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Jo, la Pompeu

A quality, international, public university
Una universitat pública
de qualitat
i internacional

Graus i dobles graus, màsters
i doctorats en:
>> Ciències de la salut i de la vida
>> Ciències polítiques i socials
>> Comunicació
>> Dret
>> Economia i empresa

www.upf.edu/graus
Segueix-nos a:

>> Educació
>> Historia i humanitats
>> Tecnologies de la informació i les comunicacions
>> Traducció i ciències del llenguatge

www.upf.edu/masters

www.upf.edu/doctorats
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Rector de la UPF

Una universitat permeable i
compromesa amb l’entorn

es universitats (i en especial les universitats públiques com la UPF) hem de ser
capaces de traspassar els murs de la nostra institució per crear sinergies amb la
societat i contribuir, amb la nostra activitat, al benestar i al desenvolupament
social, econòmic i cultural del nostre entorn.

Aquesta missió cabdal, que a la UPF hem recollit en el Pla
Estratègic 2016-2025, precisa d’una cultura de la recerca entre la comunitat d’investigadors sensible a la transferència
de resultats i al seu impacte social. Alhora, però, les universitats hem de dinamitzar aquesta tasca, cercant noves fórmules en la nostra manera de relacionar-nos amb les empreses
i sent proactius en la recerca d’oportunitats per a la transferència. Si en el decurs de la seva vida acadèmica els nostres investigadors són capaços de generar una gran quantitat de coneixement, des de la Universitat hem de dotar-nos
dels instruments necessaris per contribuir a fer-lo valer.
La creació d’UPF Ventures-una proposta que s’inspira en reeixits models endegats en universitats de referència, com

ara Oxford– avança en aquesta línia de connectar la recerca que es duu a terme a la universitat amb el teixit productiu. Amb aquest instrument tractem de superar el model
clàssic de relació entre universitat i empresa posant en relació les necessitats d’uns i l’expertesa dels altres, detectant problemes i oportunitats de millora per proposar-hi
la solució més adient. En paral·lel, hem de continuar treballant per reforçar la vocació emprenedora de la nostra
universitat, promovent una recerca amb impacte, identificant-ne els resultats potencialment innovadors i donant
suport a la seva valorització.

Aquesta missió ha de discórrer en paral·lel al compromís de
la nostra universitat amb la formació de persones cultes,
socialment responsables i crítiques. Hem de promoure el
rol de la Universitat com una àgora de reflexió crítica, accessible i oberta a la societat; un actor que no només escolta sinó que també planteja i encapçala els debats sobre les
necessitats socials, culturals i econòmiques de l’entorn. La
formació de ciutadans dinàmics que s’interroguen, plantegen preguntes i proposen respostes és, sens dubte, un compromís que no volem defugir.
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Traspassar murs per
contribuir al benestar social
Una de les missions principals de la Universitat és transferir el seu
coneixement i crear sinergies amb el seu entorn. La UPF treballa
decididament per impulsar aquest àmbit a través d’iniciatives innovadores.
“Promoure la innovació i la transformació social. Hem de traspassar els
murs de la institució, per crear sinergies
amb la societat i contribuir així al seu
benestar i a la creació de valor”. Amb
aquesta frase, la UPF ha volgut deixar
molt clar en el nou Pla Estratègic 20162025 la voluntat de convertir-se en un
actor rellevant per al seu entorn, posant
a disposició de tota la societat el coneixement que genera.

“L’impacte de les millors universitats en la societat que les envolta no
passa només per la generació de coneixement, sinó també per la transmissió
d’aquest, i aquest és un dels reptes clau
que afronta la nostra universitat”, assegura Francesc Posas, vicerector de Política Científica i Professorat de la UPF.
“Per aquest motiu, estem impulsant al
màxim les nostres capacitats mitjançant la creació d’un marc per a la trans-

ferència que sigui conegut per tots els
investigadors i que faciliti les seves iniciatives”, afegeix. En aquesta línia, “es
potenciarà la Unitat d’Innovació-UPF
Business Shuttle i es crearà UPF Ventures, una nova eina per a la transferència de coneixement”.

Què vol dir i com es fa transferència
de coneixement?
Les universitats, a partir de la seva ac-
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Un nou instrument
de transferència de
coneixement

Ignasi Sahún,
soci fundador
de ZeClinics

Fotos: Frederic Camallonga

tivitat investigadora, generen coneixement que pot i ha de ser aprofitat pel seu
entorn. “El procés de trasllat de resultats a la societat pot tenir dues direccions, el Knowledge Push o el Knowledge
Pull”, explica Mònica de Forn, cap de
la Unitat d’Innovació-UPF Business
Shuttle.
En el primer dels casos, és l’investigador qui identifica una oportunitat
amb valor comercial per a la qual encara no existeix un mercat definit. És la
mateixa institució qui busca la manera
de transferir-lo a través, per exemple,
de la concessió de llicències de patents
o la creació de spin-off, noves empreses
promogudes per les universitats. Aquest
és un dels principals objectius de la unitat que lidera de Forn, donar valor a la
recerca generada a la UPF i posar-la a
l’abast de la societat.
“L’èxit o el fracàs de la comercialització del coneixement depèn molt de
l’existència o no d’una estratègia per
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transferir-lo del món acadèmic al món
empresarial”, indica Francesc Posas.
A la Universitat “hem establert un nou
marc d’actuacions sobre la constitució
de spin-off i la protecció de propietat industrial i de software, element imprescindible per a una òptima transferència de coneixement”.
El procés de valorització de resultats
o tecnologies pot arribar a ser complex
i comprèn, generalment, quatre fases
principals: identificació de resultats innovadors, sovint provinents de projectes de recerca; avaluació del potencial
de transferència del coneixement identificat; protecció de drets de propietat
industrial i intel·lectual, i comercialització. “El tipus d’assessorament que
oferim depèn de la tipologia de projecte que s’hagi de desenvolupar”, explica de Forn. “Però sempre valorem si
els resultats identificats necessiten un
grau més de desenvolupament abans
de ser atractius per a la comercialitza-

“La Universitat ha de buscar
constantment fórmules de relació
amb l’empresa i UPF Ventures representa un nou instrument que
permetrà innovar en aquest camp”,
assegura Francesc Posas, vicerector
de Política Científica i Professorat.
Es tracta d’una prova pilot impulsada amb la col·laboració de la
Direcció General d’Universitats, que
té per objectiu principal dotar de bidireccionalitat el procés de valorització de coneixement. “No n’hi ha
prou a quedar-se en els diagnòstics
i les receptes clàssiques; cal prendre
la iniciativa i ser proactius en la cerca d’oportunitats de transferència”,
indica Posas.
En aquesta línia, UPF Ventures
ha de permetre detectar oportunitats per a les empreses on la Universitat pugui ajudar i comercialitzar coneixement generat a la UPF. És una
proposta que s’inspira en reeixits
models endegats en universitats de
referència, com ara Oxford o el sistema israelià.

Premi del Consell
Social a investigadors
i doctorands
Núria Basi, presidenta del Consell Social de la UPF, assenyala que
“la transferència de coneixement
forma part de la naturalesa de la institució universitària i és intrínseca a
la seva missió”. Afegeix que “és un
element ineludible en relació amb el
seu servei a la societat”. Tant és així
que, des del 2007, el principal òrgan
de participació de la societat a la Universitat organitza un premi adreçat
als investigadors i doctorands de la
UPF per incentivar aquest àmbit i evidenciar la importància de fer arribar
els avenços científics a la societat.
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ció, perquè en gran mesura, en depèn
l’èxit final”.
En aquesta línia, la Universitat participa, a través de diferents projectes,
en iniciatives per fer valer el seu coneixement. És el cas del programa Indústria del Coneixement de la Generalitat
de Catalunya o el Proof of Concept del
European Research Council.
En el segon cas, quan es parla de
Knowledge Pull, són les empreses les
que van a buscar la universitat perquè
volen resoldre una necessitat d’innovació. Sol·liciten experts que els ajudin a
millorar els seus productes, serveis o
processos. Les maneres de col·laboració
són diverses, però les més freqüents responen al desenvolupament de projectes de R+D+i, la prestació de serveis de
consultoria i assessorament, o l’ús de les
infraestructures científiques existents a
la universitat.

