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Tirada: Sección: Actualidad

Difusión: Espacio (cm2): -

(O.J.D.) Ocupación (%): -

Audiencia: Valor (€): 487,5

Revist              Universitaria             (E.G.M.) Valor Pág. (€): 3.900,00 
Imagen: Sí

Quincenal 01/01/2009 Página: -
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Neix a la UB el 
primer Màster en 
Desenvolupament 
Personal i Lideratge
La Facultat d’Economia de la Universitat de Barcelona (UB) impulsa el Màster en 
Desenvolupament Personal i Lideratge, la primera titulació universitària a Espanya 
centrada en promoure el creixement personal dels alumnes. L’objectiu d’aquest 
màster és donar resposta als nous reptes i necessitats que planteja el context 
actual de crisi econòmica des del punt de vista de la responsabilitat i el lideratge 
personal. El màster també pretén crear sinèrgies amb el món de l’empresa, on 
cada vegada es busquen més professionals amb intel·ligència emocional, que tin-
guin valors com la responsabilitat, la humilitat, el coratge i la capacitat real per 
treballar en equip.

ESADE, entre les 
deu millors
escoles del món
El programa One-Year MBA d’ESADE ha estat classificat com el sisè millor del món 
i el quart a escala europea, segons el rànquing Accelerated MBAs que ha publicat 
The Wall Street Journal. El rotatiu ha mesurat l’eficàcia dels MBA impartits en 48 
escoles de negocis d’arreu del món. Els participants d’aquesta modalitat d’MBA 
d’ESADE en valoren molt positivament la qualitat i la utilitat de les habilitats que 
s’hi aprenen, sobretot la formació en lideratge directiu. Precisament, en aques-
ta variable ESADE està situada en el primer terç del rànquing. La reputació de 
l’escola i l’enfocament internacional del programa són dos altres aspectes que 
tenen en compte els alumnes a l’hora de matricular-se en un MBA d’ESADE.

A la UOC podràs 
consultar les notes a 
través del televisor!
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la consultora tecnològica Raona han 
desenvolupat un sistema que ofereix als universitaris la possibilitat d’accedir a 
les seves notes a través del televisor amb un simple comandament a distància. El 
projecte Media UOC aprofita el potencial de la plataforma Microsoft Media Cen-
ter, encara poc coneguda al mercat espanyol, que permet accedir a nombrosos 
serveis online. Aquest projecte es divideix en dues fases. La primera, ja disponi-
ble, es basa en un canal navegable a través del qual els alumnes poden obtenir 
tota la informació necessària sobre la universitat. En la segona fase, gestions com 
consultar les notes, el correu electrònic o fins i tot l’entrega de treballs es podran 
realitzar a través del comandament a distància. Media UOC està disponible per a 
qualsevol estudiant que tingui un televisor amb accés a Internet i a la plataforma 
Microsoft Media Center.

Noves parades 
de bus sostenibles
L’empresa Capmar, especialitzada en la fabricació de mobiliari urbà, i l’Istituto 
Europeo di Design de Barcelona (IED), juntament amb l’Entitat Metropolita-
na del Transport (EMT), han presentat a la Ciutat Comtal la primera Parada 
Solar d’Informació autosuficient d’Espanya. La PSI és un sistema innovador 
i sostenible de panells d’informació dels transports públics que funciona ín-
tegrament amb energia solar. La PSI augmenta la qualitat del servei, ja que 
l’usuari, quan arriba a la parada estarà informat puntualment del temps 
d’arribada dels autobusos de les diferents línies. La informació s’actualitza 
cada 30 segons. La PSI s’ha desenvolupat sota la direcció del departament 
d’Investigació + Educació (I+ED) de l’IED, a través del seu responsable Horge 
Pérez, i un equip de quatre alumnes dels cursos triennals de Disseny de Pro-
ducte i Disseny de Transport.  

