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Rector de la UPF

La UPF obre el seu patrimoni
artístic a la societat

a UPF és una universitat pública, internacional, intensiva en recerca i amb la voluntat d’oferir una docència de la màxima
qualitat als seus estudiants. El nostre projecte universitari se sustenta en la creació,
la conservació i la difusió del coneixement.
Alhora, treballem per guanyar rellevància i reconeixement
dins la societat. La Universitat ha de ser capaç d’interaccionar-hi des de tots els punts de vista i, durant aquest mandat, hem fet un esforç notable en aquesta direcció: atenent i
mirant de donar resposta a les necessitats docents i de recerca del nostre entorn però també apropant-hi la nostra tasca.

L’àmbit cultural no n’ha estat una excepció. La Universitat
ha de conrear la cultura amb la mateixa energia amb què
vetlla per la qualitat i la competitivitat acadèmiques. La
realitat de vegades prova que els conceptes “universitat”
i “cultura”, encara que propers, no són sempre sinònims.
Aquests darrers anys hem dedicat una especial atenció a
reforçar la implicació sociocultural de la UPF, reivindicant les humanitats i els seus propis conceptes acadèmics
des de tots els vessants, no únicament el relatiu a les arts o

a les lletres sinó també a la sensibilitat, el pensament heterogeni, la creativitat o el coneixement transversal. També hem fet un esforç per impulsar i consolidar una complicitat amb les institucions i les empreses d’arreu amb les
quals volem mantenir una relació vinculant i de referència.

La posada en marxa d’UPF Art Track és fruit d’aquesta voluntat i una original manera de vincular universitat, art i
cultura. Amb motiu del 25è. aniversari, la UPF obre per
primera vegada al públic el seu patrimoni artístic en un
recorregut pels edificis més emblemàtics del campus de la
Ciutadella. Miquel Barceló, Susana Solano, Eduardo Chillida, Antonio Saura, Roy Lichtenstein, Frederic Amat, Josep Guinovart, Albert Ràfols-Casamada o Antoni Tàpies
són alguns dels artistes contemporanis que formen part de
la història d’aquesta universitat i que, amb les seves creacions, engrandeixen aquest patrimoni. Durant l’itinerari
l’espectador podrà visitar espais com la Sala de Reflexió
de Tàpies o l’edifici del Dipòsit de les Aigües, calculat per
Antoni Gaudí. Us animo a participar en aquest recorregut
i a conèixer, a partir d’un itinerari artístic, una mica més
de prop la nostra universitat.
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UPF Art Track, una simbiosi
d’universitat i cultura
“Aquest protomuseu, aquesta nova
iniciativa relacionada amb l’art, és una
invitació als ciutadans de tot el món
perquè s’acostin i s’adonin que la Universitat està oberta a la societat”. Amb
aquesta contundència Jaume Casals,
rector de la UPF, expressa l’objectiu
últim de la posada en marxa de l’UPF
Art Track, un circuit pel campus de la

Ciutadella que posa en valor el patrimoni artístic de la institució.
Inaugurat el passat 17 de maig, coincidint amb la celebració, l’endemà,
del Dia Internacional dels Museus, és
una proposta promoguda per Javier
Aparicio Maydeu, professor de Literatura Espanyola del Departament
d’Humanitats i delegat de Cultura de
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la UPF, i que ha agafat volada amb motiu del 25è. aniversari de la Universitat.
La iniciativa té per objectiu vincular “universitat, cultura i art, elements
que sovint es presenten deslligats”, explica Aparicio. UPF Art Track “ofereix
al visitant una experiència artística realment original, entre vida acadèmica
i concorregudes biblioteques”, afirma.
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Es tracta d’un recorregut artístic interdisciplinari “que advoca per la introspecció i descarta l’exhibicionisme,
i que creixerà de la mà de la Universitat i dels seus visitants”, assegura.
La llavor de la proposta prové del
mateix moment fundacional de la Universitat i de la idea que l’aleshores rector Enric Argullol va tenir de vincular-la a arquitectura de qualitat, amb
la recuperació d’espais emblemàtics de
la ciutat com les casernes militars de
la Ciutadella, i a art, amb l’inici de la
col·lecció de pintura que ha il·lustrat
els cartells commemoratius de cada
curs acadèmic, com el de la portada
d’aquesta revista.
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Ara, vint-i-cincs anys després, es
reobren alguns espais i se’n facilita
l’accés a d’altres amb la voluntat de
“ser una institució cultural per ella
mateixa”, afirma el rector Jaume Casals, “i d’assolir un dels objectius més
importants d’una universitat moderna: no convertir-se en una ciutadella
ni en un mur inexpugnable”.

Un circuit que inclou diverses joies
artístiques i arquitectòniques
UPF Art Track posa a l’abast dels ciutadans tres de les joies artístiques més
preuades de la Universitat: la Sala de
Reflexió d’Antoni Tàpies, centre neuràlgic del recorregut, i una de les úni-
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ques capelles laiques de l’art contemporani mundial; la col·lecció d’obres d’art
contemporànies que diferents artistes
de projecció internacional han donat a
la Universitat, i el Dipòsit de les Aigües,
seu de la Biblioteca General de la UPF.
UPF Art Track se situa al campus
de la Ciutadella, i comença a l’edifici
Roger de Llúria, una antiga caserna
militar reconvertida l’any 2000 pels arquitectes Josep Maria Martorell, Oriol
Bohigas i David Mackay. Una espectacular planta de més de 5.000 metres quadrats amb façanes de vidre i
un pati cobert d’alumini, ferro i vidre
que modula la llum natural.
En aquest espai trobem el memorial democràtic, un homenatge als prop
de 120 professors, entre ells Pompeu
Fabra, que van ser separats de la universitat catalana a l’inici de la dictadura del general Franco. És obra
dels arquitectes Josep Maria Martorell, Oriol Bohigas i David Mackay,
i d’Enric Satué i Josep Maria Civit,

Tàpies en estat pur
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1. Col·lecció d’obres d’art contemporànies de la UPF. 2. Instal·lació Cantata, de
Susana Solano. eva guillamet 3. Memorial democràtic. frederic camallonga 4. Sala de
Reflexió, d’Antoni Tàpies. frederic camallonga

“Hi ha pocs llocs al món, almenys
a Europa, que puguin oferir no només
l’obra, el producte artístic acabat, sinó
també tot un vídeo amb el procés de
creació”, afirma Javier Aparicio Maydeu.
S’han editat més de cinc hores de gravació per produir una peça fascinant
de nou minuts de durada en què es pot
observar Antoni Tàpies durant la construcció de la Sala de Reflexió.
“Tàpies davant del visitant, dialogant amb la seva pròpia obra, prenent
decisions, enfadant-se...”, explica.
“Amb el soroll de fons de trepants,
serres radials i tornavisos hidràulics,
pintant, disposant els seus elements,
reflexionant sobre el mateix espai i la
seva funció introspectiva, d’embadaliment”, afegeix.
Carles Guerra, director de la Fundació Antoni Tàpies, assegura que “l’obra
creada a la UPF representa un espai de
meditació sense connotacions religioses, sinó humanes, que convida els visitants a retrobar-se amb ells mateixos”.
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i consisteix en una caixa circular de
vidre amb els noms dels professors,
que són il·luminats amb un raig de
llum permanent que fa un moviment
circular en el sentit de les agulles del
rellotge.
Al cor del campus, seguint el recorregut a través dels sostres de volta que
es conserven de l’antic edifici militar
de finals del segle XIX, el visitant penetra a l’Espai Tàpies, l’epicentre de
l’UPF Art Track.
Una primera sala, consagrada a
l’artista Antoni Tàpies, exhibeix una
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Uns padrins de luxe

L’objectiu és vincular
universitat, cultura i art,
conceptes que sovint es
presenten deslligats
de les seves obres més originals, de
1990, pintada en el llenç i en el seu revers, del costat del bastidor, i una pintura representativa de l’obra d’Antonio Saura, un retrat de 1993. Ambdues
són part de la col·lecció d’art amb motiu dels cartells inaugurals de curs.
Les obres més destacades de la col·
lecció de pintura que la UPF ha anat
creant, sobre la base de l’encàrrec de
cartells commemoratius des de la seva
fundació, poden contemplar-se en un
monitor, col·locat sobre un cavallet de
pintura perquè l’espai adquireixi per
un moment l’aire d’un taller.
En aquest monitor se succeeixen alguns dels més prestigiosos autors de la pintura catalana i espanyola
contemporània: Tàpies, Ràfols-Casamada, Guinovart, Perico Pastor, Miquel Barceló, Chillida, Saura, Soledad
Sevilla, Perejaume, Frederic Amat o
Susana Solano, entre d’altres.
El visitant accedeix llavors a un espai intermedi en el qual podrà contemplar el vídeo de Tàpies concebent la seva capella laica. Aquest interval dóna
pas a la Sala de Reflexió, entesa per
Tàpies com una mena de capella laica
armada en una cripta cúbica i subterrània de més de 500 metres cúbics de
formigó i presidida pel seu Díptic de
la campana, de 3 x 5 m (1991), i una
columna de ferro dreta i il·luminada
sobre una biga d’acer que travessa un

D’esquerra a dreta: Xavier Antich, Pepe Serra, Jaume Casals, Rosa Maria Malet,
Bernardo Laniado-Romero, Javier Aparicio Maydeu i Miguel Zugaza. eva guillamet

L’acte d’inauguració va congregar sis
directors de museus destacats de Barcelona i Madrid, que no es van voler perdre
l’estrena d’aquesta proposta singular.
Es tracta de Miguel Zugaza, director del
Museo del Prado; Pepe Serra, director
del Museu Nacional d’Art de Catalunya; Rosa Maria Malet, directora de la
Fundació Joan Miró; Bernardo LaniadoRomero, director del Museu Picasso;
Vicenç Villatoro, director del Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona, i
Xavier Antich i Carles Guerra, president
del patronat i director de la Fundació
Antoni Tàpies, respectivament.

La seva presència va servir per posar
de relleu la importància de la proposta
per a la ciutat de Barcelona i per al món
de la cultura i l’art en particular. Miguel
Zugaza, després de fer el recorregut,
afirmava que “estem acostumats a
veure l’art només als museus, i l’UPF
Art Track ens dóna l’oportunitat de
veure’l en un context diferent”. I reblava la seva admiració per la iniciativa amb
un consell: “no us convertiu mai en un
museu, l’originalitat de la iniciativa rau
en això; és important anar afegint nous
elements de valor en aquest itinerari en
el si de la Universitat”.

espai extraordinàriament singular, de
silenci i intensitat simbòlica.
El recorregut de l’UPF Art Track
conclou en el sorprenent edifici del Dipòsit de les Aigües, que va projectar el
1874, en ple modernisme català, el mestre d’obres Josep Fontserè, gestor de tot
l’entorn de l’antiga ciutadella militar, i
del qual un llavors jove estudiant d’arquitectura, Antoni Gaudí, va fer el càlcul estàtic del conjunt del dipòsit i dels
elements de suport. A l’interior, amb
forma de sala hipòstila, hi ha 100 pilars que configuren un laberint d’arcs
de 14 metres d’altura. Segurament ins-

pirada en un dels edificis romans més
importants del sud d’Itàlia, la piscina
Mirabilis de Nàpols, i sobretot en la cisterna de Justinià d’Istanbul.
Finalment, el visitant pot gaudir a l’exterior de dues escultures excepcionals: la instal·lació Cantata
(2013), de Susana Solano, homenatge
al filòsof i professor de la UPF Eugenio Trias, 20 metres d’acer inoxidable
perforat perquè pugui llegir-se com
un fris el pensament de l’únic premi
Nietzsche espanyol: “Escriure, pintar, crear o produir formes, màscares:
això és viure una altra vegada i a més
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altura...”; i l’escultura d’Alfonso Alzamora “L’escala de l’enteniment” (2016)
donada per la Fundació Vila Casas i
que constitueix la contribució especial de l’artista barceloní a l’Any Llull
que se celebra enguany.
De moment, les visites guiades estan programades els dimecres a les
11.00 i a les 17.00 hores, i en altres horaris prèvia consulta de disponibilitat.
La intenció, de cara al futur, és ampliar al màxim possible l’obertura dels
espais, així com incorporar-hi noves
obres que enriqueixin el circuit.
Els guies són estudiants d’Humanitats de la mateixa Universitat que
s’han preparat específicament per a
l’ocasió. D’aquesta manera, la iniciativa no només és una finestra oberta
al món, sinó que dóna també a futurs
professionals del sector l’oportunitat de
formar-se i de guanyar experiència laboral en l’àmbit dels seus estudis. Ona
Anglada és una d’aquests estudiants i
afirma que “obrir aquests espais evita que la UPF es converteixi en un espai hermètic”. De la seva experiència
amb les visites assegura que ha après

És una invitació als
ciutadans de tot el món
perquè s’adonin que la UPF
està oberta a la societat
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1. Escultura L’escala de l’enteniment d’Alfons Alzamora. eva guillamet
2. Dipòsit de les Aigües. simón garcía

també dels visitants: “Homes que havien anat al campus de la Ciutadella a
recollir el petate quan anaven a fer la
mili, arquitectes que saben moltes coses sobre els edificis, gent que et pregunta coses que no t’havies plantejat...
Et fan investigar per millorar el recorregut”. Vignesh Tolu Melawi assegura
que participant en el projecte es va adonar que “ no calia anar gaire lluny per
poder tractar amb obres d’art dels més
grans artistes; estudiem i anem a classe
envoltats de moltes d’elles”.
L’UPF Art Track té el suport de
l’Ajuntament de Barcelona, del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, del Consell Nacional de la
Cultura i de les Arts, de la Fundació
Antoni Tàpies i de l’empresa EPSON.
A més a més, formarà part del Barcelona Circuit d’Art Contemporani.

