinell Gispert-Sauch, 

M. del Carmen 
Martinez Revellado, Jose M. 
Mas Casals, Orestes 
Massip Bosch, Jordi 
Mata Diaz, Jorge 
Melendez Frigola, Joaquin 
Mingo Sanz, Jesus de 
Molina Salmeron, Pedro Antonio 
Moller Vendrell, Xavier 
Mora Mas, Francisco Jose 
Mora Perez, Javier de 
Moreno Arostegui, Juan Manuel 
Munar Saura, Josep Lluis 
Najar Marton, Montserrat 
Narvaez Ferri, Francisco Javier 
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Naval Ascaso, Gonzalo 
Nogueiras Rodriguez, Albino 
Obrador Espinosa, Pere 
Oliva Munoz, Miguel Angel 
Oliver Vich, Gabriel 
Olivera Millan, Javier 
Oriol Baral, Antoni 
Ortega Villasclaras, Pablo Rafael 
Pando Lancharro, Vicente 
Pardas Feliu, Montserrat 
Parra Rodriguez, Fernando 
Pascual Mir, Jordi 
Peiro Rigol, Jordi 
Perez de Olaguer Cordoba, Gonzalo 
Perez Fernandez, Juan 
Perez Sunol, Joan 
Perpina Font, Ramon 
Planas Mule!, Pedro Juan 
Pocovi Ballester, Bartolome 
Pons Martorell, Manuel 
Porta Lopez, Miquel 
Prieto Tarradas, Rafael 
Pujalte Pinan Silvia 
Querol Massague, Judith 
Ramonell Gallego, Juan Manuel 
Rigau Rigau, Xavier 
Riu Sole, Antoni 
Rivas Dapena, Jose Luis 
Rocandenbosch Burillo, Francisco 
Rosello Guasch, Josep 
Ruiz Mas, Jose 
Ruiz Reyes, Jose 
Sala Alvarez, Josep 
Salavedra Moli, Joan 
Salazar Soler, Jorge 
Salvador Ugalde, Alberto 
Sanchez Leon, Jose M. 
Sanchez Ortiz, Jose Angel 
Sanchez Ruiz, Jose Ignacio 
Sanpera lzoard, Jaume 
Sans Ravellat, Ramon 
Santacana Garci, Lorenzo 
Sanz Fernandez, Jaime 
Sarrias Pedemonte, Francisco 
Sedo Gomez, Miguel 
Senpere Paya, Luis 
Sepulveda Barrientos, Emilio 
Sole Pera, Francisco 
Suarez Novau, Luis 
Sureda Berna, Sonia 
Tapia Perez, Jose Manuel 
Taxonera lsart, Francese 
Torres Moreno, Joan 
Val Figueras, Jordi 
Vall-Llosera Ferran, Montserrat 
Vela Calderon, Fernando 
Viaplana Vila, Joan 
Vidal Planas, Josep Lluis 

Vila Paytubi, Pere 
Vilagran Pons, Enric 
Vives Piza, Marc 
Zapater Lilla, Isidro 
Zubillaga Veramendi, Jose Miguel 
Zulaica Aristi, Juan Pablo 

17ena. Promoci6 
1991-92 

Acebron Anton, Jose Jeses 
Acevedo Vazquez, Agustin 
Alsina Quevedo, Vicen9 
Ambros Pastor, Alberto Alejandro 
Anon Corral, Josep Ma. 
Archiles Juan, Jose Carlos 
Arias Martinez, Eduardo 
Arnaus Repulles, Ricard 
Asensio Fuste, Jordi 
Aznar Gil, Carlos 
Bagot Gual, Jaume 
Balanzo Castello, Luis de 
Balart Suria, Raimon 
Barcelo Ordinas, Jose M. 
Barrio Ruiz, Angel 
Biosca Jug, Guido 
Budino Regueiro, Susana 
Borrell Arque, Lluis 
Bosch Galimany, Antoni 
Bosch Santandreu, Ramon 
Buixadera Miro, Jordi 
Buxadera Vidal, Mercedes 
Caballero Garcia, Alejandro 
Cabrerizo Sopena, David 
Calafi Diaz, Javier 
Campo Quiroga, Jose Antonio 
Camps Carmona, Adriano Jose 
Canosa Masdeu, Rafael 
Capdevila Dalmau, Marta 
Campany Jane, Joan 
Cardenas Siles, Marino Jose 
Carles Prat, Daniel 
Carrasco Martorell, Lorenza 
Casademont Serra, Jordi 
Castanon Brantuas, Margarita 
Cavalle Busquets, Joan 
Cerda Alimbau, Pau 
Cerquides Bueno, Jose Ramon 
Cobo Cobo, Jordi 
Colomina Sinues, Xavier 
Corbera Busquets, Lourdes 
Corominas Bosch, Enric 
Cortadeles Garceran, Irene 
Cros Herrero, Jordi 
Cuatrecasas Freixas, Albert 
Chaques Fernandez, Jose M. 
Cunillera Segarra, Jordi 



Dapena Dominguez, Jorge 
Diego Suarez, Senen de 
Diez Blanco, Maximo 
Diez Cortes, Lluis 
Di6s Oran, Alberto de 
Domingo Sanchez, Xavier 
Duran Borras, Albert 
Ejarque Ramos, Josep A. 
Espinel Garuz, Ignacio 
Esteller Flores, Jose 
Esteve Cusine, Jordi 
Fabregas Gelabert, Josep 
Falgueras Casademont, Xavier 
Fatas Lacasa, Jorge 
FernaQdez Bancells, Antoni 
Fernandez Montoli, Jorge 

