La Salle Campus Barcelona-URL rep la Medalla d’Or al
Mèrit Científic de l’Ajuntament de Barcelona pels seus
50 anys d’estudis de Telecomunicacions
Barcelona, 27 de maig de 2015-. La Salle Campus Barcelona-URL va rebre ahir a la
tarda la Medalla d’Or al Mèrit Científic de l’Ajuntament de Barcelona pels seus 50 anys
de valuosa tasca en el desenvolupament científic i tècnic, així com el coneixement
pràctic de les àrees d’Enginyeria, Gestió, Arquitectura i altres disciplines.
L’Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, va fer entrega de la medalla al Germà Josep
Guiteras i Llimona, president de la Fundació Privada Universitat i Tecnologia La
Salle, que va agrair el guardó en nom de totes les persones que han fet possible la tasca
desenvolupada des de La Salle-URL durant els últims 50 anys així com de les persones
que van fer possible el desenvolupament de les Telecomunicacions a tot el món. També
va estar present a l’acte el tinent d’alcalde de cultura, Jaume Ciurana.
Josep M. Santos, director general de La Salle Campus Barcelona-URL, va explicar
breument la trajectòria històrica i fites assolides per La Salle en el camp de l’educació i
ensenyament universitari en aquests últims 50 anys.
La Salle Campus Barcelona-URL celebra enguany els 50 anys de la posada en marxa
al 1965 dels primers estudis universitaris de Telecomunicacions de Catalunya. En aquell
moment els germans de les Escoles Cristianes de La Salle van fer una aposta per,
atenent les necessitats de la indústria, oferir els primers estudis universitaris de
Telecomunicacions a Catalunya amb reconeixement oficial. Anteriorment, al 1903 es
van començar els estudis universitaris de peritatge industrial al Col·legi de la Salle
Bonanova, que es van aturar als anys 30 i es van recuperar al 1959, com embrió del
que serien els estudis de Telecomunicacions.
En el moment de la creació del estudis, ja es va realitzar un treball previ de contacte
amb l’empresa fent a començament dels seixanta un estudi laboral i industrial. La
conclusió va ser que el 50% de les industries electròniques a nivell estatal eren
catalanes, tot i no existir a Catalunya cap centre de formació per preparar personal
qualificat. D’aquí la creació de l’Escola i els seus estudis que fins al dia d’avui, s’han
convertit en un referent en l’àmbit de les telecomunicacions, essent un centre
capdavanter i innovador de reconegut prestigi a nivell global.
L’Escola va passar per diferents etapes. Una primera fase en la qual va funcionar com
a Escola de Telecomunicacions dependent de Madrid, fins el 1976. A partir d’aquí s’inicia
la segona etapa, que abasta els anys 1976-1991, en la qual funciona com a Escola
Universitària d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions (la EUETT) adscrita a la
Universitat Politècnica de Barcelona (la futura Universitat Politècnica de Catalunya). És
en aquesta època en la que els seus alumnes comencen a ocupar llocs preeminents en
les indústries d’Electrònica, Ordinadors, Informàtica, Acústica, Televisió i
Comunicacions. Finalment, en la última etapa a partir de 1991 l’escola disposa ja d’un

projecte propi i autònom, formant part, en qualitat de membre fundador, de la Universitat
Ramon Llull. En el moment d’aquesta constitució La Salle va crear també l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Electrònica i Informàtica, l’ETSEEI, que va permetre la
posada en marxa d’un gran número d’Enginyeries Superiors, Màsters i Postgraus, com
l’Enginyeria Multimèdia, la primera a Europa, al 1996.
Actualment, La Salle-URL inclou àrees tècniques i científiques, especialment en els
camps de la Telemàtica, les Telecomunicacions, el So i Imatge, la Robòtica, les Ciències
de la Computació, la Multimèdia, l’Arquitectura, l’Enginyeria de la Construcció i la
Direcció d'Empreses, amb 6 grups de recerca en contacte molt directe amb el món
empresarial. En total s’ofereixen 12 graus universitaris, 8 màsters universitaris i 48
màsters propis. Al proper curs 2015-2016 es posarà en marxa el primer grau amb
titulació oficial a Catalunya en Animació i Efectes Visuals (VFX).

Sobre La Salle Campus Barcelona-URL
La Salle, amb més de tres segles d'experiència, és membre fundador de la Universitat
Ramon Llull i és un centre universitari que ofereix formació universitària especialitzada
en Arquitectura, Enginyeria, Direcció d’Empreses i Animació i VFX. Amb una clara
vocació internacional, la seva activitat docent està interconnectada a través de 73
centres universitaris lasal·lians presents en més de 83 països arreu del món. A més,
aposta decididament per l’emprenedoria a través de La Salle Technova Barcelona, un
parc d’innovació i acceleració de nous projectes empresarials de base tecnològica.
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