·Protagonistes·
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Tamara Djermanovic

Professora del Departament d’Humanitats de la UPF

“Quan vius les coses
des de dins, és més difícil
no ser radical”
tamara djermanovic (Belgrad,

1965) és professora del Departament
d’Humanitats i coordinadora
del Seminari d’Estudis Eslaus de
l’Institut de Cultura de la UPF.
El curs 2015-2016 ha coordinat el cicle
Diàlegs Humanístics i l’exposició
“Sapere aude”, en el marc dels actes
commemoratius del 25è. aniversari
de la Universitat.

— Quina valoració ens pot fer dels Diàlegs Humanístics?
— Han estat un èxit, ja que tots els diàlegs van tenir entre 150 i 370 assistents. Volíem que els estudiants de totes les carreres tinguessin al seu abast
continguts humanístics, a través d’un
diàleg entre un professor d’humanitats
i un expert en una altra disciplina, i
sempre sobre temes rellevants d’interès social vinculats a l’actualitat. Però també hem obert les portes a tota
la comunitat universitària i a la societat. Estic molt contenta de l’ambient
d’energia positiva creat i del públic
heterogeni que ha vingut. Molta gent
m’agraeix aquesta iniciativa, i la intenció és continuar-la fent aquest curs,
amb el mateix format.

— La cultura no es mostra tant com
caldria?
— De vegades, des de l’àmbit de les
humanitats, ens queixem que no ens
valoren prou, i hem de demostrar que
també tenim coses per compartir.
Sembla que anem amb més inseguretat, tenim la sensació que tractem amb
coses més efímeres que altres disciplines, però la literatura o la filosofia, per

exemple, també són importants. Les
humanitats són l’àmbit més universal,
el que més necessitem tots plegats. De
vegades els professors de la Universitat van per la resta del món impartint
conferències i no els podem escoltar a
casa nostra. Hem volgut trencar amb
aquesta contradicció.

— Per què es va pensar en l’estació de
metro de Ciutadella-Vila Olímpica per
ubicar-hi l’exposició “Sapere aude”?
— “Sapere aude” (atreveix-te a saber) és una selecció de citacions de
grans pensadors de totes les èpoques
relacionades amb la importància de
l’educació i el coneixement; les hem
volgut acostar als ciutadans i als turistes, i quin lloc millor per fer-ho que
el metro. Cal que la gent sàpiga que
en aquest barri, a banda del Zoo i les
platges, hi ha la UPF, i els donem una
mostra del que ensenyem a les aules.
És una altra manera de compartir la
Universitat amb la societat, en un entorn multicultural i multilingüe.

— Què els aporta als estudiants de
la UPF el fet de conèixer la cultura
eslava?
— En les assignatures que imparteixo
a la Facultat d’Humanitats parlo de la
literatura clàssica russa del segle XIX
i de l’estètica de tradició russa, en què
començo per les icones i acabo amb el
cinema. Intento donar les claus perquè
puguin entendre la cultura i la realitat
russes actuals. Tarkovski, pe exemple,
és un cineasta que s’acosta a la poesia, amb una perfecció de la imatge
impressionant. Fa un cinema de gran
bellesa, i els estudiants m’agraeixen

haver-lo conegut; perquè mirant una
pel·lícula seva estableixen una experiència de comunicació espiritual que
actualment no tenen gaire ocasions
de gaudir.

— Amb el pas dels anys, la relació entre Orient i Occident ha millorat?
— Si parlem de la cultura russa, la més
gran de les cultures eslaves, i del duel
o la querella entre Rússia i Occident,
jo crec que és un tema etern. Són dos
mons que no es comuniquen d’una manera autèntica, sempre hi ha una me-
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ca de comunicació continua. No es pot
arribar a entendre Rússia, Espanya o
Catalunya si es va amb prejudicis. Cal
estar molt obert, i si només es volen entendre els conflictes amb els paràmetres que es porten a dins, és molt difícil aconseguir-ho, perquè entren en
joc diverses realitats històriques, aspectes culturals, antropològics i fins i
tot psicològics i mentals.

— Les ferides de les guerres dels Balcans es van tancant?
— Els Balcans occidentals, des de la història antiga, han estat un territori on no
passaven més de trenta anys sense grans
conflictes, pel fet de ser un lloc de pas
entre Orient i Occident, i la realitat ens
diu que hi ha uns cercles que es van repetint, amb espurnes que fàcilment han
anat encenent conflictes i guerres fratricides. A més, amb la crisi econòmica
dels anys noranta, quan semblava que
les ferides de la Segona Guerra Mundial havien cicatritzat, es van avivar els
discursos nacionalistes, i la gent s’hi va
agafar amb molta facilitat, cosa que no
passa quan tens la vida solucionada.
Actualment a Bòsnia hi torna a haver
una gran crisi, a Sèrbia un govern molt
populista... Hi ha molta corrupció i inestabilitat. La gent diu: “Només volem
viure una vida normal”, però no s’acaben de veure polítics amb visió de futur
que facin coses adequades.

— Com veu el conflicte entre Rússia
i Ucraïna?

Frederic Camallonga

na d’incomprensió que no evoluciona.
Jo ja vaig estudiar Dostoievski, que al
segle XIX va passar anys vivint a Occident i va tractar sobre aquesta qüestió. I cada dia més gent s’interessa per
la cultura russa i eslava, però la man-

“Estic molt contenta de
l’energia positiva creada
i del públic heterogeni
que ha vingut als Diàlegs
Humanístics”

— La situació encara és més contradictòria. Viatjo molt a Rússia per motius
de feina des de l’any 1996. Quan sóc a
Moscou, veig cada cop una ciutat més
esplèndida, amb grans cafès, institucions acadèmiques, museus... Però parles
amb la gent i et diuen que és una màscara de Putin per impressionar i que
la política que fa és despòtica. Jo tinc
amics pro russos i pro ucraïnesos; la
majoria t’expliquen coses vistes des de
dins i veus que es reprodueix el que ha
passat a l’antiga Iugoslàvia. Tots tenen
una mica de raó, però parlen des dels
sentiments i de l’experiència pròpia,
no tenen una visió objectiva. Jo, i em
sembla que tota la població d’aquests
països, mai no hauria pensat que se-
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ria possible una guerra entre Rússia i
Ucraïna, considerats germans eslaus,
i em sembla horrorós que per interessos polítics i econòmics es creï una situació de guerra.

— Què es pot fer per solucionar la crisi dels refugiats?
— Des de la impotència i desesperació
que a molts ens causa aquesta situació, he arribat a pensar que cadascú
de nosaltres pot fer alguna cosa individualment, encara que sigui mínima.
Com a UPF, a nivell institucional, crec
que també podem col·laborar-hi. Entre altres projectes, i a proposta meva,
a través del vicerectorat de Responsabilitat Social i Promoció, s’estan fent
tràmits per crear un ajut perquè un refugiat sirià pugui venir a la Pompeu Fabra a estudiar el màster en Gestió de la
Immigració.

— Per què és tan difícil aprendre dels
errors?
— Quan has tingut una experiència
complicada a la vida, com per exemple he tingut jo, relativitzes. Em sento molt allunyada de qualsevol tipus
de fanatisme i radicalisme. Per a mi
és molt important, i té molt sentit,
l’amistat, estimar la feina, compartir, explicar aspectes de la cultura eslava. Es veu que no aprenem dels errors, sinó del patiment. Ja ho deien els
grecs, que només a través del sofriment s’arriba al coneixement. Quan
viatjo pels Balcans, veig estudiants de
vint i pocs anys que semblen molt més
grans que els nostres, perquè han tingut unes experiències i una vida més
difícils. La manera com jo explico el
conflicte dels Balcans ve determinada pel fet que em vaig allunyar de la
zona i vaig venir a Catalunya. Quan
vius les coses des de dins, és més difícil no ser radical.

LI AGRADA: el mar
un músic: Atahualpa Yupanqui
un llibre: Mestre i margarita,

de Mikhail Bulgakov
Un valor: la generositat
no li agrada: l’enveja
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Filantropia i mecenatge:
a la recerca de nous recursos
per a la Universitat
Es posa en marxa el programa UPFund per diversificar les fonts de
finançament i establir vincles amb potencials donants
L’any 2015 la UPF va posar en marxa el programa UPFund - Patrocini i
Mecenatge amb l’objectiu de diversificar les fonts d’ingressos i obtenir recursos addicionals que, davant d’un
escenari de restricció pressupostària,
permetessin mantenir el model d’universitat. Per a Jaume Badia, gerent de
la UPF i uns dels responsables de la iniciativa, “la posada en marxa d’UPFund
és important perquè representa un primer pas essencial: posar les bases que
han de fer possible establir vincles de
cooperació amb els donants potencials.”
Tradicionalment, l’existència de
programes de fundraising en universitats espanyoles ha estat escassa i molt
concentrada en institucions privades i
escoles de negoci. “L’escassetat de referents ens ha permès dissenyar el programa gairebé des de zero”, explica Pau
Fernández, responsable d’UPFund. I
continua: “Hem après que els donants
no volen aportar diners a la universitat en general, sinó a projectes i a
causes concrets, i han de saber en tot
moment a què es destina la seva aportació”. La transparència, el retiment
de comptes, l’agraïment i el reconeixement als donants són pilars fonamentals d’UPFund.
Els beneficis fiscals de les donacions és un tema rellevant i desconegut
per gran part del públic no expert. Des
del 2016 ja és possible desgravar fins al
75% o el 35% dels primers 150 euros en
funció de si el donant és una persona
física o jurídica. “Malgrat la millora
de la normativa, aquesta continua sent
clarament insuficient i molt poc incentivadora, si realment es vol apostar per

nOVETATS EN EL RÈGIM FISCAL DE les DONACIONS
Persones físiques

75%

ELS TEUS PRIMERS

150€

DE DESGRAVACIÓ

Podries desgravar-te el 75% dels donatius
fets a la Universitat fins a un màxim de 150 €

ANUALS

30%

IMPORT RESTANT

DE DESGRAVACIÓ AFEGIDA

>150€

Podries desgravar-te també el 30% de l’import
del teu donatiu que excedeixi els primers 150 €

ANUALS

LA TEVA
FIDELITAT TÉ

premi

35%

Si a més és el tercer any que col·labores, amb una
quantitat igual o superior, en comptes del 30% et podries
desgravar un 35% per l’excés sobre els 150 €

Persones jurídiques

35% DE DESGRAVACIÓ

DONACIONS
EN GENERAL

Podreu deduir -vos de la quota íntegra de l’Impost
de Societats el 35% del valor de les
donacions fetes a la Universitat

BENEFICIS DELS
DONANTS HABITUALS

Si és el tercer any que col·laboreu, amb una
quantitat igual o superior, podreu deduir-vos de l’Impost
de Societats el 40% de la vostra aportació

CONVENIS DE
COL·LABORACIÓ

40%

Tota quantitat aportada mitjançant un
conveni de col·laboració empresarial en activitats
d’interès general es considerarà despesa deduïble de
la base imposable de l’Impost de Societats

* En tots els casos, el límit de deducció sobre la base liquidable és del 10%

construir una cultura de mecenatge i
filantropia avui pràcticament inexistent”, afirma Badia. Hi ha cert marge de
millora, per exemple, en les deduccions
addicionals que la Generalitat permet

aplicar a instituts i centres de recerca,
però no a les universitats. “És evident
que les universitats també fem recerca
de qualitat. Sembla doncs incongruent
que, fiscalment, aquesta activitat no es

Setembre del 2016

tracti de la mateixa manera”, assenyala Badia. “Tot i que -afegeix- sé que els
actuals responsables de la Secretaria
d’Universitats i Recerca comparteixen
aquest criteri.”
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Per què donar a la UPF?