Fernandez Peir6, Isabel 
Ferrater Casas, Gabriel 
Figueras Tarras, Eric 
Fontanel Garcia, Isidro 
Forne Munoz, Jordi 
Franco Albardias, Jose 
Furia Caldentey, lgnasi 
Galmes Ortiz, Josep 
Ganzabal Larrea, Gonzalo 
Garcia Miquel, Angel Hector 
Garcia Ortin, Pedro Agustin 
Garcia del Rio, Jordi 
Garcia Santos, Andres 
Gaston Guirao, Fernando 
Gelabert Ribas, Jordi 
Gil Boronat, Raul 
Gil de Bernabe Varela, 

Fernando Jose 
Gimenez Sanchez, Fulgencio 
Giralt Peiro, Camil 
Golet Amoros, Josep 
Gonzalez Arbesu, Jose M. 
Gonzalez Salvador, Alberto 
Gual Perez, M. Hortensia 
Guruzeaga Zubillaga, lriaki 
Gutierrez Soler, Fernando 
Hernandez Valero, Tomeu 
Herrero Sanz, Ramon 
Huelin Trillo, Javier 
Illa Gay, Ramon 
Jimenez Coloma, Jesus 
Jimenez Periafiel, Antoni 
Jorba Peria, Marcel 
Jove Colom, Albert 
Lamarca Orozco, Meritxell 
Lardies Pelegay, Fernando 
Lausin Aceria, Ricardo 
Leyva Grasa, Ramon 
Lopez Gonzalez, Juan Luis 
Lopez Jane, Didac 
Lopez Rodriguez, Damian 
Lorenz Aranda, Jose Manuel 

Lozano Blanco, Juan Jose 
Lozano Solsona, Angel 
Llobet Valero Eduard 
Mallafre Torra, Jose Roberto 
Marco Gomez, Ramon 
Marcotegui lturmendi, Beatriz 
Marine Antones, Joan Agustf 

Marti Sulla, Jordi 
Martin Dolz, Miguel 
Martin Hortiguela, Carlos 
Marfn Pares, Santiago 
Martinell Gispert-Sauch, Enrique 

Martinez de Castilla Colomer, 
Santiago 

Masdeu Font, Carles 
Mateos Alarcon, Alfonso 
Massot Ramis de Ayreflor, Antonio 

Melendez Rusiiiol, Xavier 
Milano Aspe, Miguel 
Monllor Gomez, Juan Francisco 

Monge Bermudez, Mariano M 
Montane Benet, Ramon 
Mora Serrano, Fco. Javier 

Moreno Casas, Tomas 
Moreno Martinez, Juan Luis 
Moreu Balboa, Jordi 
Munoz Lopez, Javier 
Nasarre Lopez, Jaime 
Navajas Torrecillas, Victor 
Navarro Mesa, Juan Luis 
Nemilia Gantes, Juan 
Nierhaus Zahonero, Karl Michael 

Noguera Rodriguez, Juan 
Novo Minguez, Jose Luis 
Nunez Garcia, Jordi 
Obradors Samarra, Joan 
Ordaz Alonso, Carlos 
Ortiz Paredes, Manuel 
Oses Sales, Sonia 
Pages Zamora, Alba M. 
Pamias Romero, Albert 
Panisello Benaiges, Juan Antonio 

Parras Velasco, Ruth 
Pascual Romero, Jose Luis 
Perez Carmona, David 
Perez Garcia, Fco. Javier 
Perez Hernandez, Jose M. 
Perez Neira, Ana Isabel 
Perez Nieto, Antonio de Jesus 
Perez Rodriguez, Domingo Antonio 

Pijoan Rotge, Ramon 
Plana Eguia, Jose M. 
Planet Planas, Nuria 
Playa Biarnes, Carles 
Porrata-Doria Vague, Ramir de 

Povill Batlle, Ramon 
Prat Ametlla, Gabriel 
Puente Baliarda, Carles 

Puig-Duran Fresco, Rafael 
Puig Martin, Enrique 
Puig Martinez, Mario 
Puigrefagut Coarasa, Elena 
Pujol Perez, Ramon 
Pujolar Cos, Francese Xavier 

Puy Campas, Josep 
Puyal Gonzalez, Arantzazu 
Rafel Porti, Albert 
Ramirez Morales, Javier 
Ramirez Munoz. Luis Manuel 
Ramon Pauli, Salvador 
Ramos Castro, Juan 
Ramos Esplugas, Antonio 
Ravent6s Moret, Alfons 
Rebordosa Avion, Joan 
Riba Sagarra, Jaume 
Ripoll Bonnin, Pedro Francisco 
Ristol Jorba, Santiago 
Rodriguez Belmar, Andres 
Rubio Sancho D'avila, 

Juan Antonio 
Ruiz Feliu, Rafael 
Salazar Cardona, Francisco 
Sales Tarancon, Manuel 
Salillas Tellaeche, Jesus 
Salvador Collado, Jose Ramon 
Sanchez Blanch, Alfredo 
Santana Jimenez, Fco. Javier 
Santos Miranda, Jose Antonio 
Sasot Brosa, Carlos 
Segura Oto, Ramon 
Serrallonga Gasch, Josep Oriol 