El repte de fer-se visible
Un dels elements més importants per fer
valer la transferència de coneixement és
la divulgació que es fa dels resultats obtinguts, tant dins com fora de la mateixa
institució. A tal efecte, a finals del 2015
es va posar en marxa l’UPF Knowledge
Portal, “una web que ens permet exposar públicament tota l’expertesa i els resultats generats pels grups de recerca de
la Universitat; per tant, per retre comptes explicant a què dediquem els recursos públics obtinguts”, assegura Josep
Jofre, vicegerent de l’Àrea de Recerca i
Economia. “Es caracteritza per ser un
espai dinàmic que evolucionarà amb el
temps, per incloure els nous resultats de
recerca i les noves tecnologies identificades”, indica Mònica de Forn.
Les accions de difusió del coneixement generat van més enllà i inclouen
presentacions específiques dels projectes de recerca a institucions i a persones
externes a la Universitat amb l’objectiu
d’apropar la UPF al teixit empresarial.
Però la difusió també es fa intramurs. “La Unitat d’Innovació-UPF
Business Shuttle destina esforços a fer
pedagogia entre els investigadors i doctorands de la Universitat, amb l’objectiu de fer-los conscients de la importància de la transferència de coneixement”,
explica Mònica de Forn.
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Resultats de la UPF en transferència de coneixement
Protecció de resultats
Patents	
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Nombre de patents
prioritàries sol·licitades
Nombre d’extensions
internacionals de patents
software

Nombre de registres de software
Contractes amb empreses

2011

2012

2013

Import contractes amb empreses
i institucions (K€)
4.590 3.930 3.092
Nombre de contractes amb empreses
i institucions
139
162
161

2014

2015

2.957 4.381
162

180

Contractes de transferència
Nombre de contractes de llicències
i royalties
Import dels contractes de llicències
i royalties (K€)
Nombre de contractes sense
contraprestació econòmica

2011

2012

2013

2014

2015

6

7

10

8

11

34,7

54,9

69,7

94,5

117,2

50

66

62

59

55

Empreses de base tecnològica
Spin-off
Start-up
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Exemples d’èxit
La UPF té una presència rellevant
en el context de la xarxa TECNIO de
l’Agència ACC1Ó, un conjunt de centres
d’innovació tecnològica i grups de
recerca universitaris reconeguts per la
Generalitat de Catalunya perquè tenen

—
—
—
—
—
—
—
—
—

capacitat de donar resposta a les demandes tecnològiques de les empreses
de manera àgil i eficient, afavorint-ne
la competitivitat. Actualment, compta
amb nou grups i unitats de recerca amb
aquest reconeixement:

Unitat de Recerca en Tecnologia Musical
Unitat de Recerca BCN MedTech
Grup de Recerca en Tecnologies Interactives
Grup de Recerca en Tecnologies i Estratègies de les Telecomunicacions
Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural
Grup de Recerca en Sistemes Sintètics, Perceptius, Emotius i Cognitius
Unitat de Recerca en Informàtica Biomèdica
Unitat de Recerca en Bionanàlisi, Farmacologia i Proteòmica
Grup de Recerca del Laboratori de Neurofarmacologia
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Exemples
d’spin-off
i start-up
sorgides de
la UPF
qgenomics
Spin-Off
Any de fundació: 2008
Àmbit de negoci:
Biotecnologia / diagnòstic /
genòmica clínica
Nombre de treballadors: 23
www.qgenomics.com

QGenomics és una de les
primeres spin-off sorgides a
la UPF, fruit del coneixement
generat a l’entorn de grups de
recerca vinculats a la Universitat i al Centre de Regulació
Genòmica. Els inicis van ser
durs, explica Lluís Armengol,
soci fundador de l’empresa,
“però l’actitud de les persones de la UPF amb qui vam
negociar va ser la diferència
entre tirar o no la tovallola”.
Afirma que “és important,
en el moment zero d’una
empresa, tenir amplitud de
mires per assolir l’objectiu de
transferir coneixement de la
universitat a la societat”.
La seva activitat es basa
en el desenvolupament i
l’aplicació de productes i de
serveis derivats de la investigació genòmica al sector sanitari. El futur passa per “desplegar el projecte en tota la
seva extensió, i consolidar el
negoci a Espanya i batallar per
fer-nos un espai en el mercat
global”, assegura Armengol.
La clau de l’èxit es resumeix en
“treballar, treballar i treballar
per desenvolupar i oferir al
mercat eines que solucionin
reptes diagnòstics vigents
i que aportin millores en el
tractament dels pacients”.
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mobile media
content

zeclinics

Any de fundació: 2011

Start-up

Any de fundació: 2013

Àmbit de negoci:
TECNOLOGIES D’ÀUDIO

Any de fundació: 2012

Àmbit de negoci:
Biotecnologia

voctro labs
Spin-off

Nombre de treballadors: 4
(socis fundadors)

Àmbit de negoci:
Tecnologies de la
informació

www.voctrolabs.com

Nombre de treballadors: 14
www.mobilemediacontent.com

Voctro Labs és una iniciativa
sorgida del Grup de Recerca
en Tecnologia Musical del
Departament de Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions de la UPF,
dedicada “a la comercialització de tecnologies de
processament i síntesi de
veu”, explica Jordi Janer,
soci fundador de l’empresa.
El 2011, després de col·
laborar amb la companyia
japonesa Yamaha Corp.,
van començar a comercialitzar els primers cantants
virtuals d’Espanya, la
Clara i el Bruno, a través
de la tecnologia Vocaloid.
A finals del 2014 va ser
seleccionada per la Comissió Europea com a exemple
d’empresa amb capacitat de
creixement en el marc del
programa Innovació Oberta
i Disruptiva.
De la seva col·laboració
directa amb la UPF, Janer
destaca “haver pogut fer
un acord de transferència
de tecnologia que incloïa la
llicència d’explotació d’una
patent”. El futur el veuen
amb optimisme: “Volem
ser una empresa referent
en tecnologies de veu per a
les indústries creatives de la
música, el cinema i els videojocs”, afirma. I això passa
per aconseguir un model de
negoci amb èxit amb alguns
dels projectes d’innovació
amb els quals estan treballant actualment.

“Els usuaris van a veure
espectacles esportius,
paguen molts diners i moltes
vegades no saben quina
visibilitat tindran”, explica
Francis Casado, Business
Development Manager de
l’empresa. Aquesta situació
“genera decepció i provoca
queixes i reclamacions”. Disposar d’una vista 3D sintètica
que permeti comprovar la
visió des de la localitat abans
de comprar-la assegura una
experiència satisfactòria.
L’objectiu de l’empresa,
segons Casado, és “esdevenir un referent en la millora
de l’experiència dels usuaris
en recintes esportius i teatres
arreu del món”. Volen convertir-se en un complement
essencial de les plataformes
de venda d’entrades. De
moment, ja tenen clients
com el FC Barcelona, l’ATP o
la Fórmula 1.
Del seu contacte i col·
laboració amb la UPF, destaca el suport rebut durant
els tres primers anys, quan
van estar en els espais de
coworking de l’Almogàvers
Business Factory. D’altra
banda, assegura que “la Universitat ens ha ajudat a estar
en contacte directe amb un
bon planter de talent que
s’ha traduït en contractació
de personal”.