A què es destinen els ajuts?
El programa UPFund s’adreça tant a
donants individuals com a empreses, i
s’articula a l’entorn de sis tipus de projectes. Els anomenats “projectes singulars” aglutinen propostes innovadores, de caràcter estratègic i transversal.
Moltes de les activitats del 25è. aniversari s’emmarquen en aquest eix, com la
celebració de la I Trobada d’Alumni,
la posada en marxa d’UPF Art Track
o la celebració de la cimera de joves
universitats amb Times Higher Education. Entre els nous projectes destaquen l’impuls de la Càtedra Pompeu Fabra, la rehabilitació del Dipòsit
de les Aigües o la reposició d’una pintura mural de Perico Pastor. Els projectes de recerca inclouen iniciatives
de tots els àmbits de coneixement que
cerquen finançament extern. A través
del portal UPF Knowledge és possible
filtrar aquestes iniciatives per disciplines i grups de recerca. Les càtedres
d’empresa centren la seva activitat en
la divulgació de coneixement a l’entorn d’un tema d’interès per a la universitat i l’empresa, i afavoreixen una
col·laboració a llarg termini, atès que
la càtedra respon als interessos, reptes
i necessitats d’ambdues institucions.
El Fons de Beques UPF és un nou instrument que permetrà a la Universitat completar i incrementar el volum
de recursos que en l’actualitat destina
als diferents programes d’ajuts a l’estudi, com són els ajuts per a situacions
sobrevingudes; el programa de beques
salari, que destina un ajut addicional
en concepte de “salari” que complementa la beca Equitat per a aquells estudiants amb situacions econòmiques
més vulnerables; o les exempcions en la
matrícula per als estudiants amb matrícula d’honor del batxillerat. Els projectes solidaris permeten finançar iniciatives vinculades amb la solidaritat,
l’emprenedoria social, la cooperació al
desenvolupament i el voluntariat. Finalment, els projectes internacionals,

Rita Wing
“Per construir una societat ètica i
lliure necessitem fomentar disciplines
com les humanitats”
La seva donació s’ha destinat a finançar la matrícula completa d’un estudiant del màster en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat.

Maria Lluïsa Pachán
“El progrés del món depèn dels
avenços científics”
Les seves donacions al CEXS han
permès finançar beques de doctorat i
adquirir equipament científic d’avantguarda, com ara un seqüenciador de
l’ADN.

en preparació, permetran impulsar la
internacionalització de la Universitat
en diversos camps.

Campanya per a beques adreçada als
antics alumnes
El programa Alumni inicia aquest setembre una campanya de captació de
fons entre els graduats per al Fons de
Beques UPF. Per a Anaís Tarragó, directora adjunta de la Fundació UPF i
una de les promotores de la iniciativa,
“la col·laboració dels antics alumnes
és important perquè ells saben què suposa estudiar i gaudir de l’experiència
a la UPF i, per tant, en són els millors
ambaixadors. Amb el lema ‘Dóna una
oportunitat al talent’, volem que els
nostres graduats puguin donar l’oportunitat a algú altre de gaudir de la mateixa experiència”.

Associació Pompeu Farra
La seva donació s’ha destinat al programa d’ajuts per a situacions sobrevingudes, adreçat a estudiants que es
troben davant de dificultats econòmiques importants per poder assumir el
cost total o parcial de la matrícula.

Antonio Gallardo
“L’esforç que realitzen aquests
recercadors, moltes vegades en
zones on hi ha conflictes bèl·lics, s’ha
de posar en valor”
La seva donació s’ha destinat al
Laboratori d’Arqueologia, que treballa
en una excavació a la ciutat de Tir, al
sud del Líban.

Durant la campanya s’informarà
els antics alumnes dels beneficis fiscals de les seves donacions. Contribuir al fons de beques amb una aportació anual de 150 euros només té un cost
de 37,5 euros per al donant, atès que
els 112,5 restants són deduïbles fiscalment. Per a Tarragó, “aquesta donació equival a poc més de deu cèntims al
dia, deu cèntims que poden donar una
oportunitat al talent que, d’altra manera, no seria possible”.

Vídeo de la
campanya

més informació

—www.upf.edu/upfund
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Jordi Galí

Catedràtic del Departament d’Economia i Empresa de la UPF i
director del Centre de Recerca en Economia Internacional

“L’economia ja no
respon a estímuls
perquè s’han esgotat”
Jordi Galí (Barcelona, 1961) és director

del Centre de Recerca en Economia
Internacional (CREI), vinculat a la
Generalitat de Catalunya i a la UPF, i
consultor del Banc Central Europeu.
Les seves línies de recerca giren al
voltant de la teoria macroeconòmica i
de la política monetària.

— Sovint s’acusa els economistes de
no haver previst la crisi.
— És una acusació freqüent, però no
del tot acurada. És impossible predir
una crisi, hi ha molts factors que estan
absolutament fora del control dels economistes. Sí que hi ha una sèrie d’indicadors observables, que poden apuntar a una probabilitat alta que, en un
futur més o menys immediat, es pugui
produir una situació de crisi econòmica. L’evidència empírica apunta com
a claus dos indicadors: un creixement
molt fort del crèdit bancari, acompanyat d’un creixement desproporcionat
del preu d’algun actiu que sigui important per a l’economia en el seu conjunt.
En el cas espanyol va ser el preu dels
actius immobiliaris.
El problema radica més en els poders públics. És molt difícil per als
governants posar fi a una situació
d’aquest tipus perquè en aparença beneficia a tothom.

— N’estem sortint?
— La crisi financera inicial ha estat superada. Moltes de les tensions que hi
havia en els mercats interbancaris i la
desconfiança envers els bancs a nivell

global ja no hi són. També hi ha hagut
una normalització del mercat de deute
públic. A la zona euro la situació és més
normal ara que abans de la crisi, quan
els diferencials entre països eren pràcticament zero. Semblava que la solvència de tots els països fos la mateixa, i és
evident que no és així.
Ens trobem però en una situació diferent de les crisis anteriors, perquè la
taxa de creixement és molt més baixa
del que havia estat fa deu o vint anys.
És una situació nova que pot ser molt
duradora, el que en anglès coneixem
com a secular stagnation, estancament
secular.
Els responsables de política econòmica continuen veient-ho com una
situació irregular a la qual cal respondre amb estímuls, però l’economia ja no
respon a aquests estímuls perquè s’han
esgotat. Els bancs centrals no saben
què fer, els tipus d’interès estan tocant
a zero en la majoria de països avançats; la política fiscal té poc marge de
maniobra perquè el nivell d’endeutament dels estats és molt gran. Però el
que és més problemàtic és que aquesta situació no és a curt termini, ens hi
hem d’acostumar.

— Com pot afectar el Brèxit?
— El Brèxit és una bomba, però encara s’ha de veure de quina magnitud.
Segur que és un maldecap, pèrquè des
d’un punt de vista institucional suposa fer tota una sèrie de canvis que seran molt costosos. De tota manera, no
és la fi del món. Als Estats Units tenen
moltes restriccions a l’entrada de per-

sones i no es considera que això sigui
un fre a l’economia mundial.
Si es mira des del punt de vista dels
més europeïstes, pot ser positiu que els
britànics hagin marxat. En certa manera sempre havien estat un fre a la integració europea real. Els que quedem
tenim les mans més lliures per aprofundir més en la integració política. Però no estem igual d’entusiasmats amb
aquesta possibilitat.

— Com a consultor del Banc Central
Europeu, com es viu aquesta fugida?
— Al BCE hi ha coses que preocupen
molt més que el Brèxit. Per exemple
la situació d’alguns bancs dins de la
zona euro, concretament els italians,
que estan en una situació sota mínims.
No m’estranyaria que s’optés per algun tipus d’intervenció en forma de
rescat. Això sí que podria tenir implicacions fortes per a l’economia de la
Unió Europea.
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en Economia a la universitat.
— Hi ha crítiques en el sentit que el tipus d’economia que ensenyem és neoliberal o que fa molta apologia del capitalisme. Crec que és absolutament
equivocat, perquè el gruix de la teoria
econòmica moderna busca identificar
imperfeccions del mercat, fallades en
el funcionament de l’economia, i analitzar quin tipus d’intervencions públiques poden resoldre aquests temes. El
gruix del que fem és presentar, analitzar i discutir desviacions respecte a l’escenari ideal de funcionament de l’economia, que no existeix.
El que sí que és cert és que no dediquem gaire temps a analitzar sistemes
econòmics alternatius, donat que tenen
un interès limitat en aquests moments
perquè han anat desapareixent. Tenim
el cas de Corea del Nord i de Cuba. Pot
tenir un interès teòric, però no gaire rellevància pràctica.

—S’ha acostat a secundària amb el
programa Bojos per l’Economia.

Frederic Camallonga

— La seva recerca, reconeguda amb
una ERC Advanced Grant, quin objectiu persegueix?
— Investigo com ha de respondre la
política monetària, de tipus d’interès,
davant l’existència d’una bombolla especulativa en algun mercat d’actius. És
interessant, perquè els models que fem
servir els economistes i que fan servir
els bancs centrals no preveuen aquesta possibilitat. Els que existeixen actualment fan que sigui impossible que
sorgeixi una bombolla d’aquestes característiques: que el preu dels actius
evolucioni més enllà del que estigui
justificat pels dividends que generen.
Intento veure com s’han de modificar aquests models de manera que sigui
possible fer aparèixer aquestes bombolles i estudiar quin tipus de polítiques
monetàries son més o menys desitjables
quan es produeixen aquests fenòmens.

— Ha impartit docència als Estats

Units. Quines diferències hi ha amb
relació al nostre sistema?
— A nivell de doctorat cap. La UPF és
absolutament homologable a un doctorat d’una bona universitat dels Estats
Units, en qüestions de captació d’estudiants amb talent i internacionals, dimensió, pla d’estudis… Ho corrobora
el fet que molts dels nostres estudiants
acaben aconseguint feines molt bones
en universitats com Stanford, Chicago
o Boccioni, o en organismes internacionals, com el Banc Central Europeu o la
Reserva Federal Americana.
El programa de grau és bastant diferent, perquè allà no hi ha una especialització tan gran. Aquí tenim estudiants que acaben fent molts cursos
d’economia i, per tant, tenen una molt
bona preparació, més bona que a les
universitats americanes.