Serrramia Bruxola, Antonio 
Serrano Lopez, Marti 
Silva Burgos, Arturo 
Silvestre Berges, Santiago 
Sire Langa, Albert 
Soriano Ibanez, Miguel 
Sumarroca Claverol, Carles 
Teran Martinez, Jose 
Tolsau Civat, Miriam 
Tresanchez Montaner, Manuel 
T uset Montaner, Francese 
Valles Nauffal, Gerardo 
Vargas Drechsler, Manuel 

Verdu Calafi, Joaquim 
Vidal Carreras, Jordi 
Vilanova Salas, Javier 
Villanueva Pablo, Silvia 
Zabala Sastre, Marcelino 
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Abad Morejon de Giron, Jaime 

Agea Merino, David 
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Albert Manau, Xavier 
Alcober Segura, Jesus Angel 
Alcon Belran, Alfredo 
Alonso Bermejo, Juan Jose 
Alonso Ferre, Miguel Angel 
Alvarez Castellanos Blaya, Fco. L 
Andreu Benito, Oscar 
Anglada Cantarell, Albert 
Anguela Martinez, Xavier 
Aragones Cervera, Xavier 
Ardanuy Della, Antoni 
Argandona Moreno, Javier 
Arnau Calduc, Carles 
Arveras Garcia, Ricardo 
Asencio Ledesma, M. Dolors 
Bach Orrit, Josep Anton 
Balo! Toldra, Carlos 
Barba Vigara, Juan Manuel 
Barbany Bages, Enric 
Barbero Rodriguez, Octavio 
Bardaji Pascual, Alberto 
Bardes Llorensi, Daniel 
Baztan Ruiz, Jose Carlos 
Bel Perez, Carles 
Bellod de Sitjar Togores, lnaki 
Bennassar Ordinas, Joan 
Bernal Socias, Enric 
Betriu Tarres, Pere 
Biosca Reig, lgnasi 
Blanch Sanchez, Carles 
Bonet Romero, Ruben 
Borras Chia, Joan 
Brezmes Llecha, Jesus 
Calafell Mach, Joan 
Carbo Figueras, Xavier 
Carbonell Prat, Miquel 
Carrasco Diaz, Daniel Emilio 
Castells Moreno, Jordi 
Castrillo Sanz, David 
Caufape Rius, Santiago 
Cayuela Luria, Susana 
Cendoya Mesa, Haisel Alejandro 
Cid Moran, Joaquim 
Codorniu Sanchez, Jordi 
Collados de los Mozos, Daniel 
Comellas Colome, Jaume 
Companys Bertran, Ernest 
Companys Ferran, Francese 
Contijoch Miquel, Eduard 
Corpas Montenegro, Jordi 
Costa Miralles, David 
Costa Savall, Josep 
Crespi Alemany, Mateu 
Cros Herrero, Enrique 
Cruselles Forner, Ernesto J. 
Delgado Alvarez, Fco. Javier 
Diaz de Cerio Ripalda, Luis Manuel 
Dominguez Gonzalez, Fco. Javier 

270 

Dominguez Sala, Jordi 
Erill Lladonosa, Josep M. 
Esquerra Lucia, lgnasi 
Estape Valls, Miquel 
Fabregas Huguet, Bonaventura 
Faundez Zanuy, Marcos 
Fernandez Bayo, Josep 
Fernandez Castanyer, Miguel 
Fernandez Espasa, Cesar 
Fernandez Garachana, Juan C. 
Fernandez Pons, Marta 
Fernandez Ubiergo, Gabriel 
Farragut Reus, Antonio 
Ferras Hernandez, Xavier 
Fidalgo Gordo, Adolfo 
Flores Asenjo, Santiago 
Gali Gubern, Samuel 
Garcia Azofra, Eduardo 
Garcia Calvo, Rafael 
Garcia Conde, Emilio 
Garcia Garcia, Diego Pedro 
Garcia Gonzalez, Miguel Angel 
Garcia Martin, Gaspar 
Garcfa Suarez, Juan Manuel 
Garrigosa Rivas, Sara 
Garzon Velasco, Pablo 
Gasulla Forner, Manuel 
Gimenez Rocamora, David 
Gine de Sola, Francese 
Gomez Beltran, German 
Gomez Puigvert, Manuel Jorge 
Gonzalez Juncas, Antonio 
Gonzalez Troger, Carlo 
Grueso Castillo, Jose 
Guimera Bulet, Andreu 
Haro Abad, Joan 
Henche Guijarro, David 
Hidaldo Fernandez, Diego 
Hierro Ortells, Pere 
Hontoria Blanco, Pablo 
lsern Mencio, Jaume 
lvorra Bernabeu, Francese V. 
Izquierdo Garcia, Francese 
Jareno Dorrego, Matilde 
Jimenez Garcia, Roberto 
Jimenez Marconi, Gonzalo 
Jimenez Serres, Vicente 
Jove Boix, Fsc. Xavier 
Juan LI acer, Leandro 
Julia Lundgren, Daniel 
Lama Perez, Laureano 
Lamote de Grignon Alifonso, Victor 
Lopez Della, Jordi 
Lopez Morillas, Jose Damian 
Lopez Perez, Juan Jose 
Lopez Vilar, Xavier 
Lozac'h, Nicolas (Erasmus Fran~a) 
Llados Bernaus, Ramon 