La UAB, segona 
universitat espanyola 
en productivitat 
científica
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és la segona universitat en ren-
diment investigador d’Espanya, amb més de 10.300 articles publicats, segons 
l’informe elaborat enguany pel grup de recerca SCImago, que analitza la pro-
ductivitat científica de més de 2.000 institucions de tot el món. Les cinc prime-
res posicions del rànquing les ocupen el Centre Nacional de Recerca Científica 
de França (CNRS), les acadèmies de les ciències de la Xina i de Rússia, i les 
universitats de Harvard i de Tòquio. En total, l’informe inclou 123 institucions 
espanyoles. Les cinc primeres, per ordre de posició, són: el CSIC, la UB, la UAB, 
la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat Autònoma de Madrid.

+q albergs. Rutes i 
camins per Catalunya 

El Departament d’Acció 
Social i Ciutadania de 
la Generalitat de Cata-
lunya ha presentat el 
programa +q albergs. 
Rutes i camins per Ca-
talunya, una iniciativa 
que té com a objectiu 
fomentar la descoberta 
del patrimoni natural 
mitjançant itineraris a 
peu i amb bicicleta pels 
voltants dels albergs 
de joventut, situats en 
indrets de gran interès 
turístic.

El nou programa ofereix 
la possibilitat de fer un 
total de 41 rutes repar-
tides per la geografia li-
toral, d’interior i de muntanya, incloses en vuit marques turístiques 
de Catalunya. Els itineraris han estat dissenyats per a diferents ti-
pus de públic –familiar, escolar i, especialment, el jove–, i inclouen 
els nivells de dificultat fàcil, mitjà i avançat. 25 d’aquestes rutes en-
llacen diferents instal·lacions de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials 
de Catalunya (Xanascat), mentre que la resta proposen un circuit 
circular amb arribada i sortida al mateix alberg.
“L’objectiu d’aquest programa és que els joves coneguin el país, 
valorin els espais naturals i, a la vegada, practiquin esport”, afirma 
el secretari de Joventut, Eugeni Villalbí.

Els usuaris del +q albergs podran obtenir tota la informació de la 
ruta i la seva fitxa tècnica a través del web www.xanascat.cat, on 
també es podran descarregar mapes, fotografies i llibres de rutes. 
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Tirada: Sección: -

Difusión: Espacio (cm2): -

(O.J.D.) Ocupación (%): -

Audiencia: Valor (€): 1.215, 00
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Audiencia: Valor (€): 1.215, 00
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Imagen: Sí
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Tirada: Sección: -

Difusión: Espacio (cm2): -

(O.J.D.) Ocupación (%): -

Audiencia: Valor (€): 1.215, 00

Online           Sostenibilidad (E.G.M.) Valor Pág. (€): - 
Imagen: Sí

Web 01/10/2009 Página: -
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Imagen: Sí
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Imagen: Sí
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(O.J.D.) Ocupación (%): -

Audiencia: Valor (€): 1.215, 00

Online                       General            (E.G.M.) Valor Pág. (€): -
Imagen: Sí

Web 06/10/2009 Página: -
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(O.J.D.) Ocupación (%): -

Audiencia: Valor (€): 1.215, 00

Online       Medioambiente            (E.G.M.) Valor Pág. (€): -
Imagen: Sí

Web 07/10/2009 Página: -
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Difusión: Espacio (cm2): -

(O.J.D.) Ocupación (%): -

Audiencia: Valor (€): 1.215, 00

Online                       General (E.G.M.) Valor Pág. (€): -
Imagen: Sí

Web 08/10/2009 Página: -
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Tirada: 8.284 Sección: -

Difusión: - Espacio (cm2): 310

(O.J.D.) Ocupación (%): 49%

Audiencia: - Valor (€): 325,00

Cataluña                   General             (E.G.M.) Valor Pág. (€): 650, 00 
Imagen: Sí

Diaria 09/10/2009 Página: -
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(O.J.D.) Ocupación (%): 85%

Audiencia: - Valor (€): 552,00

Cataluña                   General             (E.G.M.) Valor Pág. (€): 650, 00 
Imagen: Sí

Diaria 09/10/2009 Página: 24
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Tirada: Sección: -
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(O.J.D.) Ocupación (%): -

Audiencia: Valor (€): 1.215, 00

Online                       General (E.G.M.) Valor Pág. (€): -
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Web 13/10/2009 Página: -
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Tirada: Sección: -