— Darrerament ha aparegut el corrent Postcrash, crític amb la formació

— Sí, i ha estat una experiència molt
positiva. Forma part d’un programa
més ampli patrocinat per la Fundació Catalunya-La Pedrera. Es tracta
d’ajuntar joves motivats i brillants de
segon de batxillerat especialment interessats en l’economia i que no en tenen prou amb la formació que reben
als seus instituts.
Vénen vuit dissabtes, i cada sessió
tenen una presentació d’un professor
reconegut de la Universitat. La idea és
que aconsegueixin tenir una visió diferent. Parlem de temes com economia i
conflictes armats, economia i felicitat,
experiments en economia…

—Els manca preparació, als estudiants
de secundària?
— Hi ha un problema en la preparació
quantitativa de molts d’ells. Des de fa
uns anys no se’ls exigeix, per entrar a
Economia, haver superat les matemàtiques normals, sinó les de ciències socials, que són més lleugeres. Els que vénen
del batxillerat tecnologic o científic, que
han fet matemàtiques més avançades,
tenen molta més facilitat. Jo donaria prioritat als estudiants que tenen una preparació més forta en matemàtiques.
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Esteve i NeuroPhar,
units contra el dolor crònic
L’empresa farmacèutica Esteve i el Laboratori de
Neurofarmacologia de la UPF reforcen la seva col·laboració
mitjançant la creació de la Unitat Mixta d’R+D Esteve-UPF dirigida
al descobriment de nous analgèsics.
Un de cada cinc ciutadans europeus
pateix dolor crònic, una condició que
actualment no té cap tractament efectiu. A més de limitar la vida quotidiana dels seus pacients, el dolor crònic
suposa un problema per a l’economia

D’esquerra a dreta:
Carlos Plata, José
Miguel Vela i Rafael
Maldonado.
Frederic Camallonga

europea, atesos els costos sociosanitaris associats, valorats en més de 34.000
milions d’euros anuals. En aquest escenari i amb l’objectiu de trobar nous
tractaments per a aquesta condició,
neix la Unitat Mixta d’R+D Esteve-

UPF, un projecte de col·laboració entre l’empresa Esteve i el Laboratori de
Neurofarmacologia de la Universitat
Pompeu Fabra.
Des de la seva fundació, l’any 1998,
el Laboratori de Neurofarmacologia
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(NeuroPhar) del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut ha
col·laborat en nombroses ocasions
amb Esteve, una de les farmacèutiques catalanes més puixants i que té
un potent departament d’R+D+I situat a Barcelona. Les dues institucions han format equip en dos consorcis
del Programa CENIT del Centre per
al Desenvolupament Industrial i Tecnològic, un programa llançat el 2006
per estimular la cooperació públicoprivada en recerca industrial. L’any
2014, Esteve es va integrar com a soci en el projecte europeu NeuroPain,
coordinat pel director de NeuroPhar,
Rafael Maldonado.
“La col·laboració científica amb
NeuroPhar ha estat contínua, sinèrgica i molt productiva”, comenta Carlos
Plata, director científic d’Esteve. “Ara

·Innova·
s’ha traduït en la creació d’aquesta nova unitat mixta, que reforça la integració del treball planificat i executat conjuntament entre el centre de la UPF i
l’equip de Descobriment i Desenvolupament Preclínic d’Esteve.”
Com a resultat de les seves nombroses col·laboracions, han obtingut importants avenços en el camp del dolor,
reflectits en sis articles científics publicats en revistes internacionals en
els últims anys.
Segons Rafael Maldonado, “la col·
laboració amb Esteve ha permès desenvolupar nous projectes de recerca aplicada així com identificar i validar noves
dianes per al tractament dels quadres
de dolor crònic. Un gran avantatge
d’aquesta col·laboració ha estat poder
disposar de recursos i d’eines de recerca
específiques sense les quals no hauria
estat possible dur a bon terme aquests
ambiciosos projectes”.
Els integrants d’Esteve-Carlos Plata, director científic; José Miguel Vela,
director de Descobriment de Fàrmacs
i Desenvolupament Preclínic, i Manel
Merlos, director de Farmacologia- es
van reunir el passat mes de febrer amb
els membres de la UPF Francesc Posas,
vicerector de Política Científica i Professorat; David Comas, director del Departament de Ciències Experimentals i

“La col·laboració científica
amb NeuroPhar ha estat
contínua, sinèrgica i molt
productiva”
de la Salut; Rafael Maldonado, director de NeuroPhar, i Miquel A. Martín,
director de la Unitat Mixta, per portar
a terme l’acte formal de signatura del
conveni fundacional de la unitat en el
marc de la transferència tecnològica.
Fruit d’aquest conveni s’han contractat cinc investigadors perquè puguin dedicar-se a l’avaluació de productes d’Esteve en models animals de
dolor. Aquesta estructura, que està
planificada com a mínim fins a l’any
2025, s’inicia amb un import anual de
375.000 euros, que suposen una injecció econòmica important per a la Universitat i una garantia d’estabilitat,
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tant per als investigadors que la integren com per a l’assoliment dels objectius fixats.

Cercant nous fàrmacs
Els projectes emmarcats en aquesta
activitat tenen com a objectiu l’estudi de noves dianes terapèutiques a ni-

“És imprescindible
avaluar les manifestacions
afectives i cognitives de la
simptomatologia del dolor”
vell preclínic per avaluar nous fàrmacs
i trobar així estratègies complementàries o alternatives per al tractament
de quadres de dolor crònic. Els dolors
de tipus neuropàtic, osteoartròsic i inflamatori seran les principals dianes
de la recerca.
L’equip Esteve-UPF seguirà diverses estratègies d’experimentació.
D’una banda, es faran servir compostos capaços de bloquejar o d’activar
els diferents receptors o sistemes de
senyalització que funcionen en el sistema nerviós central. I d’altra banda,
s’utilitzaran ratolins modificats genèticament per impedir la producció
d’una determinada proteïna, de manera que els mancarà durant tota la seva
vida. Finalment, la Unitat Mixta proporcionarà nous models per avaluar el
paper que exerceixen en el desenvolupament del dolor tant els components
afectius, com ara l’ansietat i la depressió, com els cognitius, a més d’estudiar
els models de dependència, imprescindibles per descartar el potencial addictiu dels fàrmacs investigats.
“Les nostres línies de recerca permeten desenvolupar nous models experimentals per avaluar les diferents
conseqüències associades al dolor”,
explica Maldonado. “És imprescindible avaluar no només la simptomatologia del dolor, sinó també les seves
manifestacions afectives i cognitives,
ja que d’elles depèn en gran mesura
l’eficàcia dels nous medicaments que
es desenvolupin. Un fàrmac que no
resulti efectiu per combatre aquestes
manifestacions del dolor, difícilment
resultarà eficaç en humans”.
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D’esquerra a dreta,
Montserrat Espinós,
José María Micó i Adela
d’Alòs-Moner. Frederic
camallonga

Els donants: l’ànima
de la biblioteca de la
Universitat
L’actual fons de la Biblioteca/CRAI de la UPF,
format per més de 600.000 monografies, no
podria ser una realitat sense les donacions
bibliogràfiques desinteressades que hi fan
particulars i entitats.
“Sense els donants, l’actual biblioteca de la UPF no seria el que és, ni
des del punt de vista qualitatiu ni des
del punt de vista quantitatiu”. Així
de contundent es mostra l’actual directora de la Biblioteca/CRAI de la
Universitat Pompeu Fabra, Montserrat Espinós, que destaca la qualitat i
la pertinència dels fons donats.
La UPF, en el marc de la comme-

moració del 25è. aniversari realitzada
al llarg del curs 2015-2016, va organitzar un acte d’agraïment als donants,
que va tenir lloc el 14 d’abril al campus de la Ciutadella. Aquest acte es
va fer coincidir amb la inauguració
de l’exposició “Exclòs de préstec. El
fons desconegut de la Biblioteca de la
UPF”, que es va poder visitar del 14
d’abril al 20 de maig del 2016.

Les donacions suposen aproximadament el 40% del total de 578.000
monografies en format físic que inclou actualment el fons de la Biblioteca, que es completen amb unes 31.000
monografies d’accés remot en suport
electrònic, 13.000 títols de col·leccions
de revistes en paper i 20.000 títols de
revistes electròniques. Segons Montserrat Espinós, si no hagués estat per
aquesta fórmula, els volums donats
-molts d’ells d’una gran vàlua- difícilment la institució hauria pogut adquirir-los.
Javier Aparicio Maydeu, professor
del Departament d’Humanitats, director del màster en Edició de l’UPFBSM i delegat de Cultura de la Universitat, afirma que “els llibres que
tenim a la UPF, que és una universitat molt jove, estan per sobre del que
significa una institució de 25 anys; és
a dir, tenim una biblioteca d’un valor
infinitament superior a la que correspondria a una universitat que només
fa 25 anys que existeix. Els donants,
que hi tenen molt a veure, han fet un
miracle: convertir, en poc temps, una
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biblioteca que havia de créixer a poc
a poc en una de molt valuosa”.

Donar el fons particular a la
Biblioteca de la UPF
Què porta una persona a donar la seva col·lecció de llibres, completada al
llarg de molts anys, i d’un gran valor personal, a una institució com és
la UPF? Per a José María Micó, professor del Departament d’Humanitats i donant d’un fons d’aproximadament 12.000 volums en diverses etapes
a partir de l’any 2006 (una col·lecció
d’una qualitat extraordinària, seleccionada sota rigorosos criteris acadèmics), va ser una decisió dura: “M’ho
vaig estar rumiant molt, va ser difícil,
però finalment ho vaig fer amb una
gran determinació”.
El professor Micó n’explica les raons: “Una part de les obres de temàtica medieval que tenia ja no les utilitzava, perquè havia canviat de tema
de recerca. A més, que una biblioteca
d’una universitat pública com és la
UPF pogués estar ben dotada d’una
part de la literatura espanyola dels
segles XV, XVI i XVII, i d’altres literatures europees, que és el contingut
del fons, em va fer decidir”. I conclou:
“Em fa molta il·lusió que a la biblioteca de la Universitat hi hagi un Fons
Micó, amb llibres que la gent utilitza
i demana en préstec, i que fan un servei, molt més del que feien quan jo els
tenia a casa”.
El cas de la donació dels germans
Alòs-Moner (Pilar, Maria, Montserrat,
Ramon i Adela d’Alòs Moner i Vila) és
una mica diferent. Es tracta de la biblioteca familiar creada pel seu avi,
Ramon d’Alòs-Moner i de Dou, amb
aportacions de familiars anteriors i
posteriorment pel seu fill Lluís. Es va
efectuar l’any 2010, i està formada per
uns 20.000 volums, un 10% dels quals,
aproximadament, són dels segles XVI
al XIX. Temàticament, és un fons humanístic, en gran part de creació i crítica literària i també de temàtica religiosa, i en destaquen especialment
llibres de -i sobre- Dante Alighieri i
Ramon Llull.
“Vam consultar un expert, Amadeu Pons, de la UB, i ens va sugge-
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Montserrat Espinós:
“Sense els donants, la
biblioteca de la UPF no seria
el que és”
Adela d’Alòs-Moner:
“La Pompeu Fabra va ser
la que ens va oferir millors
garanties”
José M. Micó: “A la
biblioteca els meus llibres
fan un servei, molt més que
quan els tenia a casa”
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rir que sobretot havíem d’evitar dispersar el fons, i la UPF va ser la que
ens va oferir millors garanties”, afirma Adela d’Alòs-Moner, actualment
presidenta de la Fundació Biblioteca
Social. “Era una biblioteca amb un
nombre considerable de documents, i
vam pensar que tenia un gran interès
perquè es puguin consultar públicament. Així es posava a l’abast de tothom un fons que només coneixien els
especialistes, sobretot de Dante i Ramon Llull”, comenta.
Adela d’Alòs-Moner, que per la seva trajectòria professional està molt
vinculada a l’àmbit bibliotecari, afirma que aquesta fórmula s’està consolidant: “M’agradaria no equivocar-me,
però crec que les donacions han anat
creixent amb els anys. En la mesura
que s’ha invertit en biblioteques i es
garanteixen serveis que fa uns anys
aquestes no donaven, els particulars
hi confien més”.
I és que aquest món ha evolucionat molt, darrerament. Pel que fa la
Biblioteca de la UPF, la seva directora, Montserrat Espinós, apunta la
gran transformació que ha sofert: “El
nostre model ha canviat: ens hem convertit en una biblioteca híbrida, que
combina el paper i el suport electrònic, i hem passat a ser un centre de
recursos, que dóna serveis a tots els
col·lectius de la comunitat universitària. Res a veure amb la biblioteca
clàssica, que servia de magatzem de
documentació”.

El cas de Jordi Llovet, una donació especial
“Jo he donat a la UPF pràcticament tot
el que tinc: no només els llibres, que són
prop de 40.000 volums, sinó també la
pinacoteca, la discoteca, els mobles,
etc. No tinc hereus, i com va dir Walter
Benjamin, no hi ha millor destí per a
una biblioteca que una institució pública, com és la UPF, on tothom en podrà
gaudir”. Aquest professor emèrit de
literatura comparada de la UB, escriptor, traductor i crític literari, confessa
que “la UPF ha demostrat que té molta
cura dels fons bibliogràfics que rep”.

Però aquesta donació, formada per
obres sobretot de teoria i crítica literària, lingüística, història, teoria i història
de l’art i filosofia, és especial, ja que es
farà efectiva en termes de “mortis causa”: la biblioteca de moment la té Jordi Llovet, però passarà a disposició de
la UPF quan ell falti, tal com diu l’acta
notarial que es va fer. “De moment tinc
els llibres en usdefruit, perquè no podria
viure sense la seva presència, però tots
ells estan destinats a acabar a aquesta
universitat”, afirma.

·Comunitat·
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Coro Pozuelo

cap del Servei de Gestió Acadèmica

“La universitat
és responsable de
donar criteri als
estudiants”
coro pozuelo (Sallent, Bages,

1958) és membre del personal
d’administració i serveis de la UPF
des dels inicis de la institució, l’any
1990. Ha estat responsable de la
Biblioteca i del Punt d’Informació
a l’Estudiant. Com a cap de Gestió
Acadèmica, va impulsar tot el procés
d’adaptació al pla Bolonya.