Llamas Bernabeu, Jose M. 
Llaurado Almonacid, Josep 
Llinas Simo, Victor 
Mackee Slabu, Diego 
Madrigal Esteban, Ana M. 
Magallanes Gonzalez, Francisco 
Manzanarez Viles, Josep 
Mananas Villanueva, Miquel A. 
Marcello Ruiz, Fco. Javier 
Marco Gomez, Christian 
Marco Olivan, Maria Jose 
Marcotegui lturmendi, 

Jose Antonio 
Mariana Herraiz, Juan Carlos 
Martin Nuno, Santiago 
Martin Polegre, Arturo Jose 
Martinez Bauza, Jutith 
Martinez Hernandez, Sergio 
Martinez Romero, Margarita 
Martinez Teipel, Alejandro 
Masana Campa, Jordi 
Masdeu Mas, Xavier 
Mateo Peria. Diego 
Mateu Ballester, Juan 
Minguela Ponce, Pedro 
Moncunill Geniz, F. Xavier 
Montal Armengou, David 
Monzo Sanchez, Francisco M. 
Morales Ramos, Alberto-Javier 
Moreno Cuadra, Arturo 
Mu let Albiach, Jordi 
Navarro Camacho, Jose 
Ojeda Martinez, Concepcion 
Oliva Galvan, Xavier 
Olive Castello, Eduard 
Olive Vancells, Jordi 
Orellana Royo, Fco. Javier 
Ozan Gorriz, Fco. Javier 
Paez Clavero, Adulfo 
Pages Figueras, Fe. Xavier 
Pages Pinol, Josep 
Palau Cornet, Josep 
Palenzuela Martinez, Jose 
Palmer Mateu, Bartolome 
Pallares Ferrando, Eduardo 
Pardo Arranz, Fco. Javier 
Paredes Dominguez, Silvia 
Paricio Penart, Javier 
Parra Egea, Cristobal 
Pascual Arguedas, Cesar 
Pascuas Medel, Beatriz 
Peces Fernandez, David 
Peig Olive, Enric 
Perez de Lara, Fco. Javier 
Perez Payeras, Andres 
Perez Varela, Manuel 
Pinol Margalef, Francese 
Plana Fernandez, Xavier 