Start-up

Nombre de treballadors: 6
www.zeclinics.com

ZeClinics va néixer “després
que quatre amics investigadors decidíssim donar
valor de negoci a allò que
fèiem diàriament als nostres laboratoris”, explica
Ignasi Sahún, un dels socis
fundadors. “La inestabilitat
laboral dels investigadors
ens va fer prémer el botó per
passar de la part acadèmica
a la part aplicada”. Sahún
destaca que “va ser fonamental el paper de la Unitat
d’Innovació - UPF Business
Shuttle a l’hora d’engegar el
projecte”.
L’empresa ofereix solucions per avaluar la seguretat i la rellevància biomèdica de noves molècules fent
servir el peix zebra com a
model. En tres anys han experimentat un creixement
exponencial de la facturació
i l’any passat van tancar
una ronda de finançament a
través de micromecenatge
de 100.000 euros, que els
permetrà desenvolupar el
seu projecte principal, el
ZeOncoTest.
“Ara, els reptes passen
per la internacionalització i
la diversificació dels nostres
serveis a nous mercats, com
l’agroalimentari o el cosmètic”, explica Sahún. El futur
l’encaren amb optimisme:
“Convertir-se en una petita
empresa farmacèutica amb
capacitat de descobrir fàrmacs i vendre’ls a companyies més grans”.
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Jacint Jordana
catedràtic de Ciència Política i de l’Administració
i director del Pla Estratègic 2016-2025 de la UPF

“El Pla
Estratègic
l’hem fet entre
tots; ha estat
una reflexió
col·lectiva”
Jacint Jordana Casajuana

(Granollers, 1962) és actualment
el director de l’Institut Barcelona
d’Estudis Internacionals (IBEI).
Ha dirigit aquest full de ruta de la
Universitat, elaborat a partir de
la implicació de tota la comunitat
universitària, que marca el rumb de la
institució per als propers deu anys.

— Com a director del Pla Estratègic,
quina valoració en fa?
— És un projecte que m’ha fet molta il·
lusió i ha estat un honor poder-lo dirigir i impulsar. Crec que la Universitat
ho necessitava. És una iniciativa que
feia falta, una experiència de reflexió col·lectiva, en un moment en què
el món universitari està en un procés
de transformació molt important. Per
tant, una bona ocasió per reflexionar a
fons sobre la nostra missió i les línies
estratègiques que segueix la UPF. Calia anar més enllà de les circumstàncies locals, de l’entorn més proper i del
context polític i social de Catalunya i
Espanya. I pensar com la UPF, en els
propers anys, es pot desplegar com a

universitat i com a projecte, de manera més internacional i més global.
L’equip de govern està ultimant un pla
d’actuacions per aplicar-lo.

— La internacionalització és una estratègia clau per a la Universitat?
— No hem de tenir por de ser una universitat global, de referència internacio
nal, amb els peus centrats a Barcelona,
Catalunya i Europa; però, al mateix
temps, coneguda arreu del món per oferir una educació i una recerca de prestigi. En aquest sentit, hem de tenir la capacitat de volar, sense necessitat d’estar
sempre lligats a la realitat més propera.
Ja des del principi la UPF ha estat una
universitat amb vocació d’internacionalització, però ara el Pla es planteja fer
un pas més enllà: que la Universitat, en
tots els seus àmbits, operi en el marc i
en les xarxes internacionals.

— El Pla vol consolidar la UPF com una
universitat de recerca?
— Un element bàsic que el Pla Estratègic estableix, i que ens pot distingir
com a institució, és que entenem una
universitat de recerca com una uni-

versitat completament implicada en
la recerca, no tan sols en uns quants
àmbits, que està molt bé que destaquin i han de ser les puntes de llança.
Però si realment ho volem aconseguir,
cal que tot el conjunt sense excepció
sigui competitiu internacionalment i
que faci una recerca d’alta qualitat.

— Quant a la docència, quines mesures es proposen?
— El Pla proposa, modestament, de
fer una nova revolució en la docència. Aquest ha estat un tema que s’ha
discutit molt en el procés d’elaboració del Pla. En els darrers anys ja s’ha
fet un esforç molt gran amb Bolonya,
amb tota l’adaptació i la transformació que suposa; però això no s’ha de
quedar aquí. Sabem que el món de la
formació i la docència està sota unes
tensions molt grans i que el mateix
procés d’aprenentatge dels estudiants
està canviant, amb l’arribada de noves generacions plenament digitals.
Tot això implica un repte per a la nostra universitat; hem de ser capaços
de donar una resposta a tots aquests
canvis, repensar la docència, a partir
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cia que es dóna a la dimensió cultural,
que s’inclou com a quarta missió de la
Universitat. El Pla planteja la necessitat d’establir més vincles amb Catalunya, però sobretot amb la ciutat de
Barcelona. I un dels vincles més forts
que es pot crear amb la ciutat és a través de les activitats culturals. També
recalcaria altres elements no tan innovadors, però que són importants: un és
la mateixa durada del Pla, deu anys, ja
que no és massa freqüent aquest període tan llarg; però vam considerar que
podria servir com a empenta, per donar un impuls i estimular la nostra visió a llarg termini sobre aquesta qüestió. Finalment, i com a part d’un dels
eixos transversals del Pla, cal destacar
que volem apostar per un model transformador de la responsabilitat social,
de caràcter integral, que incorpori tots
els àmbits de la nostra universitat.

— La participació, al llarg de més de
deu mesos, ha estat l’esperada?
Frederic Camallonga

d’una atenció més individualitzada a
l’estudiant i amb maneres d’aprenentatge més diversificades.

— Cal integrar la docència i la recerca?
— El Pla apunta que ens cal vincular la
docència i la recerca més estretament,
sobretot en el camp de la formació dels
estudiants. És necessari que aquests
estudiants copsin que som una universitat de recerca, que puguin participar de maneres diverses en processos relacionats amb aquest àmbit. Ja es
fan moltes coses avui en dia. Són iniciatives que estan funcionant en una
facultat o en una àrea concreta, però
que podrien fer-se més generalitzades i adaptades: pràctiques dels estudiants vinculades a grups de recerca;
projectes de treballs de fi de grau o de
fi de màster que poden tenir un procés
d’elaboració més articulat en el marc
d’un entorn de recerca; investigadors
que busquin l’ajuda dels estudiants
per fer algunes activitats, etc.

— Ens pot destacar altres elements
innovadors del document?
— Un element innovador és la rellevàn-

— De fet, no havíem fet cap pronòstic.
En general, puc dir que ha estat més
alta de l’esperada. Em va sorprendre
la participació i l’entusiasme en les
activitats presencials, com ara les reunions, els grups de treball o les taules rodones. En canvi, va estar per sota les meves expectatives quant a la
participació virtual, com ara debatre
en els fòrums o comentar documents.
Crec que és una assignatura que tenim pendent: més enllà del Pla Estratègic, hem de ser més capaços d’utilitzar plataformes virtuals per crear
debats propis i interns, de manera més
intensa i variada.

— La diagnosi inicial que es va fer va
detectar àmbits de millora?
— El Pla Estratègic vol ser una resposta a aquesta diagnosi que es va fer, no
tant per canviar les coses que estaven
funcionant, però sí per redreçar les que
no funcionaven prou bé o que es veien
problemàtiques. A banda dels aspectes
de docència, recerca o internacionalització que ja hem comentat, entre d’altres coses que es van apuntar destaca
la necessitat de millorar l’articulació
interna de la Universitat, potenciar el
rol dels antics alumnes, apostar encara
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més per la transparència i el retiment de
comptes, augmentar la interdisciplinarietat, aprofitar i conèixer les diferents
experiències que es porten a terme, o
generar més aprenentatge col·lectiu.

— Per portar a terme tots aquests objectius tenim els recursos necessaris?
— El que fa la UPF amb els seus 133
milions d’euros (any 2016) no és molt
diferent del que fan universitats que
tenen quatre vegades més de pressupost o més (i un nombre d’estudiants
semblant), i així es reflecteix en els rànquings, quan sortim en posicions similars. Aquesta voluntat de lluitar i de
competir a aquest nivell, amb el nostre finançament reduït, ho fa tot molt
difícil. Realment, les universitats a Catalunya, i la Pompeu potser ho és especialment per aquesta vocació tan forta
que tenim de ser una universitat global
i destacada en recerca, estem competint en una lliga desigual.