— Com va ser la seva entrada a la
Universitat?
— Vaig estudiar a la Universitat de
Barcelona, primer Història i més endavant Biblioteconomia i Documentació; aquesta darrera carrera la vaig
simultaniejar amb una feina a la revista Integral. L’any 1988 vaig entrar
a les Biblioteques Públiques de la Diputació de Barcelona, on treballàvem
amb fitxes manuals. A l’estiu del 1990
em van trucar per dir-me que es feien
unes proves per entrar en una nova
universitat, la UPF. Vaig pensar que
era una bona oportunitat, i l’1 d’octubre del 1990 vaig començar a treballar-hi com a bibliotecària referencista, primer a Gran de Gràcia, i després
a l’edifici Balmes.

— Quins records té, de la primera etapa? Ens pot comentar alguna
anècdota?
— M’ho vaig agafar amb moltíssima
il·lusió, era un projecte nou i me’l vaig
creure immediatament, com tots els

que estàvem allà, suposo. A Balmes,
la Biblioteca estava en un espai, no
sé si existeix encara, que era l’antiga
sala d’actes del Fòrum Vergés. No era
gaire acollidora, però estàvem tan il·
lusionades que ens encantava. Recordo que vam muntar la Biblioteca, va
començar el curs, i al cap d’uns dies
vam haver de desmuntar-la tota perquè es feia l’acte d’inauguració del
curs, al mateix espai!

— Per quins serveis i edificis més ha
passat?
— Després de Balmes, l’any 1993 es va
obrir la seu de la Universitat a l’edifici
França, i hi vaig anar com a cap de la
Biblioteca: va ser una etapa maca, hi
havia molt bon ambient. A finals del
curs 1994-1995 vaig tornar a Balmes,
fins que es va tancar l’edifici, i l’any
1996 ens vam traslladar a Ciutadella,
jo com a responsable dels bibliotecaris. L’any 2000 els punts d’informació a l’estudiant (PIE) es van traspassar a la Biblioteca, i vaig passar a ser
responsable del seu funcionament.
Va ser un pas més en la meva evolució dins la Universitat, ja que em va
donar una visió molt àmplia de moltes coses. El 2006 va sortir el concurs
de cap del Servei de Gestió Acadèmica i m’hi vaig presentar, i aquí estic.

— Ens pot esmentar algun tret distintiu de la UPF?
— Una de les coses més bones que ha

tingut sempre la Universitat ha estat
l’orientació cap a l’usuari i el fet de
donar una atenció de qualitat, tant
pel que fa al professorat com pel que
fa als estudiants.

— Com ha vist l’evolució dels estudiants al llarg d’aquests anys?
— Els estudiants de la UPF són molt
llestos i intel·ligents, i això ha estat i
és una constant. Els que ja tenim una
edat hem de ser conscients que quan
vam començar l’any 1990 tots érem
molt joves, entre 22 i 30 anys, més o
menys, i ens sentíem molt propers als
estudiants, que tenien 18 anys. Feia molt poc que havíem passat l’edat
que tenien ells. Ara els nostres estudiants sempre tenen la mateixa edat,
i nosaltres ens hem fet grans, i això
fa canviar el nostre punt de vista envers ells, ens n’allunya. No crec que
ara siguin més immadurs, els estudiants han canviat igual que la societat. Penso que el paper que té la
universitat és donar-los criteri i ensenyar-los a utilitzar bé les eines que
tenen al seu abast, aquesta és la nostra responsabilitat.
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“Les universitats que
tiren, com la nostra,
hauríem de tenir marge
per poder avançar”

Frederic Camallonga

— La gestió dels expedients dels estudiants ha canviat gaire?
— Des que jo vaig arribar a Gestió Acadèmica hem fet un esforç molt gran perquè l’expedient estigui a disposició de
l’estudiant, això és importantíssim, i
perquè tinguin el màxim d’eines possible en format autoservei, de la manera més automatitzada possible, per tal
que no els calgui venir presencialment.
Volem que l’estudiant sigui autònom i
que al mateix temps pugui fer tots els
tràmits des d’allà on sigui. Això val per a
tot excepte la matrícula de primer curs,
en què els fem venir expressament, perquè creiem en la qualitat en l’atenció i
volem que l’estudiant ens conegui.

— Com a cap de Gestió Acadèmica,
com va viure el procés d’adaptació a
l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior?
— Arribo al novembre del 2006 i el 2008
comencem amb les noves titulacions, i
allò va ser com una bogeria. Jo no sabia res de gestió acadèmica, de normatives, i n’he hagut d’anar aprenent sobre
la marxa. Els canvis que es van produir
van ser com una onada en la qual ha-

vies de surar perquè no se t’emportés,
i ho vam fer molt bé: vam ser capaços
d’engegar sis títols de grau el primer
any. Vam haver d’adaptar aplicacions
informàtiques de gestió a la nova realitat, pensar en un sistema d’extinció...
Va ser molt dur. Tot plegat ho vam poder fer perquè teníem i tenim una gent
estupenda.

— Quina és la línia de treball de l’àmbit
de gestió acadèmica a la UPF?
— Mantenim la idea bàsica que nosaltres som facilitadors, i d’altra banda
som un servei que fa que tot s’apliqui en
el mateix sentit cap als estudiants, que
se’ls tracti a tots de la mateixa manera,
independentment dels estudis. Hem de
pensar quines eines cal posar a l’abast
dels col·lectius que servim: els estudiants, els professors, les secretaries de
centre i de departament (ara Unitats
de Gestió Administrativa).

— Què li suggereix el 25è. aniversari de
la Pompeu Fabra?
— Que ens fem grans, això és una rea
litat. Que la UPF és jove però ja no
tant. Hi ha algunes coses i polítiques

que s’enquisten, i potser caldria revisar-les. Jo entenc que hi hagi gent que ja
no tingui la mateixa il·lusió que abans.
Personalment, durant tots aquests anys
he anat canviant de lloc i he hagut de tenir la ment sempre activada. Molta gent
fa molts anys que estem aquí, i la renovació és molt important. Això toca pensar-ho i avançar en aquesta línia. Una
cosa que no hem d’oblidar és que tots
hem de treballar perquè es mantingui
la qualitat en la recerca i en la docència.

Com s’imagina la Universitat d’aquí
a deu anys?
Tenim recursos humans i potencial tecnològic perquè es puguin assolir molts
reptes, però a la vegada hi ha obstacles
que impedeixen que els puguem complir. Si continuem amb els encotillaments legalistes i les normatives ministerials com les que tenim ara, morirem.
Si som independents com a país i malgrat tot s’implementa una normativització i un control excessiu de la universitat, tampoc podrem anar endavant.
Per tant, jo crec que toca que les universitats que tiren, com la nostra, tinguem
marge per poder avançar.
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Neix BCN-MedTech
- Barcelona Centre
for New Medical
Technologies
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De dalt a baix:
Bart Bijnens, Jérôme Noailly,
Antoni Ivorra, Óscar Cámara,
Gemma Piella, Miguel Ángel
González Ballester,
i Ralph Andrzejak
Frederic Camallonga

Una nova unitat que té com a repte
esdevenir un dels centres europeus de
referència en investigació translacional
BCN-MedTech, Barcelona Centre
for New Medical Technologies, es va
crear el 6 de juliol per decisió del Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra, dins del Departament de
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Universitat, per proporcionar una plataforma interdisciplinària i translacional d’investigació
en enginyeria biomèdica. Va sorgir a
partir del convenciment que la ràpida
i exponencial evolució de la tecnologia mèdica ha de ser entesa des d’una
perspectiva integral, tecnològica i clínica, social i industrial, per tal que pugui impactar realment en els múltiples
escenaris d’aplicació que presenta el
sector sanitari.
La unitat BCN-MedTech està composta per cinc grups de recerca de la
Universitat, tres dels quals són grups
de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya: PhySense (Sensing
in Physiology and Biomedicine) , SimBioSys (Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems) i MBIOMM (Multiscale and Computacional
Biomechanics and Mechanobiology),
amb la participació dels Grup de Recerca BERG (Biomedical Electronic
Research Group) i NTSA (Nonlinear
Time Series Analysis Group).

Una plataforma multidisciplinària
translacional
L’experiència dels membres BCN-

MedTech en el processament de senyals, anàlisi d’imatges, fisiologia, biomecànica, electrònica, simulacions
biomèdiques i cirurgia assistida per
ordinador serà determinant per assolir
els objectius de la Unitat. La composició interdisciplinària de l’equip d’investigació, format per prop de quaranta persones, garanteix la capacitat de
BCN-MedTech per desenvolupar els
objectius convenientment. A més, la

Una plataforma
interdisciplinària i
translacional d’investigació
en enginyeria biomèdica
participació activa dels socis industrials i clínics ofereix un marc idoni per
proposar i desenvolupar aplicacions
biomèdiques i nous prototips per a la
pràctica clínica.

Proveir nous coneixements a través
de la cooperació
La missió de la nova unitat és proveir
nous coneixements a través de la cooperació entre tots els grups de recerca que l’integren i de la participació
conjunta en projectes educatius i de
transferència tecnològica. Així doncs,
BCN-MedTech vol convertir-se en un
dels centres europeus de referència en
la investigació integradora i translacional. Un nou paradigma en què els

models matemàtics i computacionals
conviuen amb els sistemes de diagnòstic i de tractament assistit per ordinador més avantguardistes, per resoldre
problemes clínics rellevants i oferir
productes innovadors a la indústria
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La recerca integrada, un objectiu comú
BCN-MedTech, reuneix set investigadors principals amb un perfil de recerca
consolidat i amb una sòlida experiència
en gestió de projectes de recerca orientada a objectius, dins l’àmbit de les
tecnologies i les imatges biomèdiques.
Lideren la unitat dos investigadors
ICREA del Departament de Tecnologies
de la Informació i les Comunicacions:
Miguel Ángel González Ballester, di-

Bart Bijnens
Cardiologia
Computacional

Jérôme Noailly
Biomecànica i
Mecanobiologia

Antoni Ivorra
Electrònica
Biomèdica

Gemma Piella
Anàlisi d’Imatge
Mèdica

Miguel Ángel
González
Ballester
Cirurgia Assistida
per Computador

Ralph
Andrzejak
Processament de
Senyal Biomèdica

l’objectiu comú de desenvolupar nous
conceptes per a la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les afeccions
amb més prevalença gràcies a l’aprofitament de totes les tecnologies convergents a l’abast.

Big science de darrera generació

del sector sanitari. La unitat s’ha creat amb el convenciment que el progrés
i els avenços en tecnologies mèdiques
vindran donats per un treball en equip
i multidisciplinari, que involucri investigadors clínics i tecnològics, amb

rector tècnic, conjuntament amb Bart
Bijnens, director científic, que tenen al
seu càrrec la recerca integrada de set
àmbits, cadascun dels quals està coordinat per investigadors principals i
membres del BCN-MedTech. La resta
de l’equip el componen investigadors
postdoctorals i doctorands, entre els
quals n’hi ha vuit que segueixen els
programes.

Pel que fa a les instal·lacions i infraestructures de què disposa BCNMedTech, la unitat té accés a la capacitat de còmput que proporciona el grup
de virtualització conjunta del DTIC,
la qual es complementa amb l’accés al
Centre de Supercomputació de Barcelona, per exemple quan ho requereixen els estudis en fisiologia cardiovascular computacional que duen a
terme membres del grup. A més, les
instal·lacions del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona aporten equips

Óscar Cámara
Modelatge
Fisiològic

biomèdics i instal·lacions d’experimentació animal.
La unitat ha establert una àmplia
xarxa de col·laboradors biomèdics i
clínics nacionals, hospitals de Barcelona, i internacionals, que els proporcionen l’accés a imatges i dades fisiològiques clíniques de pacients i voluntaris
sans, sobre les quals poden estudiar i
validar noves tecnologies i avenços científics. BCN-MedTech també ha aconseguit accedir a grans infraestructures de dins i fora del nostre país, com
ara els sincrotrons ALBA (Cerdanyola del Vallès), ESRF (Grenoble, França), BESSY (Berlín, Alemanya), i Diamond (Oxfordshire, Regne Unit), per
obtenir imatges d’alta resolució, per
exemple per a l’estudi i la caracterització de cors sencers i per a la formació
d’imatges 3D de cèl·lules senceres.