Polo Fernandez, Jose Ignacio Torrents Estrach, Carles Barberan Agut, Pedro 
Polo Quero!, Victor Manuel Tortola Fernandez, Jorge Barberan Agut, Sergio 
Pons Catala, Miquel Tresanchez Montaner, Marius Bastardas Puigoriol, Roger 
Pous Sabadi, Carles Ubieto Xirgas, Antoni Baulies Batiller, Marc 
Prades Gimeno, Albert Urrutia Fuentes, Miguel A. Bayona Alcolea, Fernando 
Prieto Cepedano, Enrique Vaillo Daniel, Daniel Bedford Guaus, David Juan 
Puga Moure, Jose Antonio Valdivia Martinez, Ramon Daniel Belmonte Calderon, Carles 
Puig Cayuela, Vicenc Valenzuela Gonzalez, Jose L. Beltran de Heredia Pique, Benjamin 
Puigrefagut Chrysler, Ricard Valino Castro, Luis Miguel Bellod de Sitjar de Togores, Jose 
Pujol Tallada, Montserrat Vallespir de Gregorio, Antonio Bellod de Sitjar Togores, Arancha 
Quetglas Arino, Miguel Angel Vallmitjana Palau, Lluis Benages Pujol, Oscar 
Ramio Sole, Joan Valls Altadill, Jaume Benito Mendoza, Pedro 
Ramos Melero, Susana Valls Badia, Jordi Benosa Lalaguna, Jorge 
Recasens Guell, Carolina Valls Coquillat, Javier Bergas Mas, Antoni 
Remiro Lopez, Patricia Vaquer Mestre, Antonio F. Bermejo Remirez de Esparza, 
Ribelles Garcia, Alejandro Varas Noriega, Francisco Javier Fco. Javier 
Ribes Vilanova, Oscar Vega Segura, Javier Blonde! Fernandez, Guilles 
Ribot Ferrando, Jaime Viaplana Cendros, Victor Bonet Pocino, Josep lgnasi 
Riera Beneitez, Miguel Vidal Lopez, Eva M. Sort Manpel, Roberto 
Rigau Jordi, Xavier Villagrasa lsasi, Ignacio Bou Pallisa, Ramon 
Rio Romero, Juan Carlos del Villalba Madrid, Antonio Bravo Rendo, Juan Carlos 
Riu Sole, David Vinagre Solans, Lluis Buch Tarrats, Jordi 
Roca Caturla, Gabriel Zayas Arcediano, Nuria Buendia Buendia, Jose Diego 
Roca Llobet, Joan Buisan Gomez Del Moral, Javier 
Roca Merida, Ramon Cabo Freixedas, Javier 
Rodriguez Toro, Amador 19ena. Promocio Cabrera Carmona, Antonio Jose 
Roman Mola, Antonio 1993-94 Calvente Calvo, Fco. Javier 
Roman Ramento!, Daniel Calveras Auge, Ana 
Ronda Molines, Luis Abia Buenache, Jose Ignacio Calvet Aran, Emili 
Ros Barnadas, Xavier Abril Dovalo, Jaime Antonio Calvo Herrero, Felipe 
Rossignani De-Stefani, Claudio Aguayo Modrego, Jose Antonio Calvo Zorrilla, Sergio 
Ruestes Siscart, Merce Agustin Berne, Miguel Angel Campillo Cruellas, Ana Cristina 
Ruiz Benito, David Alarcon Gallardo, Gabriel Canals Riba, Jaume 
Sala Gomez, Monica Alcon Marrugat, Josep Canals Sole, Xavier 
Salamero Muzas, Jorge Alins Delgado, Juan Jose Canovas Corman, Miguel 
Salgado Gispert, Guillermo Almar Garayoa, Sergi Carretero Senan, Jordi 
Salvado Usach, Carles Alonso Mateta, Javier-Enrique Casablancas Segura, Pere 
Sanchez Cebollada, Diego A. Altadill Elias, Joan Baptista Casas Piedrafita, Jaime Oscar 
Sanchez Martin, Jose Carlos Alvarez Arpal, M. Pilar Casellas Ballart, Juan 
Sans Garcia, Josep Alvarez Quiroga, Carlos Catalan Anton, Daniel 
Sans Pons, Carles Alvarez Sanchez, Luis Catalan Guiz, Juan Carlos 
Santiago y Palmero, Alfredo Amigo Botifoll, Jordi Cena Perez, Juan Alberto 
Santos Blanco, M. Concepcion Andres Estasen, David Cerda Alabern, Lorenzo 
Sanz Llompart, Pere Andreu Munoz, Francese Cerdan Cartagena, Jose Fernando 
Sauleda Roig, Josep Angrill Ribas, Josep Claudios Santana, Alberto 
Sempere Agullo, Jordi Anton Haro, Carlos Clavaguera Mora, Jordi 
Sentis Masoliver, Jaume Aparicio lserte, Albert Cobarsi Morales, Josep 
Serra Graells, Francese Arellano Rios, Juan Cruz Comajuan Comi, Sonia 
Sierra Rivera, Cayetano Arranz Araujo, Miguel Angel Comas Serrano, Josep M. 
Sifre Metje, Bernat Auto Artal, Marc Comas Valls, Francese 
Simon Plaza, Jose Miguel Aymerich Martinez, Fco. Javier Cortes Estarellas, Alejandro 
Sitja Tejedor, Oriol Azpiroz Lopez, Gabriel Costa Sevillano, Jordi 
Soler Algarra, Jose Luis B Ajen Lazaro, Pablo Cristia Puges, Joan Enric 
Sureda Oliver, Francisco Sada Coma, Josep Cruz Llopis, Luis de La 
Taboada Iglesias, Jesus Oscar Sages Vaque, Francese Curto Capdevila, Enric 
Teixido Ascaso, Jaume Balaguer Navajas, Hugo Cusido Gimferrer, Esteban 

\ 
Tero! Garcia, Vicente Ballester Gornals, Antonio Daviu Domingo, Eusebi 
nntore Rebholz, Miquel Barallat Gimeno, Daniel Dominguez del Brio Tristan, Francisco 
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Dominguez Pumar, Manuel 
Elias Roya, Jose Enrique 
Enrech Vidal, Maria 
Escudero Garcia, Ignacio M. 
Espalol Nardi, Alfons 
Espanol Fumanal, Jaime Alberto 
Espinach Garcia, Leandre 
Espinosa Montoya, Javier 
Esteban Aniel-Quiroga, Pablo 
Esteva Payet, Santiago 
Esteve Catalan, Juan Antonio 
Esteve Ortigosa Vallejo, 

Juan Ignacio 
Fernandez Canti, Rosa M. 
Fernandez Fernandez, Marta 
Fernandez Garcia, Jose R. 
Fernandez Ramos, Jesus Manuel 
Fernandez-Pola Villanueva, Miquel 
Ferran Cases, Jordi 
Figuerol Farrero, Eduard 
Fial Coll, Bartolome 
Fite Mire!, Emili 
Foguet Albiol, Manuel 
Folch Buqueras, Josep 
Font Rossello, Joan 
Fontanilles Pinas, Joan 
Fontdecaba Baig, Enric 
Fuster Lopez, Daniel 
Gabarro Vall, Enric 
Galan Sevillano, Javier 
Galvez Manrique, Jose Luis 
Gallart Gallart, Francisco 
Garcia Blasco, Antonio 
Garcia Deza, Carles 
Garcia Duch, Joan 
Garcia Perez, Jordi 
Garcia Ramirez, Jose 
Garrido Herrador, Justo Antonio 
Genestar Bosch, Antonio 
Gil Donate, David 
Gil Miquel, Antoni 
Gili Carulla, Mario 
Gimeno Gast, David 
Giral Castillon, Roberto 
Gomez Lucia, Jordi Miquel 
Gomez Martin, Jose M. 
Gomez Rabaza, Emilio 
Gonzalez Ferrer, Manuel Jesus 
Gonzalez Jimenez, Jose Luis 
Gorricho Moreno, Juan Luis 
Guardia Guell, Montserrat 
Guaus Guerrero, Jordi 
Gudayol Portabella, Francese 
Guerrero Bertran, Angel 
Guitart Santos, Carlos 
Hernandez Fontanel, Josep 
Hernanz Tejedor, Javier 
Hesselbach Serra, Xavier 
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lbars Cortes, Juan Antonio 
Izquierdo Millanes, Carlos 
Jardi Manuz, Luis Antonio 
Jene Pia, Jordi 
Jimenez Alonso, Fco. Javier 
Juncar Pavon, Josep Lluis 
Jurjo Solera, Josep 
Larrea Alfonso, Fco. Javier 
Lazaro Guillen, Antoni 
Lopez Alterachs, Isaac 
Lopez de Meneses Monosilov, 