— Com es pot millorar el finançament?
— El Pla Estratègic reconeix aquest
problema i planteja alguns elements
de millora: d’una banda, cal reclamar
més i millor finançament públic, perquè estem fent una missió d’interès
públic, d’interès del país, molt important. De l’altra, també ens calen recursos privats: aconseguir més patrocinadors i mecenes; una major col·laboració
amb empreses vinculada a la recerca i
a la formació a mida; una recerca més
aplicada, o activitats de venda de serveis docents i programes formatius que
atreguin estudiants de fora d’Europa,
per exemple. Si sabem combinar i articular prou bé la fórmula privada i la
pública, poden millorar substancialment alguns nivells de finançament en
els propers anys.
més informació

— www.upf.edu/plaestrategic

LI AGRADA: caminar
un músic: Leonard Cohen
un llibre: La tortuga ecuestre,

de César Moro
Un valor: el retiment de comptes
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El Campus Júnior obre la UPF
a estudiants de secundària
Vivencials, pràctics, lúdics, participatius i experimentals són algunes
de les característiques que tenen en comú els cursos del Campus Júnior,
un programa ofert per la UPF a estudiants d’ensenyament secundari,
que el proper estiu arribarà a la seva quarta edició.
El Campus Júnior, fins ara emmarcat en l’àrea de Docència, ha passat
aquest 2016 a vincular-se a l’àmbit
de Responsabilitat Social de la UPF:
“Tot i que encara hi ha pendent una
normativa que el reorienti, enguany
ja volem situar el programa en la línia d’una obertura de la Universitat
amb l’entorn, la ciutat i el territori”,
afirma Mònica Figueras, vicerectora
de Responsabilitat Social i Promoció
de la Universitat.
Segons Mònica Figueras, el Campus Júnior, adreçat a estudiants de tercer i quart d’ESO i primer de batxillerat, fa una funció destacada de vincle
entre secundària i el món universitari: “Permet als estudiants conèixer
de prop la Universitat, tenir més elements de judici que els ajudin a triar i
decidir-se per uns estudis, veure si els
encaixa o no amb les seves expectatives”, explica.
El programa del Campus Júnior
de l’edició 2016 estarà compost per
divuit cursos multidisciplinaris impartits per professors de la UPF, d’una
durada de cinc dies, que combinen la
docència amb una part pràctica i experimental. A més, els participants
poden descobrir àmbits de coneixement que sovint tenen poca cabuda
en els plans d’estudis de secundària i
aprofitar les instal·lacions i els recursos dels campus.
“Aquest 2016 hem pretès ampliar
l’oferta, amb la implicació de nous estudis de la UPF, i hem repartit més els
cursos entre els mesos de juliol i de setembre”, afirma Mònica Figueras. En
l’edició del 2015 es van portar a terme

nou cursos, als quals es van matricular un total de 182 estudiants, un 56%
més respecte a l’any 2014. La valoració que els participants en van fer va
ser molt bona en general, però molts
d’ells van apuntar que els cursos haurien de ser més llargs.
D’altra banda, “enguany hi ha un
seguit de propostes de l’àmbit de la
responsabilitat social que en l’edició
anterior no es van oferir”, explica la
vicerectora. Es tracta de tres cursos
que tenen com a eix, respectivament,

L’edició del 2016
inclourà divuit cursos
multidisciplinaris impartits
per docents de la UPF
la iniciació a la llengua de signes catalana, l’apropament de les noies a les
enginyeries i a la tecnologia, i la introducció al que significa aprendre a
la universitat. Aquest darrer curs vol
explicar als estudiants, de manera lúdica i a través de contextos propers i
vivencials, què és, com s’estudia i què
suposa aprendre a la universitat, així com introduir-los en habilitats i
competències pròpies de l’ensenyament superior.

Una aproximació als tres campus
de la Universitat
“Pedagògicament, és molt important
que els estudiants puguin ser actius en
l’aprenentatge”, afirma David Sancho,
degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, ubicada al
campus de la Ciutadella, i un dels pro-

fessors de la tercera edició del curs Vols
Entendre la Política del Nostre País?.
“El nostre curs està planejat com una
anàlisi política real, perquè els estudiants coneguin l’estructura administrativa i institucional dels diferents poders
i com són els partits polítics”, afirma
David Sancho. I per aconseguir-ho, posen en pràctica debats, exercicis de rol
— en què els participants han de defensar una posició concreta d’un partit polític—, una visita al Parlament o
un cinefòrum, entre d’altres activitats.
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Marta Narberhaus, docent del Departament de Comunicació de la UPF
i professora del curs Fem de Periodistes!, comenta el seu objectiu: “Volem donar als estudiants l’oportunitat
d’endinsar-se en el món de la informació, tot aprenent des dels conceptes bàsics fins a la utilització de les eines per a la pràctica periodística”. Els
estudiants s’endinsen en les especificitats del llenguatge periodístic, fan
pràctiques de simulació professional
(televisió, ràdio i Internet) a les instal·
lacions del campus del Poblenou, i després fan visites a mitjans reals, com
ara RNE o BTV.
Fem un salt al campus del Mar,
on trobem un dels cursos pioners de
Campus Júnior (s’ofereix des de la
primera edició) titulat Laboratori de
Biologia Molecular. Mar Carrió, professora del Departament de Ciències
Experimentals i de la Salut (DCEXS),
n’és la coordinadora. “D’una banda,
plantegem un problema real, que els
alumnes hauran de resoldre a través
de dissenyar experiments i portar-los
a la pràctica al laboratori; i de l’al-

·A fons·
tra, coneixem la recerca que es fa al
PRBB, a partir d’entrevistes a investigadors”, explica. Aquest 2016 Mar
Carrió també coordinarà la primera
edició d’un curs d’introducció a la bioinformàtica, amb un plantejament
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similar, però utilitzant eines informàtiques per a portar a terme la part
pràctica.
més informació

— www.upf.edu/campusjunior

Conèixer l’entorn a través de la càmera fotogràfica
“Vaig veure Barcelona des d’un altre punt de vista, a través d’una càmera.
Vam visitar un munt de llocs nous, i em
va donar l’oportunitat de gaudir-ne”.
Així opina Ralf Merten, un noi de 17 anys,
veí de Sant Cugat del Vallès, que l’estiu
passat va participar en la primera edició
del curs Barcelona Through Your Lens.
Urban Landscapes and Photographic
Narratives, també ofert enguany.
Segons el Ralf, que vol estudiar Arquitectura i considera la fotografia un
“hobby genial”, “em va fascinar anar
cada dia a un lloc diferent; et sorprens
dels tipus de fotos que pots fer en funció
de l’indret!”. I afegeix: “Els professors
em van ensenyar aspectes tècnics que

desconeixia i em van ajudar a fer millors
fotografies. La meva ubicació preferida
va ser la Biblioteca del Dipòsit de les Aigües de la UPF, on vaig poder fotografiar
gent estudiant i el meravellós edifici”.
Antoni Luna, professor de Geografia del Departament d’Humanitats de
la UPF, i Lourdes Delgado, docent del
CITIM-UPC, expliquen el contingut del
curs, que vol presentar diferents paisatges de la ciutat de Barcelona més enllà
de la visió històrica i del patrimoni artístic i cultural: “Cada sessió es divideix
en dues parts, una in situ, en què se’ls
presenta el lloc i la seva rellevància dins
la ciutat, i una altra, a l’aula, en què aprenen a editar i a postproduir les imatges”.

Estudiants del curs
Fem de Periodistes!
en l’edició del 2015.
Frederic Camallonga
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De la Pompeu Fabra, tota la vida
Finalitzar la carrera no vol dir deixar la universitat, simplement
canviar el marc de relació. El programa UPF Alumni promou el vincle
amb els antics estudiants per construir el sentiment de pertinença a
la institució un cop acabats els estudis
L’experiència universitària és recordada per molts antics alumnes com
una part important de la seva vida. Ja
sigui als passadissos, a les classes o a
la biblioteca, molts alumnes i professors de la Universitat han llaurat fructuoses relacions d’aprenentatge i han
iniciat els primers passos cap a la vida
professional. És precisament amb un
ferm propòsit de conservar aquestes
sinergies on el programa UPF Alumni
tracta de posar el seu gra de sorra, perllongant la relació de la institució amb
aquells que un dia en van formar part.