·Actualitat·
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Estudiants de la UPF durant l’Acte Acadèmic de Graduació. frederic camallonga
#GraduacióUPF16

L’acte de graduació
2016 fa vibrar més
de 1.900 estudiants
Un total de 1.917 estudiants de
grau i de postgrau (màster i doctorat) de la promoció 2016, la 23a. de
la UPF, van celebrar els dies 1 i 2
de juliol la seva graduació, acompanyats pels seus familiars i amics.
Durant l’Acte Acadèmic de Graduació 2016, que va tenir lloc al pati
de Roger de Llúria del campus de
la Ciutadella, els estudiants van pujar a l’escenari a recollir el seu di-

ploma acreditatiu.
Repartit en sis sessions diferents, l’acte es va poder seguir en
directe per la web institucional i
via Twitter (#graduacioUPF16). En
el global dels dos dies, hi van participar 6.633 persones. El rector Jaume Casals va presidir les diverses
sessions, acompanyat per Núria
Basi, presidenta del Consell Social, òrgan que dóna suport a l’acte,

i per diferents vicerectors i càrrecs
acadèmics.
Quant a les sessions de grau
(amb 1.567 estudiants en total), cadascuna va constar de les parts següents: projecció d’un vídeo commemoratiu; lliçó de graduació;
intervenció del Cor de la UPF, amb
la peça Mr. Sandman; lliurament
dels diplomes; parlaments de graduats; parlament de la presidenta
del Consell Social; cloenda a càrrec
del rector, i interpretació del Gaudeamus Igitur per part del Cor. Pel
que fa a la sessió de postgrau, hi
van participar 350 estudiants, amb
una estructura similar a la de grau.

Conducció de les sessions
i lliçons de graduació
Les sis sessions van ser conduïdes,
respectivament, per sis periodistes
antigues alumnes de la UPF. Van
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Fernando Genestar
graduat en traducció i interpretació (llengua de signes)

“Fer d’intèrpret de persones
sordmudes ha estat una
experiència inoblidable”
— Sempre vas tenir clar
que volies estudiar TraduccióiInterpretació?
— No, no sempre ho
vaig tenir clar. De fet,
quan vaig començar
la universitat tenia 26
anys, és a dir, era una
mica més gran que les
meves companyes i companys. El que sí que tenia clar
des de sempre era que volia estudiar
alguna cosa relacionada amb les llengües. A més, sempre m’ha agradat la
literatura, i vaig pensar que aquesta
seria una bona carrera per millorar el
meu coneixement d’ambdues coses.

ser les següents: Mònika JiménezMorales, Txell Bonet, Marta Narberhaus, Imma Amadeo, Marta Vives i Ainhoa Sorrosal.
Pel que fa a les sis lliçons de graduació, van anar a càrrec, respectivament, dels docents de la UPF
següents: Carlos Alberto Scolari
(Departament de Comunicació), Josep Joan Moreso (Departament de
Dret), Aida Torres (Departament de
Dret), Enric Vallduví (Departament
de Traducció i Ciències del Llenguatge), Klaus Jürgen-Nagel (Departament de Ciències Polítiques i Socials) i Jaume Ventura (Departament
d’Economia i Empresa).
Al final de cada sessió, els graduats van desfilar en to festiu cap al
pati de l’edifici Jaume I, on el programa Alumni UPF, amb la col·
laboració del RACC, els va donar la
benvinguda.

— Què és el que et va convèncer de
ferl’especialitzacióenllenguadesignes catalana? Com la vas conèixer?
— Abans de començar el grau en Traducció i Interpretació a la UPF, vaig
fer un cicle de grau superior de dos
anys amb què em vaig titular com a
intèrpret de llengua de signes. Allà
vaig descobrir aquesta llengua i part
de la seva comunitat. Vaig entrar-hi
per casualitat, era un moment en què
no sabia molt bé què fer amb el meu
futur, i he de dir que la llengua de signes em va atrapar des del primer moment! Una vegada vaig acabar, vaig
decidir que volia continuar estudiant; em van recomanar aquest grau,
i com que no tenia gaire coneixement
de francès ni d’alemany, vaig decidir continuar especialitzant-me en
la llengua de signes i l’anglès.

— Quines han de ser les aptituds
d’una persona que treballa amb
aquest llenguatge?

— Has de ser, principalment, una persona comprensiva,
empàtica i decidida a fer-te entendre i a entendre
els altres davant
de qualsevol circumstància. Podria
afirmar que aquestes
són les aptituds o valors
primordials per treballar amb
aquesta llengua, molt més que el nivell que puguis tenir a l’hora d’utilitzar el lèxic, la sintaxi o la gramàtica.

— Què et planteges ara que acabes els estudis? Quines perspectives de futur tens?
— Bé, mai se sap el que ens portarà
el futur. Tinc dues ofertes interessants de feina a partir del setembre,
les dues com a intèrpret d’àmbit
educatiu. De fet, tinc previst estudiar el màster d’educació que ofereix aquesta universitat. També estic pendent de les respostes de dues
sol·licituds que vaig fer per treballar a l’estranger.

— Què t’ha aportat el pas per la
Universitat?
— Durant aquests anys he crescut
com a persona, això és cert, suposo que la Universitat hi deu haver
tingut alguna cosa a veure. De fet,
he col·laborat amb la Universitat
alguna vegada per fer d’intèrpret
de llengua de signes durant les jornades de portes obertes, o fins i tot
en alguna reunió entre professors
de la Facultat.

24 upf.edu

·Actualitat·

Setembre del 2016

#WisemanHonorisUPF

El documentalista Frederick Wiseman,
doctor honoris causa per la UPF
El cineasta nord-americà Frederick Wiseman, considerat el director
de documental en actiu més prestigiós de la història del cinema, va ser
investit doctor honoris causa per la
UPF, en una cerimònia que va tenir
lloc el passat mes de maig a l’auditori
del campus de la Ciutadella.
La cerimònia va ser presidida
per Jaume Casals, rector de la Universitat, i va comptar amb la presència de José Fernández Cavia,
director del Departament de Comunicació; Núria Basi, presidenta
del Consell Social, i Pelegrí Viader,
secretari general. Wiseman va estar
acompanyat en tot moment pel seu

El títol reconeix la
valent trajectòria del
cineasta, referent en el
documentalisme
padrí, Jordi Balló, professor del Departament de Comunicació.
La concessió del títol de doctor
honoris causa reconeix la valent trajectòria del cineasta, referent en els
estudis sobre cinema, a través d’una
obra que ha contribuït a engrandir
el coneixement cinematogràfic i sociològic, amb un alt compromís amb
el progrés i amb les institucions que
regulen la nostra societat.
Mercè Ibarz, professora del Departament de Comunicació, va ser
l’encarregada de fer l’elogi del doctorand, a qui va definir com a “dramaturg de la vida pública”. Ibarz
va repassar la trajectòria i l’obra de
Wiseman, que, amb un total de 44
títols, “ha esdevingut un cineasta
únic i també un antropòleg, un historiador i un analista social”.

Frederick Wiseman després de rebre la medalla de la UPF. FREDERIC CAMALLONGA
El moment més solemne de la cerimònia va arribar quan Wiseman
va rebre la medalla honoris causa de
la UPF de mans del rector. Ja com a
nou doctor de la UPF, Wiseman va
pronunciar el seu discurs d’acceptació, en què va parlar de la seva etapa
com a professor de dret i de la seva
manera de fer cinema: “Per a mi la
tècnica està al servei del contingut,
i no a l’inrevés”.
Durant l’acte es va presentar el
documental On Wiseman, que recull
la veu i el testimoni de catorze ci-

neastes formats al màster en Documental de Creació de la UPF i marcats per l’obra del nou doctor.
Finalment, Jaume Casals va
cloure una cerimònia plena d’emocions i el Cor de la UPF va posar-hi
el punt final amb la interpretació
del Gaudeamus igitur.

Vídeo resum
de la cerimònia

Setembre del 2016

·Actualitat·

upf.edu 25

#Divulgació

#RecercaUPF

Carlos Toscano
guanya la
competició
científica Rin 4’

Noves vies
per tractar la
síndrome de Down

El doctorand del Laboratori
de Dinàmica de Sistemes Biològics del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, va
ser el guanyador del primer premi, dotat amb 900 €, i del premi
especial del públic, dotat amb
200 €, per la presentació del seu
treball “Genes oscilantes y bacterias parlantes”.
La seva recerca està centrada
en l’estudi de la fase estacionària
del bacteri E. coli, l’estadi en què,
a causa de l’escassetat de nutrients, les bactèries no es divideixen i estan en fase de repòs. Tal
com explica Toscano, “aquesta és
una fase del creixement relativament desatesa i que els meus experiments de microscòpia estan
demostrant que amaga més sorpreses de les esperades”.
La competició de doctorat
Rin4’ té per objectiu promoure
les habilitats comunicatives dels
doctorands de la Universitat per
millorar la divulgació científica
de la seva recerca.
El segon i el tercer premi, respectivament, es van atorgar a Álvaro Castells, doctorand del Grup
de Recerca Reprogramming and
Regeneration, vinculat al doctorat en Biomedicina, pel projecte
“Usando microscopía de alta resolución para observar RNA”, i a
Dijana Zejcirovic, del programa
de doctorat en Economia, Finances i Empresa, per “Size Matters:
World Maps and Biased Perceptions”.

#RecercaUPF

La melodia de la
parla i la forma
del gest per
comprendre
En l’àmbit del desenvolupament
del llenguatge, encara no s’ha investigat gaire quan els infants comencen a associar els patrons melòdics i gestuals amb la comprensió
de les intencions comunicatives i si
són capaços d’entendre aquests significants només basant-se en la prosòdia de la frase i en la gestualitat.
Núria Esteve Gibert i Pilar Prieto, investigadores del Grup d’Estudis de Prosòdia del Departament
de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, en col·laboració
amb Ulf Liszkowski, de la Universitat d’Hamburg (Alemanya),
han estudiat quan i com els infants
aprenen a interpretar les intencions
dels altres.
Els resultats de la investigació
demostren que els adults fan servir
la melodia de la parla i la gestualitat per transmetre cada intenció
comunicativa, i que amb només 12
mesos els infants ja saben fer servir exclusivament aquestes pistes
per entendre què vol dir l’adult. Segons indica Pilar Prieto, “tot i que
amb 12 mesos els infants amb prou
feines saben dir alguna paraula,
com ara papa o mama, l’estudi ha
demostrat que ja poden entendre
les intencions que s’amaguen darrere els actes comunicatius, i que
per fer-ho es fixen en la melodia de la parla dels adults i en
els gestos que acompanyen la
parla”.

Científics liderats pels doctors Rafael de la Torre, director
de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i
professor titular del Departament
de Ciències Experimentals i de la
Salut (DCEXS) de la UPF, i Mara
Dierssen, investigadora del Centre de Regulació Genòmica (CRG),
han demostrat que un compost
present en el te verd, l’epigalocatequina gal·lat, juntament amb un
protocol d’estimulació cognitiva,
pot millorar algunes de les capacitats intel·lectuals en les persones
amb síndrome de Down i pot modificar l’excitabilitat i la connectivitat funcional del seu cervell.
La troballa és fruit d’un llarg
procés d’investigació bàsica, farmacològica i clínica que posa de
manifest la importància de la col·
laboració i la multidisciplinarietat en la recerca i el compromís
dels centres per fer recerca translacional. Aquest èxit científic i social suposa una gran fita tant per
al col·lectiu de persones amb síndrome de Down i els seus familiars com per al sistema de recerca
català, que demostra així la qualitat i el lideratge dels seus centres.
“Aquesta és la primera vegada
que un tractament demostra alguna eficàcia en la millora d’algunes
funcions cognitives en persones
amb aquesta síndrome”, explica
Dierssen, cap del grup de Neurobiologia Cel·lular i de Sistemes
al CRG i autora principal de l’estudi. “De tota manera, cal deixar
clar que el nostre descobriment no
és cap cura per a la síndrome de
Down i que cal provar els nostres
resultats en mostres poblacionals
més grans, però sí que pot ser un
tractament per millorar la qualitat de vida d’aquestes persones”,
afegeix.
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Dissenyada una
molècula amb
eficàcia contra
quatre virus

Els estudiants
de Comunicació
Audiovisual no
paren d’acumular
premis

La sida, l’hepatitis C, la febre del Nil Occidental i el dengue són els quatre virus contra
els quals s’ha demostrat eficàcia antiviral amb aquesta nova
molècula. El compost es va dissenyar especialment per inhibir
una proteïna cel·lular denominada DDX3, essencial per a la
replicació de virus pertanyents a
diferents famílies, i el descobriment obre la porta a la creació
d’una nova família de fàrmacs
antivirals d’ampli espectre.