Jorge 
Lopez Rocafiguera, Enric 
Lozano Garcia, Gloria 
Lozano Pluvins, Jordi 
Lucio Reynes, Jordi 
Luis Diaz, M. Trinidad 
Llamas Cardoso, Miguel 
Llanas Garreta, Jose Antonio 
Llordella Porredon, Josep 
Llorens Cuartero, Vicen~ 
Malo Vila, Lorenzo 
Marco Moliner, David 
Margarit Badosa, Joan 
Marin-Roig Ramon, Jose 
Marquez Sanchez, Oscar 
Marti Puig, Pere 
Marti Toro, Vicen~ 
Martin Rodriguez, Jose Abraham 
Martinez Barambio, Raul 
Martinez Del Estal, David 
Martinez Pariente, Nestor 
Martinez Paris, Enrique 
Martinez Ramon, Manuel 
Martinez Vizuete, Mario Joaquin 
Masana Guitard, Francisco 
Masdeu Figa, Pere 
Massana Esteve, Marcel 
Massip Pons, Gabriel 
Matamoros Martinez, Jordi 
Megia Porcuna, Tomas 
Menta Polo, David 
Miralda Escude, Santiago 
Miserachs Teixidor, Jorge 
Misse Llobet, Arcadia 
Montesino-Espartero Rigel, 

Jose Luis 
Moral Cabrera, Jorge Victor 
Morales Barrull, Esther 
Morera Asiain, Ramon 
Morreres Sanchez, Jordi 
Muntada Tarrats, Merce 
Muntan Bordas, Rafael 
Munoz Medina, Olga 
Munoz Villalonga, Jordi 
Mur Rojas, Victor 
Mussach Rebullida, Luis 
Nadal Martinez, Miquel 

Navarra Artigas, Carme 
Navarro Delgado, Juan 
Navas Navarro, Antoni 
Nieto Fernandez, Genaro 
Novo Aguado, Javier 
Obiols Bernaus, Enric 
Ocana Serrano, Rafael 
Olariaga Jauregui, Eduardo 
Olesti Ambros, Enric 
Oliver Riera, Miquel 
Ortega Redondo, Juan Antonio 
Ortigosa Vallejo, Juan Ignacio 
Pablo Gonzalez, Carlos de 
Pachez Leal, Pau 
Padros Reig, Neus 
Palomares Parra, Antonio 
Pallares Segarra, Esteve 
Parron Granados, Josep 
Perez Briceno, Francisco J. 
Perez Cruz, Victor Manuel 
Perez Cuevas, Ana 
Perez Magrane, Angel 
Perez Sarasa, Jesus 
Piella Duran, Francese 
Pijoan Vidal, Joan Luis 
Pineda Jimeno, Esther 
Piriol Brussotto, Alfonso 
Piqueras Saez, Olga 
Piulachs Baga, Vicente 
Pamer Ribo, David 
Pons Adrover, Joan 
Portas Salle, Xavier 
Prados Oliver, Anselmo 
Prat Aparicio, Josep 
Prat Marti, Jose Luis de 
Prieto Fernandez, Marisol 
Puig Sala, Josep 
Puigdefabregas Sagrista, Joan 
Pujol Pola, Joan Ramon 
Quetglas Llompart, Pere 
Quiroga Serret, Jose Ignacio 
Quiroga Sufuentes, Jose 
Ramirez Fala, Jose Luis 
Raventos Catasus, Jordi 
Recasens Aloy, Carlos 
Redon Crespo, Albert 
Reig Bolano, Ramon 
Requejo Mozo, Jorge 
Reverter Castella, Albert 
Riart Solans, Marc 
Ribes Martinez, Monica 
Ribo Pal, Miquel 
Rodellar Gomez, Daniel 
Rodriguez Arias, Pedro 
Rodriguez Balcells, Albert 
Rodriguez Curto, Rosa M' 
Rodriguez Diez, Rafael 
Rodriguez Larena, Jorge 