Aurora Sanz (Dret, 1995)

“He viscut amb especial
satisfacció l’excel·lent evolució
que ha tingut la Pompeu des que
va obrir les seves portes”
Aurora Sanz recorda els seus anys a
la UPF com “una experiència molt enriquidora”. Explica que la seva vinculació
amb el programa UPF Alumni respon,
d’una banda, a “la voluntat de continuar
en contacte amb els companys amb els

Com va néixer?
Anaís Tarragó, directora de la Fundació UPF — des d’on es gestiona el programa UPF Alumni — explica que “no
hi havia, i encara no hi ha, precedents
clars al país més enllà de les escoles de
negoci”. El programa es va crear el 2009
prenent com a base la tasca que feien
associacions d’estudiants com Antics
UPF i amb l’objectiu de promoure la
universitat entre els seus antics alumnes, els membres de la comunitat acadèmica de l’entorn i d’àmbit internacional i el món institucional i empresarial.

quals vaig viure uns anys tan importants”. De l’altra, assegura que “m’ha
permès seguir amb una distància prudent com és el nou perfil dels estudiants,
i conèixer com pugen les noves generacions professionals”. Un dels aspectes
més gratificants de ser-ne membre “va
ser participar en la cerimònia acadèmica
de graduació de la promoció de Dret del
2014”, assegura Sanz. “Em va portar al
cap molt bons records”.

És un programa que “beu molt de la
tradició anglosaxona; però no ens hi podem comparar ja que no disposem dels
mateixos instruments”, afirma Tarragó. Malgrat tot, “sí que compartim certs
elements en la seva filosofia, com la generació d’un sentiment de pertinença
dels estudiants, no només quan estan a
la universitat, sinó també un cop acaben”, assegura. “El col·lectiu Alumni és
una part molt important de la institució
i un gran ambaixador de la Universitat
fora de casa. No ens podem permetre el
luxe de perdre-hi el contacte”, indica

Pau Agulló (Economia, 1997)

“El contacte amb la Universitat
m’ha ajudat a tirar endavant
projectes de col·laboració, com el
Data Science”
Des que es va llicenciar, sempre
ha mantingut la seva relació amb la
Universitat: “Conservar el vincle amb la
UPF m’ha ajudat a no perdre el contacte
amb companys i a poder prendre part
activament en formacions o conferènci-
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Mònica Figueras, vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció.
Actualment, explica Figueras, “ja
són gairebé 13.000 els graduats de la
UPF que formen part del programa
UPF Alumni i que volen mantenir el
contacte amb la Universitat”.

Quin és el futur del programa?
Un dels serveis que s’ofereix des d’UPF
Alumni, juntament amb el Servei de
Carreres, és el de donar als antics estudiants les eines necessàries per tal de
potenciar la seva carrera professional,
mitjançant cursos d’orientació, mentoria i altres activitats de formació contínua. Una aposta clara que referma
els lligams i que demostra tot allò que
la UPF pot oferir-los un cop acabada
l’etapa universitària.
“Però tenim 25 generacions de graduats i hem vist que les necessitats i interessos de les primeres són molt diferents de les més recents”, explica Anaís
Tarragó. És per això que un dels objectius que es fixa el programa a curt ter-
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mini és el de proporcionar serveis, activitats, espais o punts de trobada, que
fomentin la participació i la cooperació entre la Universitat i els Alumni.
“Hem d’oferir els espais i les xarxes
per tal que els Alumni es puguin trobar no només entre ells, sinó amb tota
la comunitat universitària, compartir
interessos i crear valor de manera conjunta per continuar fent de la UPF una
universitat d’excel·lència”.
Per poder oferir un programa més
proper a totes les promocions de la Universitat, “cal fer un esforç proactiu per
anar a buscar els antics alumnes que
no mantenen contacte amb nosaltres”,
afegeix Tarragó.
Així doncs, en el marc del 25è. aniversari i del Pla Estratègic de la UPF
per als propers deu anys, els Alumni
han esdevingut un element clau pel que
fa a les relacions que la Universitat té
amb el teixit productiu i social.“La
Universitat ha fet un esforç per reprendre el contacte amb les deu primeres
promocions, i ha aconseguit contactar
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amb 5.200 graduats d’entre els anys
1994 i 2004, un 52,2% de tots els estudiants de les primeres promocions”,
explica Mònica Figueras. Un primer
pas per reprendre el contacte va ser la
1a. Trobada Alumni, que es va organitzar el mes de setembre al campus de la
Ciutadella, a la qual van assistir més de
1.200 antics estudiants. Aquella trobada ha servit per iniciar una primera línia de col·laboració entre tota la comunitat UPF i posar sobre la taula quines
són les necessitats i els interessos dels
Alumni en relació a la Universitat.
En aquesta línia, el Pla Estratègic 2016-2025 és un bon exemple de
participació bidireccional, ja que “no
s’ha dissenyat únicament des de la
Universitat, sense conèixer les necessitats reals; sinó que ha comptat amb
la col·laboració de la participació dels
mateixos Alumni”, explica Mònica Figueras. Conclou que “des de la UPF
volem crear un programa conjunt que
tingui present el que realment els antics alumnes creuen que ha de ser”.
Fotos: Frederic Camallonga

es”, explica. Aquest lligam el va portar
a ser un dels protagonistes de la 1a.
Trobada UPF Alumni, en què va prendre
part en el debat obert entre diferents
Alumni que tenia com a títol “La universitat: un camí d’anada i tornada”.
L’estreta relació amb la Universitat i
mantenir el contacte amb els professors també l’ha portat a ser docent del
programa Data Science de la Barcelona
Graduate School of Economics.

Ksenia Klykova
(Comunicació Audiovisual, 2015)

“El servei de Biblioteca és el que
em va fer decidir apuntar-me al
programa UPF Alumni”
Tot just acaba de graduar-se en Comunicació Audiovisual, però té molt clar
des del primer dia que va acabar la carrera que vol formar part del programa. “El
vaig descobrir mentre col·laborava a la
Biblioteca de la Universitat; molts usu-

aris venien amb el carnet UPF Alumni i
m’hi vaig interessar”, assegura. El seu
pas per la UPF el recorda com una etapa
molt positiva i enriquidora, i vol mantenir aquesta relació perquè “el programa
té serveis molt pràctics que em poden
servir per a la meva carrera professional”. Un d’ells és el Servei d’Orientació
Professional, posat en marxa el passat
curs 2014-2015 i que ha generat molt
interès entre els recent graduats.
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Cristina Pujades (Mataró, 1962)
lidera el Grup de Neurobiologia del
Desenvolupament del Departament
de Ciències Experimentals i de la Salut
i és la delegada del rector per a temes
de recerca.

— La UPF acaba de sotmetre tots els
seus àmbits a una avaluació externa
de la recerca en la qual han participat
nombrosos experts de renom internacional i que compta amb el suport de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).
Per què és rellevant aquest exercici?
La missió de la Universitat és generar,
transmetre i transferir coneixement.
La recerca és, per tant, un aspecte clau
en qualsevol comunitat universitària i
l’avaluació suposa un instrument indispensable per conèixer, promoure
i valorar aquesta recerca. Es tracta
d’una pràctica habitual a les universitats públiques dels països del nostre entorn. Aquest exercici ens permet
conèixer on està la Universitat en una
de les seves missions, la de generar coneixement.