Simplificar els tractaments
La recerca, liderada per investigadors de l’IrsiCaixa i publicada a la revista Proceedings of
the National Academy of Sciences (PNAS), ha comptat amb la
participació del Grup de Recerca en Biologia de la Infecció del
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF,
responsable de realitzar els assajos clínis contra els virus del
Nil Occidental i del dengue. Andreas Meyerhans, líder del grup
de la UPF, ha remarcat que “havíem observat activitat antiviral
d’ampli espectre de compostos
derivats de microorganismes,
però és molt interessant i apassionant observar l’activitat antiviral de molècules dissenyades
des de zero”.
El desenvolupament de noves molècules com les de l’estudi permetria simplificar
el tractament de persones coinfectades per
diversos virus i actuar envers malalties virals contra
les quals no hi ha
fàrmacs específics aprovats.

La Facultat de Comunicació està d’enhorabona. Oliver Laxe, graduat en Comunicació Audiovisual,
ha guanyat el Premi de la Setmana
de la Crítica del Festival de Cannes amb el seu film Mimosas, fet
amb la col·laboració de tres professors de la Universitat. És el segon reconeixement que el cineasta
gallec aconsegueix a Cannes, després d’haver guanyat fa sis anys el
premi FIPRESCI amb la seva òpera prima Todos vos sodes capitans.
D’altra banda, l’obra cinematogràfica Soleá: els néts dels altres
catalans, dels estudiants de Comunicació Audiovisual Marc Hernández, Maria Llinás, Natàlia Morales i Marta Vivet, va rebre el premi
de la secció DOC-U, que el festival
DocsBarcelona dedica a les produccions universitàries catalanes.
Aquesta és la segona edició consecutiva en què un curtmetratge
de la UPF guanya aquest premi,
després de la victòria, l’any passat, d’En el bar, d’Itsaso Arizkuren. Aquest film, a més, va rebre
el premi al millor guió en el certamen Nova Autoria del Festival de
Sitges.

Fotograma de la
pel·lícula Mimosas
d’Oliver Laxe.
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#UPFSostenible

L’edifici Mercè
Rodoreda es
cobreix de verd
La Universitat Pompeu Fabra ha signat un conveni de col·
laboració amb EixVerd que ha
servit per, de manera conjunta
amb altres entitats i les universitats Politècnica de Catalunya
(UPC) i Autònoma de Barcelona
(UAB), crear un espai verd experimental a la coberta de l’edifici
Mercè Rodoreda del campus de
la Ciutadella. La coberta verda
és objecte actualment de tres experiments en paral·lel que pretenen qualificar quins substrats són
més adients per a la creació d’espais verds a les cobertes urbanes.
Un dels experiments que s’està duent a terme és una comparativa de substrats per a coberta agrícola, que es vol utilitzar
per al futur projecte de coberta agrícola del Dipòsit de les Aigües. La proposta neix de la voluntat de la UPF i de les entitats
col·laboradores d’obrir pas a la
instal·lació d’espais verds als edificis de Barcelona i de fer dels espais urbans zones més ecològiques i sostenibles.
La intenció del projecte es
incloure un hort ecològic d’uns
3.000 metres quadrats gestionat
per persones amb risc d’exclusió
social i amb un seguit d’accions
paral·leles com apicultura, realització de tallers oberts sobre aspectes mediambientals i de gestió d’horts, possibilitat de fer un
local per al barri, i realització de
visites o d’esdeveniments, entre
d’altres.

·Actualitat·

Setembre del 2016

upf.edu 27
#RecercaUPF

#Rànquings

La UPF enforteix el seu
lideratge

Phil Batty, editor del THE World University Rankings; Jaume Casals, rector de
la UPF, i Miquel Àngel Essomba, comissionat d’Educació de l’Ajuntament de
Barcelona, en l’obertura de la THE Young Universities Summit. eva guillamet
La Universitat s’ha situat aquest
curs a primera línia en l’àmbit nacional i internacional. Diversos rànquings han posicionat la institució
com a líder estatal i de referència a
Europa i al món. És el cas de l’Urànquing, elaborat per la Fundación
BBVA i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques, que avalua
l’activitat docent, investigadora i en
innovació de les universitats espanyoles, i que situa la UPF com la universitat globalment més productiva
de l’Estat.
D’altra banda, el rànquing elaborat per la Fundación Cooperación y
Desarrollo determina que la UPF és
la universitat més eficient d’Espanya
després d’avaluar trenta-dos indicadors institucionals repartits entre
les categories d’Ensenyament i aprenentatge, Recerca, Transferència de
coneixement, Orientació internacional i Contribució al desenvolupament regional.

Consolidació internacional
La UPF ocupa posicions preeminents entre les universitats joves (les
de menys de 50 anys). Ho certifica la
15a. posició mundial en el ‘150 under 50’ del Times Higher Education. En aquesta classificació destaca
per l’impacte de les citacions (publicacions referenciades per altres
acadèmics) i per la projecció internacional (atracció d’estudiants i de
professors internacionals i publicació d’articles en col·laboració amb
universitats estrangeres). La UPF
també ha aparegut per primera vegada en el rànquing de recerca de
la Universitat de Leiden, i ho ha fet
amb uns resultats molt bons, que la
converteixen en la primera universitat estatal en impacte científic i la
segona en col·laboració internacional. Finalment, en la tercera edició
del rànquing de la Unió Europea,
l’U-Multirank, ocupa la 12a. posició
a Europa i la primera de l’Estat.

Identificades
58 proteïnes
implicades en la
fecundació
Utilitzant tecnologia desenvolupada al propi laboratori, científics del Grup de Proteòmica i
Química de Proteïnes de la Universitat Pompeu Fabra liderats
per David Andreu i Ricardo Gutiérrez-Gallego, en col·laboració
amb Manuel Avilés, de la Universitat de Múrcia, han pogut detectar per primer cop 58 proteïnes del
semen capaces d’unir-se a sucres i
responsables de les interaccions
cel·lulars que primerament conduiran l’espermatozou cap a les
trompes de Fal·lopi per després
permetre la seva fusió amb el nucli de l’òvul. Aquestes proteïnes,
denominades lectines, s’han vist
implicades en dues etapes cabdals
per a la fertilització: la formació
del reservori espermàtic en l’epiteli de l’oviducte i la interacció espermatozou-òvul.
Les proteïnes identificades en
aquest estudi, publicat a la revista Molecular & Cellular Proteomics, són en molts casos idèntiques a les de l’esperma humà i,
com expliquen els autors de la
investigació, “contenen informació estructural que podria utilitzar-se, entre altres finalitats, per
facilitar el diagnòstic i tractament de la infertilitat, o per desenvolupar futures vacunes per al
control de la fertilitat.”

Grup de Recerca en Proteòmica i
Química de Proteïnes. upf
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#NousestudiantsUPF

Estudiants al pati de
l’edifici Jaume I, al campus
de la Ciutadella. upf

Èxit dels nous
graus en la preinscripció
universitària
Global Studies, el nou grau de
tres anys ofert per la UPF per al curs
2016-2017, ha obtingut unes grans
xifres en la preinscripció universitària, en la primera assignació del mes
de juny, amb quatre sol·licituds per
plaça oferta (243 sol·licituds per a 60
places), i una nota de tall de 12,07.
Una altra de les novetats en
l’oferta d’enguany, el grau en Bioinformatics (UPF-UB-UPC), també de tres anys, ha aconseguit una
nota de tall de 7,91, amb una relació entre demanda i oferta d’1,13.
Quant al doble grau en Llengües
Aplicades i Traducció i Interpretació (anglès), ha cobert places, amb
una ràtio d’1 i una nota de tall de 5.
En el global dels estudis corresponents als centres integrats de la

UPF, la ràtio entre demanda i oferta
ha estat d’1,84, és a dir, gairebé dues
places sol·licitades en primera preferència per cada plaça oferta; tot i
que és una xifra lleugerament inferior a la del curs passat, es manté la
tendència dels últims anys.
Quant a les notes de tall, s’han
mantingut força similars a les del
curs passat, molt elevades en la major part dels estudis, amb petites
variacions en positiu (en sis estudis ha augmentat) o en negatiu, que

La ràtio entre demanda
i oferta ha estat d’1,84,
gairebé dues places
sol·licitades per cada
plaça oferta

en la majoria dels casos no superen
el mig punt.
La UPF ha situat cinc carreres,
dues més que en el curs 2015-2016,
per damunt del 12 (la puntuació
màxima és 14): Filosofia, Política i
Economia (12,66), Medicina (12,62)
(la quarta i la sisena més elevades
del sistema universitari català, respectivament); International Business Economics (12,08), el nou grau
en Estudis Globals (12,07) i Biologia Humana (12,06).

Demanda superior a l’oferta en el
70% dels estudis
En 20 dels 28 estudis que ofereix la
Universitat (el 70%) la demanda és
superior a l’oferta, i en onze dels estudis que s’ofereixen (el 39%) la ràtio D/O és superior a 2, i d’aquests
set tenen una ràtio superior a 3. Igual
que el curs passat, els estudis amb
més demanda en primera preferència han estat els Medicina (6,73 sol·
licituds per plaça oferta); Filosofia,
Política i Economia (6,1); i el doble
grau en Criminologia i Dret (5).
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SIGN-HUB, un
ambiciós projecte
europeu

Destruir tumors
per electroporació
irreversible

La Universitat Pompeu Fabra lidera un ambiciós projecte europeu sobre les llengües de
signes anomenat “SIGN-HUB:
Preservació, investigació i foment del patrimoni lingüístic
històric i cultural de les comunitats sordes signants europees
amb un recurs integral”. El projecte, coordinat per Josep Quer,
professor de recerca ICREA
del Departament de Traducció
i Ciències del Llenguatge de la
UPF, té com a principal objectiu proporcionar la primera resposta global al problema social i científic que es deriva de la
negligència generalitzada de la
identitat cultural i lingüística
de les comunitats europees de
persones sordes signants. SIGNHUB crearà una plataforma de
recursos innovadora i inclusiva
per a la documentació lingüística, històrica i cultural del patrimoni de les comunitats sordes, així com per a l’avaluació
del llenguatge signat en intervencions clíniques i a les escoles.
El projecte és un pas clau per
impulsar la participació dels
ciutadans sords en les esferes
de la vida pública en condicions d’igualtat amb els ciutadans
oïdors. Compta amb un consorci internacional liderat per la
UPF i format per deu institucions de diversos estats membres de la Unió Europea, a més
de dues universitats d’Israel i
Turquia.

Investigadors de la UPF i de
la Universitat de Saragossa han
desenvolupat un generador de
polsos d’alta tensió per destruir tumors sòlids mitjançant el fenomen conegut com electroporació irreversible. Aquest fa que
les cèl·lules morin perquè esdevenen incapaces de reparar el
dany provocat pels elevats camps
elèctrics en la paret cel·lular.
Davant d’altres mètodes per
a l’eliminació de teixits malignes, l’electroporació irreversible presenta importants beneficis
per al pacient, ja que el seu mecanisme d’acció no es basa en alteracions tèrmiques, i això aporta
millores en la recuperació i permet que sigui possible tractar tumors que per la seva localització
no serien tractables.
El desenvolupament ha estat patentat pels investigadors
d’ambdues universitats i ha despertat l’interès de diverses empreses, fet que permetrà avançar
en la investigació de l’electroporació irreversible com a eina eficaç en la lluita contra el càncer.
El generador ha estat provat amb
èxit en estudis in vivo i ha demostrat la seva capacitat per destruir
grans volums de teixit.
Aquesta invenció ha estat liderada per investigadors del Grup
d’Electrònica de Potència i Microelectrònica (GEPM) de l’Institut d’Investigació en Enginyeria
d’Aragó (I3A) de la Universitat de
Saragossa, en col·laboració amb
el Biomedical Electronics Research Group (BERG) del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de
la Universitat Pompeu Fabra, pioners en el desenvolupament experimental de l’electroporació irreversible a Espanya.