Rodriguez Paz, Miguel 
Rodriguez Oueija, Angeles 
Rodriguez Oueija, Gabino 
Rojas Espinosa, Alfonso 
Roma Romero, Miguel 
Romero Carmona, Juan Jose 
Romero Nevada, Alfonso 
Romero Serrano, Antonio 
Ros Fernandez, Ignacio Victor de 
Rosell Belmonte, Joan 
Rosich Tell, M. Betlem 
Rovira Girbau, Ana 
Rozan, Eduard 
Sabate Pereto, Ricardo 
Sagols Calzada, Juan 
Salat lnocentis, Jordi 
Sales Zaragoza, Vicente 
Salmeron Tolosa, Antonio 
Salo Orfila, Joan Pau 
Salam Arroyo, Nicolas 
Salient Roig, Josep Oriol 
Samon Castella, Jordi 
San Martin Turmo, Jaume 
Sanchez Carazo, Fco. Javier 
Sanchez Carazo, Nuria 
Sanchez Puyal, Jorge 
Sancho Gasion, Oscar 
Sanjuan Mangues, Jose M. 
Sansa Llovich, Jorge 
Sebastia Cerqueda, Jordi 
Sentmenat Bertrand, Gonzalo de 
Serra Duch, Susana 
Serra Llusa, Ricard 
Serra Perez, Encarnacio 
Serra Roca, Juan 
Serrano Farfan, M. Elena 
Simon Arbos, Javier 
Sola Blasi, Eduard Albert 
Sola Colomer, Jordi 
Sola Ortega, Joan 
Solsona Palacin, Xavier 
Sonderegger, Marcel 
Soret Cerqueda, Xavier 
Subirats Reixach, Marta 
Talavedra Pedrol, Nuria 
Tarres Campa, Mar 
Tena Ferrer, Josep 
Teodoro Sadurni, Jaume 
Terre Alonso, Carlos Ignacio 
Torquet Zaborras, Rafael 
Torquet Zaborras, Victor 
Torrens Gili, Sergi 
Torrent Aixa, Carles 
Torrents Cros, Daniel 
Torrents Tortolas, F. Xavier 
Torres Feixas, Enric 
Tort Del Molino, Ignacio 
Tortola Perez, Sergio 

Tortras Romano, Alex 
Valderrama Blavi, Hugo 
Valenzuela Garcia, Andreu 
Valero Torruella, Joaquin 
Valls Ballespi, Albert 
Vaquer Bonnin, Miquel 
Vaquerizo Pena, Fernando 
Vazquez Alonso, F. Javier 
Ventura Cabus, F. Xavier 
Ventura-Traveset Bosch, Antoni 
Vera Vives, Victor 
Vicens Pedret, Monica 
Vicent Calonques, Santiago 
Vidal Agell, Eduard M. 
Vila Morros, Roger 
Viladegut Garray, Xavier 
Vilalta Costa, Jose 
Vilar Albareda, Sergio 
Vilarrubla Canals, Santiago 
Villarreal Reverter, Jose Luis 
Vinas Pinto, M. de Mar 
Vivancos Casasola, Joaquin 
Yufera Gomez, Jose Manuel 
Zabala Garcia, Miquel 
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Abad Casas, Manuel 
Abella Melines, Xavier 
Aguilar Cabarrus, Eva 
Aguilar Igartua, Monica 
Alarcon Cotm Eduard 
Alba Aranda, Javier 
Albi Pastor, Norman 
Alcaraz Casademunt, Jesus 
Alcubierre Arenillas, Martin 
Alonso Estalayo, Jesus Angel 
Aloy Rocamado, Raimond 
Alvarez Moreta, Josep 
Amenos Martinez, Ricard 
Amoros Porrini, Maria 
Andreu Andreu, Daniel 
Angeles Rodriguez, Carlos Javier 
Ansede Ferreira, Jesus 
Anta Vinyals, Albert De 
Antomil Munoz, Luis 
Aranda Garcia, Juan Carlos 
Araujo Salinas, Pedro 
Ares Grondona, Carlos Alberto 
Ariza Celma, Montserrat 
Arjona Navas, Gabriel 
Arques Lara, Pedro 
Arribas Martinez, Fco. Javier 
Arroyo Samso, Andreu 
Arrufat Vinoles, Agusti 
Aventin Garcia, Alberto 

Ayuso Arias, F. Javier 
Bafalluy Subira, Xavier 
Ballarin Prunera, David 
Ballester Casals, David (Erasmus) 
Baquero Romero, Nuria 
Barahona Esteve, M™ Florencia 
Barquera Blatter, Sergio 
Bartolome Bellver, Eduard 
Bartolome Perez de Mendiola, 

Eduard 
Bartual Garcia, Fco.Javier 
Bas Sanchez, Esther 
Bataller Diaz, Ismael 
Batlle Mont, Eloi 
Benavent Navarro, Anna 
Berenguer Mato, Borja 
Bermuda Galvez, Alberto 
Berni Segura, Jaume 
Biel Sole, Domingo 
Biosca Alvarado, Marcel 
Blanco Pascual, Ricardo 
Blanes Servera, Pedro 
Blasco Arrebola, Sergio A. 
Bocanegra Cruz, Jose Manuel 
Bofias Alberch, Josep 
Bonet Dalmau, Jordi 
Borras Cristofol, Ramon 
Borras Godayol, Salvador 
Batey Galindo, Xavier 
Brescos Grillo, Juan 
Brunet Garcia, Jordi 
Buisan Moreno, Carme 
Buj Alvarez, Miguel A. 
Burgos Canizares, Daniel 
Caballero de La Torre, Jose M. 
Calderon Jeronimo, Juan Ramon 
Campi Corbella, Jorge 
Campins Pascual, Javier 
Campins Pascual, Jorge 
Campo Maranges, Andreu del 
Canada Garcia, Antonio 
Capa Sendra, Carles 
Carbonell Cobo, Marta 
Carbonell Garabbo, Jordi 
Carbonell Prat, Rafael Miguel 
Cardona Valentines, Xavier 
Carreras Salcedo, Miguel Angel 
Casadevall Guillen, Josep 
Casals Castane, Josep 
Casals Simo, Ramon 
Casalta Escuer, Juan Manuel 
Cases Valero, M. Elena 
Castilla Fernandez, Miguel 
Cedo Margarit, Lluis 
Cervantes Prada, Antoni 
Cintolesi Brill, Daniel 
Ciriano Muhlberger, Klaus 
Claros Casanas, Nuria 
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Clot Minarro, Jaume 
Codony Salcedo, M. Victoria 
Collado Gomez, Juan Carlos 
Cosp Vilella, Jordi 
Cruzet Recasens, Xavier 
Cuadra Ribas, Pablo de la 
Cuguero Escofet, Josep 
Curiel Garcia, Gonzalo 
Checa Yera, Rodrigo 
Chercoles Maseda, Victor Daniel 
Chinea Manrique de Lara, 