·A fons·
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Cristina Pujades

Professora del Departament de Ciències Experimentals
i de la Salut i delegada del rector per a temes de recerca

“La recerca és una
qüestió d’estat:
ha d’estar per sobre
del color polític”

— Quins objectius persegueix la Universitat amb aquesta iniciativa pionera al nostre país?
— La Universitat vol identificar les
seves fortaleses i debilitats per poder
fer una política científica proactiva
i ambiciosa. Per poder avançar, hem
de saber on ens trobem ara i on ens
agradaria arribar d’aquí a uns anys. A
més, l’avaluació externa també és una
manera de retre comptes a la societat.
Com a universitat pública, els ciutadans són els nostres patrons i això ens
obliga a ser ambiciosos i molt clars a
l’hora d’explicar el que fem. L’objectiu estratègic d’aquestes avaluacions
és enfortir la universitat com a organització de recerca d’alt nivell internacional i visualitzar-la com a generadora de coneixement, no només com
a eina de transmissió.

— Quins són els punts més destacats
de la recerca a la UPF ?
— Tal com indiquen les avaluacions,
ens trobem en una bona posició en re-

lació amb la recerca que es fa al nostre
país. La UPF és una de les universitats
on el nombre de publicacions i de contribucions per investigador és més alt;
però també tenim un marge per millorar. Alguns dels punts més destacats
en què hem de millorar són: l’establi-

“Els descobriments
de la recerca bàsica
serveixen per transformar
la societat”
ment d’una bona política de captació
i retenció de talent, el foment d’una
cultura de recerca sensible a la transferència dels seus resultats i la facilitació del lideratge orientat a la innovació. Alguns departaments estan

més avançats en aquests punts; però, en general, encara ens queda camí
per recórrer.

— Quines són les claus per aconseguir una bona divulgació dels coneixements científics a la societat?
— Es tracta d’un esforç conjunt. Els
recercadors hem d’aprendre a explicar
el que fem amb un llenguatge més planer, i és important creure’s que la recerca és una qüestió d’estat: ha d’estar
per sobre del color polític. Si a un país li interessa potenciar la seva recerca
(per transformar la seva economia), li
interessarà comunicar els resultats científics. I ha de ser una estratègia global, perquè les estratègies individuals
tenen un impacte molt reduït que només arriba a qui ja hi està interessat.
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d’aquest tipus de recerca en la biomedicina és el sistema d’edició del genoma CRISPR-Cas9. Es tracta d’un descobriment fascinant, ja que el que va
començar fa uns anys estudiant com
funcionava la immunitat a les bactèries, ara s’ha convertit en una eina que
ens permet editar qualsevol genoma de
manera molt eficient, i obrir noves portes fins ara inimaginables per a la teràpia gènica. Entenc que es pugui intuir
més fàcilment la necessitat d’invertir
en recerca aplicada, però els descobriments de la recerca bàsica serveixen
per transformar la societat. Està clar
que es tracta d’una aposta a llarg termini, però és una aposta necessària.

— El teu equip és molt actiu en divulgació científica. Què representa per a
tu el public engagement? Com percep
la població general els vostres descobriments científics?

Frederic Camallonga

Per anar més enllà, tots els agents s’hi
haurien d’implicar: l’estat, els científics, les universitats, els periodistes...

— Per què és tan important aquesta
divulgació científica?
— Molts dels nous reptes socials prove-

“La recerca bàsica suposa
una aposta a llarg termini,
però és una aposta
necessària”
nen de la ciència: la fertilització in vitro, la clonació terapèutica, l’edició del
genoma, la privacitat de dades... Actualment la llei va al darrere d’aquests
reptes i qui ha de prendre les decisions
no són els advocats o els científics sols,

sinó que hauria de ser tota la societat.
Però per poder prendre decisions lliurement, s’ha de tenir criteri. És importantíssim que la societat entengui que
cada vegada s’ha d’implicar més perquè la ciència ja forma part de la nostra
vida: medicina personalitzada, Facebook, mòbils... Tot té ciència al darrere.

— En ocasions, la societat no entén
la utilitat de la recerca bàsica.
— La recerca bàsica genera coneixements que a la llarga tindran implicacions en les nostres vides. Per a mi, com
a biòloga, l’exemple més clar és el descobriment de l’estructura de l’ADN.
Gràcies a un article de recerca bàsica publicat l’any 1953, avui en dia tenim la medicina personalitzada. Un
altre exemple més recent de l’impacte

— A mi m’encanta divulgar, fer l’esforç
de comunicar i fer valer el que fem. Poder transmetre la passió pel que fas i
veure que la gent ho rep és realment
gratificant. També considero que està bé perquè ens ajuda a posar-nos en
perspectiva... Els científics tendim a
ser molt específics i ens acabem centrant en detalls molt concrets. La divulgació et permet plantejar per què
t’interessa allò tan concret i la seva rellevància a una audiència diferent. A
més, penso que està bé que ens coneguin com a ciutadans implicats i accessibles.

— La teva recerca se centra en el desenvolupament embrionari del sistema
nerviós en el peix zebra. Quin és el motiu d’utilitzar aquest model animal?
— Nosaltres treballem en el desenvolupament d’una part del cervell que està molt
conservada entre tots els vertebrats: des
del peix zebra fins a l’ésser humà. El peix
zebra és un bon sistema model perquè ens
permet fer un seguiment de les cèl·lules en
viu i combinar-ho amb l’estudi genètic.
Podem manipular gens, marcar-los, estudiar què passa, com es forma aquesta
part del cervell, com es generen les neurones... Sembla poc antropocèntric; però, per
als qui no ho sàpiguen, compartim moltes coses amb el cervell del peix zebra.
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“Abans de les primeres
paraules”, un portal
educatiu per a infants
menors d’un any
Una iniciativa que potencia les habilitats
comunicatives i l’aprenentatge en què
participen Alfonso Igualada, Núria EsteveGibert i Pilar Prieto, membres del Grup
d’Estudis de Prosòdia.
“Abans de les primeres paraules”
és una web educativa que potencia les
habilitats comunicatives i l’aprenentatge dels infants menors d’un any.
Una idea d’Alfonso Igualada, Núria
Esteve-Gibert, coordinada per Pilar Prieto, cap del Grup d’Estudis de
Prosòdia i professora ICREA del Departament de Traducció i Ciències del
Llenguatge de la Universitat Pompeu
Fabra, i Laura Bosch, cap del Grup
d’Atenció, Percepció i Adquisició del
Llenguatge (APAL) del Departament
de Psicologia Bàsica de la Universitat
de Barcelona, amb participació de la
Universitat de Sheffield (Regne Unit).
El projecte ha estat finançat pel programa de recerca d’excel·lència RecerCaixa que impulsa l’Obra Social ”la
Caixa”, en col·laboració amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).
La web està disponible en tres idiomes (català, castellà i anglès) i explica de manera molt divulgativa quins
són els trets comunicatius que mostren
els nens en l’etapa prelèxica i com es
poden estimular per tal d’afavorir el
desenvolupament del llenguatge i la
interacció social. El portal s’articula
al voltant d’una àmplia galeria de vídeos, material didàctic i consells pràctics per a pares i educadors, elaborats
amb la participació d’un grup interna-

cional d’experts en desenvolupament
inicial del llenguatge.
Se sap que durant l’etapa prelèxica, els infants són capaços de reconèixer els patrons prosòdics de la llengua
(accent, ritme i entonació), diferenciar sons i entendre el significat d’algunes paraules, així com desenvolupar
estratègies de comunicació i d’interacció amb l’adult, que actuen com a
precursores del llenguatge.
El projecte “Abans de les primeres paraules” explica també els resultats de la recerca duta a terme pels
dos equips d’investigació participants.
S’hi exposen, per exemple, resultats
recents del grup en què es demostra
que els infants de 9 mesos són molt

Els estudis mostren que
l’etapa prelèxica és crucial
per al desenvolupament
de l’infant
sensibles als patrons d’integració temporal entre els gestos i la parla en el seu
entorn lingüístic (Esteve-Gibert, Prieto, Pons. Infant Behavior and Development, 2015), així com el fet que la
capacitat d’integració entre les vocalitzacions i el gest d’assenyalar als 12
mesos són predictius del desenvolupament lingüístic de l’infant als 18 mesos