Difusión: Espacio (cm2): -

(O.J.D.) Ocupación (%): -

Audiencia: Valor (€): 1.215, 00

Online              Arquitectura (E.G.M.) Valor Pág. (€): -
Imagen: Sí

Web 14/10/2009 Página: -
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(O.J.D.) Ocupación (%): -

Audiencia: Valor (€): 1.215, 00

Online                 Tendencias (E.G.M.) Valor Pág. (€): -
Imagen: Sí

Blog 20/10/2009 Página: -
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Neix a la UB el 
primer Màster en 
Desenvolupament 
Personal i Lideratge
La Facultat d’Economia de la Universitat de Barcelona (UB) impulsa el Màster en 
Desenvolupament Personal i Lideratge, la primera titulació universitària a Espanya 
centrada en promoure el creixement personal dels alumnes. L’objectiu d’aquest 
màster és donar resposta als nous reptes i necessitats que planteja el context 
actual de crisi econòmica des del punt de vista de la responsabilitat i el lideratge 
personal. El màster també pretén crear sinèrgies amb el món de l’empresa, on 
cada vegada es busquen més professionals amb intel·ligència emocional, que tin-
guin valors com la responsabilitat, la humilitat, el coratge i la capacitat real per 
treballar en equip.

ESADE, entre les 
deu millors
escoles del món
El programa One-Year MBA d’ESADE ha estat classificat com el sisè millor del món 
i el quart a escala europea, segons el rànquing Accelerated MBAs que ha publicat 
The Wall Street Journal. El rotatiu ha mesurat l’eficàcia dels MBA impartits en 48 
escoles de negocis d’arreu del món. Els participants d’aquesta modalitat d’MBA 
d’ESADE en valoren molt positivament la qualitat i la utilitat de les habilitats que 
s’hi aprenen, sobretot la formació en lideratge directiu. Precisament, en aques-
ta variable ESADE està situada en el primer terç del rànquing. La reputació de 
l’escola i l’enfocament internacional del programa són dos altres aspectes que 
tenen en compte els alumnes a l’hora de matricular-se en un MBA d’ESADE.

A la UOC podràs 
consultar les notes a 
través del televisor!
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la consultora tecnològica Raona han 
desenvolupat un sistema que ofereix als universitaris la possibilitat d’accedir a 
les seves notes a través del televisor amb un simple comandament a distància. El 
projecte Media UOC aprofita el potencial de la plataforma Microsoft Media Cen-
ter, encara poc coneguda al mercat espanyol, que permet accedir a nombrosos 
serveis online. Aquest projecte es divideix en dues fases. La primera, ja disponi-
ble, es basa en un canal navegable a través del qual els alumnes poden obtenir 
tota la informació necessària sobre la universitat. En la segona fase, gestions com 
consultar les notes, el correu electrònic o fins i tot l’entrega de treballs es podran 
realitzar a través del comandament a distància. Media UOC està disponible per a 
qualsevol estudiant que tingui un televisor amb accés a Internet i a la plataforma 
Microsoft Media Center.

Noves parades 
de bus sostenibles
L’empresa Capmar, especialitzada en la fabricació de mobiliari urbà, i l’Istituto 
Europeo di Design de Barcelona (IED), juntament amb l’Entitat Metropolita-
na del Transport (EMT), han presentat a la Ciutat Comtal la primera Parada 
Solar d’Informació autosuficient d’Espanya. La PSI és un sistema innovador 
i sostenible de panells d’informació dels transports públics que funciona ín-
tegrament amb energia solar. La PSI augmenta la qualitat del servei, ja que 
l’usuari, quan arriba a la parada estarà informat puntualment del temps 
d’arribada dels autobusos de les diferents línies. La informació s’actualitza 
cada 30 segons. La PSI s’ha desenvolupat sota la direcció del departament 
d’Investigació + Educació (I+ED) de l’IED, a través del seu responsable Horge 
Pérez, i un equip de quatre alumnes dels cursos triennals de Disseny de Pro-
ducte i Disseny de Transport.  

