Acta de Consell del Patronat
Núm. de la sessió: 2
Data: 30 de juny de 2011
Hora de començament: 19,15 h
Hora d’acabament: 21,15 h
Lloc: Barcelona, Campus Nord, edifici Rectorat, sala del Llac
Assistents
Aintzane Arbide
Jordi Aubert
Enric Barba
Joan Cabestany
Ramón Casanella

SECARTYS
FICOSA
CIRSA
DEE, UPC
Ass. Eng. Elect.

Miguel Castilla, secretari
Oscar Chabrera
Mariano López (convidat)
Pere Riu, president

DEE, UPC
GIGLE
DEE, UPC
DEE, UPC

GEMGROUP
ACC10

Jaume Mestre
Ezequiel Navarro

LEAR
AETIC

Excusats
Alfonso Collado
Carles Gomarà
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació, si s’escau, del acta de la sessió anterior
Informe del president del Consell
Línies estratègiques per al proper any
Presentació de la reunió anual de membres del Patronat
Màster d’Enginyeria Electrònica
Torn obert d’intervencions

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
L’acta de la sessió del Consell d’1 de juliol de 2010 s’aprova per unanimitat dels assistents.

2. Informe del president del Consell
El director recorda la estructura del Patronat i la composició del Consell del Patronat (veure pàgines 2
i 3 de l’annex 1). Repassa les accions dutes a terme durant aquest any:
1) Creació de la pàgina web del Patronat (http:/patronat.eel.upc.edu) i del grup Patronat del
Departament d’Enginyeria Electrònica UPC al Linkedin. Es demana l’opinió sobre si es creu necessari
posar en marxa un subgrup d’empreses. El Consell considera que seria interessant.
2) Reunió a l’octubre de 2010. Va servir per definir accions d’interès del Patronat a curt i llarg termini
(veure pàgina 9 de l’annex 1).
3) Presentació del Patronat a la reunió anual de SECARTYS. El Patronat va ser rebut amb molt
interès. S’ha programat una presentació específica del Patronat a l’octubre de 2011.
4) UPC Alumni. La UPC està endegant un procés per integrar en una agrupació a tots els seu exalumnes. El Patronat ha d’establir una relació amb aquesta agrupació.
5) Logo del Patronat. La pàgina 11 de l’annex 1 mostra els logotips proposats per al Patronat. El
Consell selecciona els cinc següents:

El logotip s’escollirà per votació via Linkedin i es presentarà a la reunió anual de membres del
Patronat.
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3. Línies estratègiques per al proper any
El director presenta las línies estratègiques que van ser identificades a la reunió de l’octubre de 2010
(veure pàgines 12 i 13 de l’annex 1). Es discuteix sobre aquestes línies estratègiques. Com a resultat
de la discussió, s’identifiquen les següents línies estratègiques a curt termini:
1) Jornades de difusió de la recerca del Departament. Es tracta d’una sessió periòdica (anual) en la
qual els grups de recerca del Departament presentaran les seves línies d’actuació i les activitats de
recerca més significatives. Es vol propiciar contactes temàtics i sectorials entre empreses, grups de
recerca i estudiants.
2) Formar doctors vinculats a empreses. Es vol potenciar el nombre de tesis que es fan total o
parcialment a les empreses.
i les següents a llarg termini:
1) Creació d’empreses tecnològiques. Es pretén revaloritzar les patents dels grups de recerca del
Departament.
2) Foment de l’emprenedoria dels estudiants i el professorat del Departament. Es vol identificar idees
per generar empreses.

4. Presentació de la reunió anual de membres del Patronat
La reunió anual de membres del Patronat està prevista per al 20 de juliol, 19h. L’ordre del dia
provisional es pot consultar a la pàgina 14 de l’annex 1. Es preveuen dues xerrades tècniques:
Electrònica per al automòbil i presentació del llibre Innovacions per Enric Barba.

5. Màster d’Enginyeria Electrònica
El Màster d’Enginyeria Electrònica ha de ser revisat properament. El centre docent ETSETB ha iniciat
un procés de discussió per analitzar les possibilitats. S’ha pensat en un Màster específic
d’Electrònica, encara que també s’ha avaluat la possibilitat de definir un Màster general de
Telecomunicació on l’Electrònica seria una especialitat.
El Consell opina que la necessitat d’un Màster específic és clara i els representants del sector
industrial recolzen unànimement aquesta definició específica per al Màster d’Electrònica.

6. Torn obert d’intervencions
No n’hi ha intervencions.

Acords
1. L’acta de la sessió del Consell d’1 de juliol de 2010 s’aprova per unanimitat dels assistents.

El secretari
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Vist i plau
El president

Annex 1

Diapositives PowerPoint de la presentació
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