
A La Salle
El 14 de febrer, 14 equips (90 participants) dispu-
ten a La Salle la VEX Robotics Competition. 

El 17 d’abril s’inaugura oficialment la Residència 
Universitària Campus La Salle. Copresideixen l’ac-
te l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el cardenal 
i arquebisbe de Barcelona Lluís Martínez Sistach.

Alumnes del grau en Direcció d’Empreses Tecnològi-
ques de La Salle Campus Barcelona participen en la 
conferència National Model United Nations (NMUN) 
de Nova York. L’equip va representar Mònaco i van 
guanyar el premi Honorable mention delegation. A 
més, Josep Maria Àvila i Alejandro Borja també es 
van emportar el premi Outstanding Position Paper.

Reconeixement especial a La Salle, durant la 20a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, pels 
50 anys de l’Escola de Telecomunicacions, a càrrec de l’Associació Catalana d’Enginyers de Teleco-
municació i del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya.

La Salle Campus Barcelona-URL i HP presenten la posada en funcionament d’un Centre d’Innovació 
en Xarxes SDN (xarxes definides per programari). La Salle-URL és el primer centre de Catalunya que 
imparteix formació sobre aquesta àrea.

El 26 de maig, l’Ajuntament de Barcelona reconeix la Fundació Universitat i Tecnologia La Salle amb 
la Medalla d’Or al mèrit científic pels seus 50 anys dedicats a l’ensenyament i al desenvolupament 
científic i tecnològic. L’alcalde, Xavier Trias, fa entrega de la medalla al germà Josep Guiteras i Llimo-
na, president de la Fundació Privada Universitat i Tecnologia La Salle.

El Grup de Recerca en Tecnologies Media (GTM), dins del projecte europeu DYNAMAP, desenvolu-
pa un algorisme que detecta automàticament si els sorolls provenen del trànsit. Altres investigadors 
d’aquest grup de recerca desenvolupen un sistema per facilitar la geolocalització de vídeos; així es 

pot saber on han estat enregistrats. 

El 17 de novembre, a proposta de La Salle, com a 
doctor honoris causa, per la Universitat Ramon Llull, el 
Dr. Paul Mockapetris, un dels pares d’Internet i crea-
dor del DNS. El mateix dia, Mockapetris inaugura l’ex-
posició 50 anys de Telecomunicacions La Salle, dis-
senyada amb motiu del Cinquantenari. Els comissaris 
de la mostra són els germans Mateo Esteban i Joan 
Camps i el professor Josep Maria Selga.

•El 20 de desembre de l’any 2013, l’Assemblea 
General de les Nacions Unides, en la Resolució 
68/440/Add.2, decideix declarar l’any 2015 l’Any In-
ternacional de la Llum i les Tecnologies basades en 
la Llum, i reconeix així la importància d’aquesta en 
la vida dels éssers humans i en el desenvolupament 
de la societat mundial a molts i diferents nivells. En 
cada país, els comitès encarregats de la celebració 
s’encarreguen d’organitzar i difondre activitats rela-
cionades per donar a conèixer la importància de la 
llum i les seves tecnologies, en àrees com la salut, 
l’educació, la tecnologia, la comunicació, etc.
Foto: Comitè de l’Any Internacional de la Llum

19 de febrer: 
Als Estats Units finalitza la retrans-
missió de la sèrie còmica de la CBS 
Two and Half Men, que va entrar en 
antena el 22 de setembre de 2003. 
Aquesta sèrie consta de 12 tempora-
des amb un total de 262 capítols. El 
20 de març, també en aquest país fi-
nalitzarà la sèrie, de comèdia-musical 
de la FOX, Glee, que haurà estat en 
antena des del 19 de maig de 2009 i 
inclou 6 temporades amb un total de 
121 capítols.
Foto: domini públic

20 de juliol: 
Cuba i els Estats Units restableixen les relacions diplomà-
tiques després de més de 50 anys d’enemistat. Les am-
baixades a l’Havana i a Washington, han tornat a obrir les 
seves portes. Raúl Castro i Barak Obama van anunciar 
l’apropament entre els països el desembre de l’any 2014.
Foto: Departament d’Estat dels Estats Units

24 de març:
A la base antàrtica argentina Esperança, a les illes Òr-
cades del Sud, ubicada a 1.150 km al sud-est de la ciu-
tat d’Ushuaia, a la Patagònia argentina, es registra una 
temperatura de 17,5 °C, la més alta registrada d’ençà 
que es documenta aquest paràmetre (1903) a la Base 
Antártica Orcadas.
Foto: Antarctic96 (treball propi)

24 d’abril: 
Surt a la venda l’Apple Watch, el primer rellotge intel·ligent (o smartwatch) d’Apple. 
El seu sistema operatiu és el Watch OS, una adaptació de l’iOS reduïda. Disposa 
d’una corona digital que funciona com a botó d’inici i que obre aplicacions. Té una 
pantalla de retina especial flexible que detecta la pressió sobre la pantalla. Entre 
altres funcions té integrat el mètode de pagament Apple Pay, sensor de pols car-
díac, i mitjançant la tecnologia Siri permet dictar missatges de veu per ser enviats 
per correu electrònic o xarxes socials.
Foto: Joho345 (treball propi)
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