La UAB, segona 
universitat espanyola 
en productivitat 
científica
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és la segona universitat en ren-
diment investigador d’Espanya, amb més de 10.300 articles publicats, segons 
l’informe elaborat enguany pel grup de recerca SCImago, que analitza la pro-
ductivitat científica de més de 2.000 institucions de tot el món. Les cinc prime-
res posicions del rànquing les ocupen el Centre Nacional de Recerca Científica 
de França (CNRS), les acadèmies de les ciències de la Xina i de Rússia, i les 
universitats de Harvard i de Tòquio. En total, l’informe inclou 123 institucions 
espanyoles. Les cinc primeres, per ordre de posició, són: el CSIC, la UB, la UAB, 
la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat Autònoma de Madrid.

+q albergs. Rutes i 
camins per Catalunya 

El Departament d’Acció 
Social i Ciutadania de 
la Generalitat de Cata-
lunya ha presentat el 
programa +q albergs. 
Rutes i camins per Ca-
talunya, una iniciativa 
que té com a objectiu 
fomentar la descoberta 
del patrimoni natural 
mitjançant itineraris a 
peu i amb bicicleta pels 
voltants dels albergs 
de joventut, situats en 
indrets de gran interès 
turístic.

El nou programa ofereix 
la possibilitat de fer un 
total de 41 rutes repar-
tides per la geografia li-
toral, d’interior i de muntanya, incloses en vuit marques turístiques 
de Catalunya. Els itineraris han estat dissenyats per a diferents ti-
pus de públic –familiar, escolar i, especialment, el jove–, i inclouen 
els nivells de dificultat fàcil, mitjà i avançat. 25 d’aquestes rutes en-
llacen diferents instal·lacions de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials 
de Catalunya (Xanascat), mentre que la resta proposen un circuit 
circular amb arribada i sortida al mateix alberg.
“L’objectiu d’aquest programa és que els joves coneguin el país, 
valorin els espais naturals i, a la vegada, practiquin esport”, afirma 
el secretari de Joventut, Eugeni Villalbí.

Els usuaris del +q albergs podran obtenir tota la informació de la 
ruta i la seva fitxa tècnica a través del web www.xanascat.cat, on 
també es podran descarregar mapes, fotografies i llibres de rutes. 
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Neix a la UB el 
primer Màster en 
Desenvolupament 
Personal i Lideratge
La Facultat d’Economia de la Universitat de Barcelona (UB) impulsa el Màster en 
Desenvolupament Personal i Lideratge, la primera titulació universitària a Espanya 
centrada en promoure el creixement personal dels alumnes. L’objectiu d’aquest 
màster és donar resposta als nous reptes i necessitats que planteja el context 
actual de crisi econòmica des del punt de vista de la responsabilitat i el lideratge 
personal. El màster també pretén crear sinèrgies amb el món de l’empresa, on 
cada vegada es busquen més professionals amb intel·ligència emocional, que tin-
guin valors com la responsabilitat, la humilitat, el coratge i la capacitat real per 
treballar en equip.

ESADE, entre les 
deu millors
escoles del món
El programa One-Year MBA d’ESADE ha estat classificat com el sisè millor del món 
i el quart a escala europea, segons el rànquing Accelerated MBAs que ha publicat 
The Wall Street Journal. El rotatiu ha mesurat l’eficàcia dels MBA impartits en 48 
escoles de negocis d’arreu del món. Els participants d’aquesta modalitat d’MBA 
d’ESADE en valoren molt positivament la qualitat i la utilitat de les habilitats que 
s’hi aprenen, sobretot la formació en lideratge directiu. Precisament, en aques-
ta variable ESADE està situada en el primer terç del rànquing. La reputació de 
l’escola i l’enfocament internacional del programa són dos altres aspectes que 
tenen en compte els alumnes a l’hora de matricular-se en un MBA d’ESADE.