Alejandro 
Dalmau Vives, Jose Luis 
Delgado Garron, Albert 
Delgado Robayna, Francisco Tomas 
Dominguez Mendez, Manuel 
Espinosa Tome, Guillem 
Estarellas Dols, Juan Jose 
Estevez Paniagua, Ignacio 
Fabrega Sanchez, Jordi 
Fabrega Soler, Lluis 
Fandos Sadurni, Albert 
Fdez. de Losada Passols, Natalia 
Ferre Fabregas, Antoni 
Ferrero Pintor, Roberto 
Ferres Saez, Juan 
Figueras Solanilla, Jaume 
Florensa Berenguer, F. Xavier 
Flores Martin, Jose Luis 
Floristan Rodrigo, Oscar 
Flori! Tur, Fco. Javier 
Font Segura, Francisco Javier 
Fontdevila Serena, Enric 
Fortuny Gomila, Josep Marti 
Fortuny Obiols, Miquel 
Frago Calvera, Albert 
Franco Garos, Santiago 
Franco Puertolas, Ramon 
Gadea Beluque, Tomas 
Gallardo Triado, Jordi 
Garcia de las Bayonas Cava 

Fernando 
Garcia Faura, Javier 
Garcia Lopez, Jose Antonio 
Garcia Madero, Jose Luis 
Garcia Oliver, Juan Antonio 
Garcia Palerm, Marcos 
Garcia Sanchez, Jose Antonio 
Garre Gui, Silvia 
Garzon Granados, Jose Luis 
Gasch Malaret, Carlos 
Gatell Llorente, Jordi 
Gavilan Ballesteros, Arturo 
Gibert Abos, Enrique 
Gil de Sola Rutllan, Llus 
Gimenez Garcia, Gabriel 
Gimenez Xaixo, Xavier 
Gonzalez Molina, Albert 
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Ramos Ortiz, Antonio Jose Sanchez Palaso, Alex Torras Isla, Daniel 
Rey Sendon, Ana Sanchez Vilalata, Antonio Torrellas Albiac, Eduard 
Reyes Moreno, Miguel Sancho Crous, Luis Tresserra Masse, Lorenzo 
Ribes Artigas, Juan M. Sancho lnsa, David Valcarcel Forcadell, Christian 
Ridruejo Hernandez, Jose Fidel Sanmartin Sojo, Eduardo Carlos Valencia Garcia, Daniel 
Rigau Serra, Xavier Sans Vollmer, Lluis Valero Compte, David 
Rios Rull, Tomas Santamaria Perez, Luis M. Vall Cort, Jaume 
Roca Gabarron, Jose Fco. Santamaria Rubin, Enrique Via Roig, Jordi 
Rodrigo Pena, Guillermo Santandreu Vila, Marti Vidal Ferre, Rafael 
Rodriguez Angrill, Joan A. Santatala Morales, Alejandro Vila De Las Heras, Julia 
Rodriguez Palomar, Jorge Santiago Dominguez, Sergio de Vilalta Cliville, Miquel 
Rodriguez Pellejer, Albert Sanz Tomas, Daniel Vilaseca Engel, Luis 
Roige Simon, Eduard Sarabia Ricart, Cristina Yanez Rodriguez, Angeles 
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Enginyeres i enginyers en Electronica 

1era. Promocio 

94-95/2 

Andreu Guell, Rafael 
Detraux Viguera, Fernando 
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2ona. Promocio 

1995-96/1 

Arias Santaella, Alfredo 
Arias Santaella, Jordi 
Canto Navarro, Enrique 
Lara Gimenez, Victor 
Toribio Sardon, Andres 

1995-96/2 

Castaiios Sanchez, Jose Luis 
Figuerola Barrufet, Gabriel 
Piiiol Mas, Ramon 
Uhlar Escandell, David (Erasmus) 

3era. Promocio 

1996-97/1 

Bohigas Daranas, Ferran 
Jalfon, Michel 
Sanclement Esteban, Antoni 
Santiago Muniesa, Jose Manuel 

1996-97/2 

Agramunt Castro, Victor 
Albarral Garcia, Jose Luis 
Fulgara Ferre, Vicen~ 
Gonzalez Farrera, Manuel 
Haro Sanchez, Josep M' 
Meseguer Estopa, Joan 
Rubio Cuadrado, Joan Carles 
Toda Navarro, Juan 
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