D’esquerra a dreta:
Núria Esteve-Gibert, Pilar
Prieto i Alfonso Igualada,
membres del Grup d’Estudis
de Prosòdia de la UPF.
Frederic Camallonga

(Igualada, Bosch, Prieto. Infant Behavior and Development, 2015).
L’objectiu del projecte ha estat doble: d’una banda, aprofitar les tecnologies de la informació i les comunica
cions (TIC) per posar a l’abast de pares
i educadors els coneixements més recents sobre quins són els precursors
del llenguatge i sensibilitzar-los de
la importància de potenciar-los i, de
l’altra, estudiar aquests precursors
des d’una perspectiva multidisciplinària integradora, i avaluar l’efecte de
les respostes dels adults en el seu desenvolupament. Per potenciar aquestes habilitats, l’apartat de precursors
del llenguatge de la web il·lustra les
capacitats comunicatives de l’infant
des del punt de vista de la producció,
de la percepció i de la interacció comunicatives.
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El portal s’estructura en diversos
apartats que mostren, de manera evolutiva i mes rere mes, com es desenvolupa la comunicació i els inicis de
l’aprenentatge del llenguatge en els
nens dels 0 als 12 mesos, és a dir, quins

Es fa un seguiment, mes rere
mes, de l’evolució de
les habilitats comunicatives
del nadó
són i quan apareixen els precursors del
llenguatge: la percepció del ritme i de
l’entonació d’una llengua, els primers
sons que emet el nadó, l’inici del balboteig, el seguiment amb la mirada, el
gest d’assenyalar, etc.
En cada cas s’ofereix informació
pràctica i exemples d’interacció per

·A la xarxa·

fomentar-ne el desenvolupament de
manera natural a través de material
audiovisual que mostra diversos nens
i els seus pares en espais de la llar de
famílies que han col·laborat voluntàriament en aquesta iniciativa. Un dels
beneficis que es poden derivar del projecte és la futura creació de protocols
de reconeixement i detecció primerenca de perfils de risc sobre els quals
dur a terme accions preventives, que
podrien contribuir significativament
a reduir la presència de dificultats de
comunicació i llenguatge en edats més
avançades del desenvolupament.
més informació

— “Abans de les primeres paraules”
http://abansprimeresparaules.upf.edu/
— Grup d’Estudis de Prosòdia: http://
prosodia.upf.edu/home/
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10 consells per
als pares i educadors
que recull la web
1.
		
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Para atenció als interessos
del teu nadó
Mira’l cara a cara
Canta-li cançons, explica-li contes
Imita els seus gestos
i vocalitzacions
Parla-li de manera variada
i expressiva
Interpreta les seves produccions
Observa les seves reaccions
Respon al gest d’assenyalar
del teu infant
Intenta generar situacions
comunicatives
Simplement, parla amb el teu nadó
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Reconeixement

El Departament de Tecnologies de
la Informació i les Comunicacions rep
la distinció María de Maeztu

Xavier Serra amb Carmen Vela, secretària d’Estat de R+D+i. Secretaria d’Estat de R+D+i
La Secretaria d’Estat de R+D+i
del Ministeri d’Economia i Competitivitat ha reconegut al DTIC en el
marc del seu Programa de Centres
d’Excel·lència. Aquesta distinció
representarà un ajut de 500.000
euros anuals durant els propers
quatre anys.
Xavier Serra, director científic
del DTIC i responsable de la Unitat de Recerca en Tecnologia Musical, afirma que “aquesta acreditació permet enfortir la investigació
i millorar el seu impacte”. Per la
seva banda, Xavier Binefa, director del Departament, assegura que
es vol situar el DTIC “com un referent nacional i internacional en
la recerca relacionada amb la ciència de dades, emfatitzant la se-

va reproductibilitat”.
L’ajut servirà per desenvolupar
tot un seguit d’accions de caràcter estratègic vinculades a aquesta àrea de coneixement: millora de
la infraestructura de computació
de la Universitat, finançament de

“L’acreditació
permet enfortir la
investigació i millorar
el seu impacte”
projectes de recerca i suport als
investigadors per millorar l’impacte de la seva recerca, tant des
del punt de vista acadèmic com de
transferència tecnològica i rellevància social.

La UPF suma quatre
acreditacions d’excel·lència
Amb aquesta nova distinció, són
quatre els centres i les unitats de
recerca vinculats a la UPF que han
obtingut reconeixements de la Secretaria d’Estat de R+D+i, fet que
certifica la qualitat recercadora
de la Universitat. En la convocatòria anterior, el Departament de
Ciències Experimentals i de la Salut va obtenir una acreditació María de Maeztu; mentre que en les
de 2011 i 2012, respectivament, es
va distingir la Barcelona Graduate School of Economics i el Centre
de Regulació Genòmica, adscrits i
participats per la Universitat, amb
l’acreditació d’excel·lència Severo Ochoa.
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Pura Muñoz. upf
#RecercaUPF

L’autofàgia,
element clau per
a la regeneració
muscular
Una recerca liderada per Pura
Muñoz-Cànoves, investigadora
ICREA i cap de la Unitat de Biologia Cel·lular del Departament
de Ciències Experimentals i de la
Salut, revela que l’envelliment
cel·lular s’inicia quan el procés
d’autofàgia falla, i es produeix
una acumulació de proteïnes i
d’orgànuls danyats a l’interior
de les cèl·lules mare que porta a
la seva senescència i esgotament.
L’estudi, publicat a la revista Nature, demostra també com
el restabliment de l’autofàgia reverteix l’envelliment i restaura
les funcions regeneratives de les
cel·lules satèl·lit velles, que es revelen com a element regulador
decisiu en la mort de les cèl·lules
mare i, per tant, com a possible
estratègia per combatre la falta
de regeneració muscular durant
la sarcopènia (pèrdua de massa
muscular provocada per l’envelliment i el sedentarisme).
Muñoz-Cànoves assegura que “aquests descobriments
obren les portes a la investigació destinada a atenuar la pèrdua de capacitat regenerativa
del múscul en persones d’edat
molt avançada, fet que conferirà major independència i qualitat de vida a les persones de la
tercera edat”.

·Actualitat·
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Estudiants de la
UPF investiguen
com prevenir el
càncer de còlon

Els néts, lluny
de fer envellir
les persones,
les rejoveneixen

Polybiome és un projecte científic format per estudiants d’Enginyeria Biomèdica que té per objectiu reduir les probabilitats de patir
càncer de còlon mitjançant l’ús de
microorganismes que degradin les
molècules nocives provinents de la
dieta. La iniciativa compta amb el
suport dels departaments de Ciències Experimentals i de la Salut i de
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la UPF, i del Centre
de Regulació Genòmica.
Els microorganismes, prèviament modificats mitjançant enginyeria genètica, serien consumits
en forma de càpsula i de manera
totalment segura, ja que tots poden trobar-se a molts formatges i
iogurts presents al mercat.
El projecte neix com a conseqüència del recent anunci de l’Organització Mundial de la Salut en
què s’alertava que el consum de
carn processada i de carn vermella
en quantitats abundants augmenta el risc de patir càncer de còlon.
L’equip d’estudiants presentarà el
projecte al concurs de biologia sintètica Giant Jamboree, organitzat per
la fundació International Genetically
Engineered Machine (iGEM) a Boston, que busca fomentar l’esperit emprenedor entre els participants.

Aquesta és la principal conclusió a la qual han arribat Bruno Arpino, codirector del Research and Expertise Centre for
Survey Methodology, vinculat al Departament de Ciències
Polítiques i Socials de la UPF,
i Valeria Bordone, del Centre
Wittgenstein a Àustria, després
d’analitzar una mostra de 4.500
persones d’edats compreses entre els 50 i els 85 anys. Els investigadors han estudiat la relació entre l’edat subjectiva de
les persones i el fet de ser avis i
tenir cura dels néts.