A la UOC podràs 
consultar les notes a 
través del televisor!
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la consultora tecnològica Raona han 
desenvolupat un sistema que ofereix als universitaris la possibilitat d’accedir a 
les seves notes a través del televisor amb un simple comandament a distància. El 
projecte Media UOC aprofita el potencial de la plataforma Microsoft Media Cen-
ter, encara poc coneguda al mercat espanyol, que permet accedir a nombrosos 
serveis online. Aquest projecte es divideix en dues fases. La primera, ja disponi-
ble, es basa en un canal navegable a través del qual els alumnes poden obtenir 
tota la informació necessària sobre la universitat. En la segona fase, gestions com 
consultar les notes, el correu electrònic o fins i tot l’entrega de treballs es podran 
realitzar a través del comandament a distància. Media UOC està disponible per a 
qualsevol estudiant que tingui un televisor amb accés a Internet i a la plataforma 
Microsoft Media Center.

Noves parades 
de bus sostenibles
L’empresa Capmar, especialitzada en la fabricació de mobiliari urbà, i l’Istituto 
Europeo di Design de Barcelona (IED), juntament amb l’Entitat Metropolita-
na del Transport (EMT), han presentat a la Ciutat Comtal la primera Parada 
Solar d’Informació autosuficient d’Espanya. La PSI és un sistema innovador 
i sostenible de panells d’informació dels transports públics que funciona ín-
tegrament amb energia solar. La PSI augmenta la qualitat del servei, ja que 
l’usuari, quan arriba a la parada estarà informat puntualment del temps 
d’arribada dels autobusos de les diferents línies. La informació s’actualitza 
cada 30 segons. La PSI s’ha desenvolupat sota la direcció del departament 
d’Investigació + Educació (I+ED) de l’IED, a través del seu responsable Horge 
Pérez, i un equip de quatre alumnes dels cursos triennals de Disseny de Pro-
ducte i Disseny de Transport.  

La UAB, segona 
universitat espanyola 
en productivitat 
científica
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és la segona universitat en ren-
diment investigador d’Espanya, amb més de 10.300 articles publicats, segons 
l’informe elaborat enguany pel grup de recerca SCImago, que analitza la pro-
ductivitat científica de més de 2.000 institucions de tot el món. Les cinc prime-
res posicions del rànquing les ocupen el Centre Nacional de Recerca Científica 
de França (CNRS), les acadèmies de les ciències de la Xina i de Rússia, i les 
universitats de Harvard i de Tòquio. En total, l’informe inclou 123 institucions 
espanyoles. Les cinc primeres, per ordre de posició, són: el CSIC, la UB, la UAB, 
la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat Autònoma de Madrid.

+q albergs. Rutes i 
camins per Catalunya 

El Departament d’Acció 
Social i Ciutadania de 
la Generalitat de Cata-
lunya ha presentat el 
programa +q albergs. 
Rutes i camins per Ca-
talunya, una iniciativa 
que té com a objectiu 
fomentar la descoberta 
del patrimoni natural 
mitjançant itineraris a 
peu i amb bicicleta pels 
voltants dels albergs 
de joventut, situats en 
indrets de gran interès 
turístic.

El nou programa ofereix 
la possibilitat de fer un 
total de 41 rutes repar-
tides per la geografia li-
toral, d’interior i de muntanya, incloses en vuit marques turístiques 
de Catalunya. Els itineraris han estat dissenyats per a diferents ti-
pus de públic –familiar, escolar i, especialment, el jove–, i inclouen 
els nivells de dificultat fàcil, mitjà i avançat. 25 d’aquestes rutes en-
llacen diferents instal·lacions de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials 
de Catalunya (Xanascat), mentre que la resta proposen un circuit 
circular amb arribada i sortida al mateix alberg.
“L’objectiu d’aquest programa és que els joves coneguin el país, 
valorin els espais naturals i, a la vegada, practiquin esport”, afirma 
el secretari de Joventut, Eugeni Villalbí.

Els usuaris del +q albergs podran obtenir tota la informació de la 
ruta i la seva fitxa tècnica a través del web www.xanascat.cat, on 
també es podran descarregar mapes, fotografies i llibres de rutes. 