#RecercaUPF

Sexualitat
femenina a través
de les dives del
feixisme
Un projecte liderat per Núria
Bou i Xavier Pérez, investigadors
del Departament de Comunicació
de la UPF, estudia els principals
trets comuns i les singularitats en
l’imaginari de la feminitat en les
cinematografies espanyola, italiana i alemanya projectades durant
el període 1939-1945. La recerca
compta amb el finançament del Ministeri d’Economia i Competitivitat del govern espanyol i s’està duent a terme des de l’any 2014 amb
investigadors nacionals i internacionals, coordinats des del Grup
de Recerca CINEMA (Col·lectiu
d’Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals). El treball fa un
estudi sistemàtic de la trajectòria
filmogràfica d’una sèrie d’actrius
que van representar l’star system
nacional de les tres cinematografies durant aquest període i que encarnen els valors a exaltar, i al seu
torn, els elements reprimits de la
ideologia subjacent en aquests règims en relació amb la sexualitat
femenina. Els resultats obtinguts
fins al moment posen en relleu que
mentre la mentalitat censuradora
era contrària a despertar l’exaltació de la sexualitat, les pel·lícules
exercien els seus propis mecanismes de regulació i permeabilitat
subtil.
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Un mètode
automàtic extreu
el significat dels
populars emojis
#UPFSolidària

Més facilitats per
cursar estudis
universitaris
La UPF i l’Associació Educativa Integral del Raval (AEIRaval) han signat un conveni
de col·laboració per impulsar
el projecte Prometeus, adreçat a estudiants de secundària d’aquest barri barceloní.
El projecte, que implica els
instituts d’ensenyament públic Milà i Fontanals i Miquel
Tarradell, està orientat a proporcionar un acompanyament
a partir d’accions de suport a
aquests centres, així com a facilitar el pas a la universitat als estudiants amb dificultats econòmiques i entorns poc favorables.
Les accions que preveu són
actuacions constituïdes a partir del programa de suport de la
UPF a la innovació educativa en
els instituts, a través del disseny,
el desenvolupament i l’avaluació de diverses accions; el reforç
escolar a càrrec de l’AEIRaval i
la convocatòria anual dels ajuts
Prometeus.
Altres mesures previstes són
introduir en els centres el programa de voluntariat de secundària de la UPF; facilitar la
participació dels centres en el
programa Horitzons, impulsat
pel Consell Social de la UPF i
el vicerectorat de Responsabiliat Social i Promoció de la UPF, i
prestar assessorament en el procés de definició dels treballs de
recerca i l’accés a les fonts i recursos d’informació.

Francesco Barbieri, Francesco
Ronzano i Horacio Saggion, investigadors del Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge
Natural del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la UPF, han fet una
anàlisi automàtica de 10 milions de
missatges de Twitter publicats per
usuaris nord-americans i han desenvolupat un mètode per caracteritzar de manera automàtica el
significat dels populars emojis. Un
treball que van presentar en el marc
de la Language Resource and Evaluation Conference 2016, que va tenir lloc el passat mes de maig a Portoroz (Eslovènia).
En els darrers temps, els emojis s’han popularitzat enormement
i han estat publicats abastament en
comunicació per web. Inclouen tot
un univers de significats que va més
enllà de les tradicionals emoticones
o símbols gràfics emprats per transmetre estats d’ànim, formats habitualment a partir de caràcters ASCII.
El mètode ideat permet caracteritzar de manera automàtica el
significat dels emojis; per tant, es
poden comparar els ideogrames
“semànticament”, segons el seu
significat. A més, el model permet
entendre el significat dels emojis
i proposa les paraules que es troben més a prop d’un ideograma
concret. I a l’inrevés: a partir d’un
text determinat permet suggerir
els ideogrames associats més apropiats per complementar-ne i
enriquir-ne de manera gràfica el seu significat.

Luz Rello, Maria Rauschenberger
i Ricardo Baeza-Yates en el 13è.
congrés Web for All.
#RecercaUPF

Música contra la
dislèxia
Una activitat lúdica com ara
la música pot servir per detectar
infants amb dislèxia. Aquest és
l’objectiu de la recerca que està
duent a terme Maria Rauschenberger, investigadora de doctorat del Grup de Recerca en
Web (WRG) del Departament
de Tecnologies de la Informació
i les Comunicacions de la UPF.
A través del disseny d’una
aplicació web anomenada DysMusic, Rauschenberger té previst identificar un 10% de dislèxia entre la població infantil
amb edats compreses entre els 3
i els 6 anys, encara no diagnosticats. El joc es basarà en el fet que
les persones amb dislèxia tenen
mala memòria a curt termini.
Un dels experiments previstos
en l’estudi consistirà a preguntar als infants quin ha estat el so
que han escoltat primer, d’entre
un conjunt de fragments musicals. L’estudi ha estat reconegut amb un dels premis Google Doctoral Consortium
Scholarship, lliurat en el decurs
del 13è. congrés Web for
All, que va
tenir lloc a
Montreal
(Canadà) el
passat mes
d’abril.
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·Actualitat·

#RecercaUPF

#TalentUPF

Àngel Lozano i
Jaume Ventura
obtenen dues ERC
Advanced Grant

Grans resultats
esportius en els
Campionats de
Catalunya

Els investigadors del Departament de Tecnolgies de la Informació i les Comunicacions
i del Centre de Recerca en Economia Internacional, respectivament, han rebut els ajuts per
a dos projectes que estudiaran,
d’una banda, les bases de la nova
era de les xarxes de comunicació
sense fils i, de l’altra, els desajustos que provoca la globalització
en la política econòmica i en l’estructura política. Són recerques
situades a la frontera del coneixement i que tenen un gran potencial d’innovació en la ciència
i la societat.

El curs 2015-2016, la UPF ha
obtingut, incloent-hi els seus centres adscrits, un total de 44 medalles (vuit més que el curs passat):
sis en els campionats d’Espanya
i 38 en els campionats de Catalunya. Del total de medalles, divuit han estat d’or, vint d’argent i
sis de bronze.
En el campionat de Catalunya,
en les modalitats d’equip (7 medalles), se n’ha aconseguit una d’or en
futbol platja masculí; cinc d’argent:
en ultimate frisbee (mixt), futbol
sala femení, handbol platja femení, bàsquet masculí i femení; i una
de bronze, per a rugbi-7 femení.
A nivell individual (31 medalles) cal remarcar el total de cinc
medalles d’or obtingudes en natació, tres de les quals corresponen
a Héctor Martel (4x50 lliures i 50
i 100 metres esquena), que també ha obtingut un argent en 6x50
lliures. Les dues medalles d’or restants han estat per a María Cerezo,
que ha pujat sis cops al podi (or en
50 i 100 papallona, argent en 100
esquena, 4x50 i 6x50 lliures, i bronze en 4x50 estils).
Altres primers llocs han estat
per a Milena Chikripeska, en marató i mitja marató; Pau Vergés,
en marató; Guillem Valls (500 metres lliures) i Anna Ruiz (pes), en
atletisme; David Canudas (tennis), Marc Cunyat (duatló) i Tomàs Morales (judo).

Recerca a la frontera del
coneixement
El projecte POSTCELL, d’Àngel Lozano, aposta per combinar la densificació de la xarxa i
l’ampliació del nombre d’antenes i d’estacions base. Es tracta
d’un nou model que representa
un repte important per al futur
de les comunicacions sense fils i
que comportarà una arquitectura totalment renovada.
Per la seva banda, Jaume
Ventura vol ajudar, a través del
projecte “Globalization, Economic Policy and Political Structure”, a comprendre i gestionar el
desajust creixent entre els mercats i els estats, que disminueix
la qualitat de la formulació de
les polítiques econòmiques.

Selecció
femenina de
rugbi-7 de la
UPF, bronze en
el campionat de
Catalunya. upf
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Combat dialèctic
entre estudiants i
interns de Brians 2
Un grup d’interns del Centre
Penitenciari Brians 2 i un equip
d’estudiants de la UPF es van enfrontar el passat 12 de maig en un
debat sobre el tema “Els diners
fan la felicitat”. El jurat va declarar per unanimitat guanyadors els
dos equips i va destacar en la deliberació final l’alt nivell que van
demostrar, tant pel que fa al contingut com a la forma.
Alguns dels arguments esgrimits pels estudiants de la UPF a
favor de la tesi “Els diners fan la
felicitat” van ser mostrar els diners com a valor de canvi i com
una de les vies fonamentals per
cultivar la felicitat, sempre que
s’utilitzin correctament.
Contràriament, els interns del
CP Brians 2 van defensar que els
diners són un mite creat per la societat de consum, i van esgrimir la
capacitat de destrucció que tenen.
Van fonamentar el seu discurs en
les experiències viscudes per cadascun d’ells, per demostrar que
cap dels moments més feliços de
les seves vides no ha tingut els diners com a base.
L’acte va comptar amb la
presència de Jaume Casals, rector de la UPF, i Carles Mundó,
conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya. El jurat estava format per l’exconsellera
de Justícia i d’Interior, Montserrat Tura; el periodista vinculat a RAC1, Joan Maria Pou,
i la professora d’oratòria d’ESADE Gemma Lligadas.

·Els nostres Alumni·
Xavier Menós
(Comunicació Audiovisual, 2003)
Fotògraf i community manager de Shakira

“Quan sóc jo és quan sóc
darrere una càmera”
— De Sudanell (Segrià) a Nova York. Com
es paeix aquest canvi?
— Jo sempre dic que el canvi fort va ser
de Sudanell a Lleida als 13 anys. Després, Barcelona va ser on em vaig conèixer a mi mateix, i Nova York ha estat el
lloc on m’he pogut reinventar o fer realitat molts somnis, fins i tot els que mai no
m’hauria imaginat. Podríem dir que tinc
dos rius a la vida: un és el Segre i l’altre
és el Hudson.

— Als Estats Units vas fer-hi un màster.
Com hi vas anar a parar?
— Vaig demanar una beca de “la Caixa”
mentre treballava a Localia Barcelona.
Me la van concedir i vaig estar estudiant
un màster de dos anys a la New School de
Nova York. En acabar de graduar-me va
ser quan vaig enviar el currículum per a la
Shakira, o sigui que no he parat. Ha anat
tot molt seguit, una cosa darrere l’altra.

— Quan vas començar Comunicació Audiovisual, què és el que realment volies fer?
— El món de la comunicació ha canviat
molt en quinze anys. Quan estava a Barcelona m’agradava molt el gènere documental, i sempre dic que les xarxes socials han estat l’excusa per poder fer fotos
i viatjar. Durant un temps vaig viure una
contradicció interna entre la fotografia i
les xarxes socials. Al final, vaig arribar
a un punt en què em vaig adonar que les
dues no eren incompatibles.

— Actualment ets el community manager
de Shakira. Et vas plantejar alguna vegada treballar en aquest àmbit?
— La veritat és que no. Jo sempre dic que
un ha de somiar en abstracte. Si somies coses molt concretes t’acaba generant molta infelicitat. A mi hi ha vegades que em
pregunten “com has aconseguit treballar
amb la Shakira?”, i jo dic “pensant que
mai treballaria amb ella”. Si et centres en
una cosa molt concreta, pots deixar perdre moltes oportunitats.

— Com és el dia a dia d’un community
manager?
— No n’hi ha cap d’igual, cada dia és diferent. Tot depèn de si estàs en un període de llançament d’una cançó, si estàs de
gira o si hi ha la Fashion Week. El que sí
que és cert és que no puc estar separat del
meu telèfon.

— També treballes en el món de la fotografia.
— És el que més m’agrada. Quan sóc jo,
és quan sóc darrere una càmera: el temps
s’atura, sóc feliç i em sento realitzat. Al
setembre passat i al febrer passat, a Nova
York, vaig fer unes 12 desfilades, de Calvin Klein a Michael Kors, passant per Del
Pozo, Óscar de la Renta, etc. Vaig estar als
backstages i a la passarel·la. És quan estic
fent fotos quan em sento molt més a prop
del que jo havia somiat.

— Plans de futur... Cap a on et dirigeixes?
— M’agradaria molt escriure un llibre sobre les xarxes. Crec que puc explicar moltes coses. També voldria tornar a Barcelona aviat: ja són deu anys als Estats Units

i crec que potser és el moment de tornar i
viure aquí. També m’agradaria treballar
per a una ONG. De fet, vull intentar fer
un gir laboral i reinventar-me.

— Quins records tens de la UPF?
— Moltíssims! Jo crec que va ser la millor
decisió que vaig prendre. Del professorat
en guardo molts records, del Domènec
Font, la Núria Bou, el Xavi Pérez, el Jordi
Balló... Van ser els millors anys perquè estava fent el que havia somiat. La Pompeu
també em va saber obrir els ulls a explicar
històries. Quan vaig anar als Estats Units,
em vaig poder saltar moltes assignatures
perquè ja les havia fet aquí. Em va ajudar molt perquè anava molt ben format.

— Si haguessis de donar algun consell a
un estudiant de comunicació, quin seria?
— Li diria que continuï. Que no faci cas
a la gent que li dirà que no tindrà feina
quan surti d’aquí, que se centri a no tancar portes, sinó a obrir-ne de noves. I que
no s’oblidi de la teoria tampoc, perquè la
teoria ens aporta una base que ens fa diferents de la resta.