12.850

8.045

28.157

01/11/2009

(O.J.D)

Nacional

Mensual

Arquitectura

Si

-

163

23%

997,22

4.230,00

273

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

Sección:

Espacio (Cm_2):

Ocupación (%):

Valor (€):

Valor Pág. (€):

Página: Imagen:



0

0

0

06/11/2009

Nacional

-

-

No

-

412

68%

1.444,00

2.100,00

18

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

Sección:

Espacio (Cm_2):

Ocupación (%):

Valor (€):

Valor Pág. (€):

Página: Imagen:



0

0

0

06/11/2009

Nacional

-

-

No

-

433

72%

1.520,73

2.100,00

19

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

Sección:

Espacio (Cm_2):

Ocupación (%):

Valor (€):

Valor Pág. (€):

Página: Imagen:



0

0

0

01/12/2009

Nacional

Mensual

Arquitectura

No

-

683

100%

2.200,00

2.200,00

134

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

Sección:

Espacio (Cm_2):

Ocupación (%):

Valor (€):

Valor Pág. (€):

Página: Imagen:



1

Tirada: Sección: -

Difusión: Espacio (cm2): -

(O.J.D.) Ocupación (%): -

Audiencia: Valor (€): 1.215,00

Online                       General (E.G.M.) Valor Pág. (€): 1.215,00 
Imagen: Sí

Web                 Internacional 16/12/2009 Página: -

 

 

 



1

Tirada: Sección: Mobilitat

Difusión: Espacio (cm2): -

(O.J.D.) Ocupación (%): -

Audiencia: Valor (€): 495,00

Cataluña         Arquitectura (E.G.M.) Valor Pág. (€): 495,00
Imagen: Sí

Bimensual 01/01/2010 Página: 6



2

Tirada: Sección: Mobilitat

Difusión: Espacio (cm2): -

(O.J.D.) Ocupación (%): -

Audiencia: Valor (€): 495,00

Cataluña         Arquitectura (E.G.M.) Valor Pág. (€): 495,00
Imagen: Sí

Bimensual 01/01/2010 Página: 7



0

0

0

01/01/2010

Nacional

Trimestral

Moda

Si

-

106

29%

720,48

2.450,00

53

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

Sección:

Espacio (Cm_2):

Ocupación (%):

Valor (€):

Valor Pág. (€):

Página: Imagen:


	1.pdf
	PSI_2009.pdf
	090819_IED_ElPeriódico.pdf
	090819_IED_ElPeriodico_Online.pdf
	091001_IED_DiariodeBarcelona.pdf
	091001_IED_EcoDiario.pdf
	091001_IED_Efrikosnews.pdf
	091001_IED_Què_online.pdf
	091002_IED_20minutos.pdf
	ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
	20 MINUTOS BARCELONA 02/10/2009 Pág.3 


	091002_IED_LaVanguardia.pdf
	091002_IED_Noticiesdot.pdf
	091006_IED_DorsumiNews.pdf
	091006_IED_IndependentGràcia.pdf
	091007_IED_EnergíasRenovables.pdf
	091008_IED_ADN.pdf
	091008_IED_DiariSabadell.pdf
	ÍNDICE
	ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
	20 MINUTOS BARCELONA 02/10/2009 Pág.3 
	DIARI DE SABADELL 08/10/2009 Pág.12 
	LAMONO.NET 15/10/2009 Pág.8 
	METROPOLITAN 16/10/2009 Pág.7 
	PINKER MODA 16/10/2009 Pág.8 


	091008_IED_LaVanguardia.pdf
	ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
	LA VANGUARDIA 08/10/2009 Pág.63 


	091009_IED_L'Independent.pdf
	091009_IED_L'Independent_2.pdf
	091013_IED_Avui.pdf
	091013_IED_Avui_online.pdf
	091014_IED_Nan.pdf
	091020_IED_Neo2Blog.pdf
	091101_IED_Designforall.pdf
	091101_IED_Medicampus.pdf
	091101_IED_OnDiseño.pdf
	ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
	ON DISEÑO 01/11/2009 Pág.273 


	091106_IED_AutobusesyAutocares.pdf
	091201_IED_Experimenta.pdf
	ÍNDICE
	ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
	EXPERIMENTA 01/12/2009 Pág.134 


	091216_IED_TheStar_online.pdf
	090101_IED_Medicampus.pdf

	PSI_2010.pdf
	100101_IED_Enllaç.pdf
	100101_IED_BGuided.pdf