Equip d’estudiants del projecte.
iGEM Barcelona

Construcció subjectiva
de l’edat
Tot i que els avis més joves se
senten més vells que les persones del mateix grup d’edat sense
néts, aquesta relació s’inverteix
a mesura que avança l’edat dels
avis. D’aquesta manera, els investigadors han trobat una clara
associació entre sentir-se jove i
tenir cura dels néts en avis majors de 70 anys. Aquest fenomen
és acumulatiu per a les àvies, ja
que experimenten una sensació
juvenil addicional simplement
pel fet de tenir néts.
Els autors suggereixen que les
persones construeixen la seva edat subjectiva basada en les
circumstàncies particulars de les seves
vides. Per tant, l’estudi posa en relleu la
importància de considerar la subjectivitat de l’envelliment:
cal tenir en compte
tant el rol que la persona exerceix en la societat com
la seva edat cronològica.
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Dos nens interactuen amb la
instal·lació. Jordi Nieva/recercaixa
#RecercaUPF

“Lands of fog”,
un joc per a la
integració de nens
amb autisme
Es tracta d’un videojoc basat
en un sistema d’interacció “de
cos sencer”, que té com a objectiu ajudar nens amb Trastorn
de l’Espectre Autista (TEA). El
projecte, finançat pel programa
RecerCaixa, ha estat desenvolupat per Narcís Parés, professor
del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, en col·laboració amb
el Departament de Psicologia de
Goldsmiths de la Universitat de
Londres, i la Unitat de Trastorns
del Desenvolupament de l’Hospital Sant Joan de Déu.
Una projecció circular sobre
el terra de sis metres de diàmetre
presenta un món màgic que els
nens poden explorar movent-se
en l’espai físic i virtual, amb la
peculiaritat que tant els escenaris com les criatures que hi habiten només apareixen quan els
nens interactuen amb l’entorn i
col·laboren entre si.
La instal·lació, adreçada a
centres d’educació especial i a
centres d’educació inclusiva,
s’ha provat ja en un grup de 68
nens de 10 a 14 anys. Els investigadors han comprovat que el
joc ha estat capaç d’augmentar
i diversificar les actituds d’iniciació social i de col·laboració dels
infants amb TEA.

Neus Ballús, directora del webdoc Amb títol en un moment del rodatge. upf

La UPF estrena el documental
interactiu Amb títol
És una proposta innovadora
sitat pública d’avui dia, de manera
en el món de l’audiovisual que vol
que sorgeixin, també, algunes idees sobre com es podria millorar”.
reflexionar sobre la funció que fa la
Aquest documental interacuniversitat en les nostres vides. Amb
tiu es va estrenar el passat mes de
títol, dirigit per Neus Ballús, cineasta i antiga alumna de
novembre al Centre
la UPF, vol fer viatjar
de Cultura ContemPer esbrinar
porània
de Barcelol’usuari-espectador a
com el pas per
na i s’emmarca dins
través d’una sèrie de
la universitat ha
del programa d’accasos d’antics alummarcat les nostres tes de celebració
nes singulars, com si es
tractés de la seva pròdel 25è. aniversari
vides
pia experiència vital,
de la UPF. Compta
per esbrinar com el fet
amb la coproducció de TV3, després de ser seleccid’haver passat per la universitat ha
onat en una convocatòria oberta
marcat les seves vides.
per a la producció d’aquest tipus
La proposta, tal com explica Ballús, “vol ser un debat obert, l’especde format, en la
tador és també un participant actiu,
qual es van presentar 28 proi perquè això sigui possible cal un
jectes. També
format viu i obert; com el webdoc”.
té el suport de
D’altra banda, afirma que aquesta reflexió “ha de servir per detectar prol’Obra Social
blemes o mancances que té la univerwww.ambtitol.cat
La Caixa.
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En marxa el cicle
Diàlegs
Humanístics UPF

Neandertals i
humans moderns
es van creuar
abans

La Universitat obre les portes
a la societat per divulgar i debatre, en una sèrie de vuit diàlegs,
temes d’actualitat i del camp humanístic. Les humanitats són
l’eix vertebrador d’aquest cicle
de conferències programades en
diferents dimarts dels mesos de
febrer, març i abril.
A través d’un format de diàleg entre dos experts de la Universitat de diferents especialitats, es tracten temes de cultura
general, així com també de l’àmbit de les ciències de la comunicació, l’economia, la política i la
biomedicina. Entre els participants hi ha Mònica Terribas, Joaquim Albareda, Victòria Cirlot
o Albert Carreras.
La iniciativa, dirigida per
Tamara Djermanovic, professora del Departament d’Humanitats de la UPF, compta amb
la col·laboració del Consell Social, i té el suport d’un consell
assessor format per Rafael Argullol, catedràtic del Departament d’Humanitats; Josep Eladi
Baños, catedràtic del Departament de Ciències Experimentals
i de la Salut, i Fran Benavente,
professor del Departament de
Comunicació.
Periodisme i política; medicina i cultura; literatura i cinema, o les relacions entre Catalunya i Espanya seran alguns dels
temes de diàleg del cicle.

Ambient al pati de Roger de Llúria el
dia de la fira. eva guillamet
Inserció laboral

Més de 60
entitats participen
a UPFeina
L’onzena edició de la fira d’ocupació de la UPF, que va tenir lloc el
passat mes de novembre, va acollir
62 entitats i va veure augmentat
el nombre d’empreses participants
fins a 51. L’objectiu d’UPFeina és
oferir un canal de relació entre el
món laboral i els estudiants i graduats de la Universitat.
Entre les noves empreses que
van participar-hi hi ha organitzacions d’àmbits molt diversos: Rosaud Costas Duran (serveis jurídics), Roche Diagnostics (indústria
química), Miguel Torres (indústria
alimentària), Hartman (sector sanitari), Bugglegum (publicitat) i HP
(tecnologia).
D’altra banda, per primera vegada, la fira va comptar amb la presència del sector de les cooperatives
de Catalunya, amb la participació
d’Aracoop.
Durant tot el dia, es van organitzar un seguit d’activitats paral·leles
a la fira amb l’objectiu de millorar
les competències d’inserció laboral
dels participants. Destaquen l’speed-networking talent, entrevistes
de curta durada entre empreses i
participants, o la sessió “Oportunitats a l’estranger”, per conèixer
els programes i les beques que poden ajudar a internacionalitzar la
formació dels assistents.

Segons una recerca publicada a Nature, l’encreuament entre
humans moderns i neandertals
va succeir fa desenes de milers
d’anys abans del que fins ara indicaven els estudis. Ho ha comprovat un equip de recerca internacional utilitzant diversos
mètodes d’anàlisi de l’ADN i un
nombre més gran de genomes
de neandertal. Els resultats indiquen que es va produir fa aproximadament 100.000 anys. Els
investigadors suggereixen que
alguns grups d’humans moderns
van deixar Àfrica abans del que
pensàvem i es van barrejar amb
els neandertals, tot i que probablement aquests humans moderns van extingir-se més tard i
per això no formen part dels nostres ancestres.
L’equip científic responsable
d’aquests descobriments està format per més de vint investigadors
pertanyents a diferents centres de
recerca europeus, entre els quals
es troba l’Institut de Biologia
Evolutiva (IBE CSIC-UPF). Hi
han participat Martin Kuhlwilm,
primer coautor de l’article i actualment investigador postdoctoral del centre, i els investigadors
principals Tomàs Marquès-Bonet i Carlos Lalueza-Fox.
“Aquesta troballa representa un pas més en la demolició de
l’anterior paradigma de l’evolució humana. Ara sabem que hi ha
hagut múltiples entrecreuaments
entre humans moderns i homínids arcaics que han contribuït
a accelerar l’adaptació d’aquestes poblacions”, afirma LaluezaFox. A més, explica que “això
haurà estat així també en el passat més remot del nostre llinatge, des de fa milions d’anys”.
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Fotografia del grup d’assistents
a l’acte. Eva Guillamet
Internacionalització

Diplomàtics
coneixen el
projecte de la UPF
Una vintena de persones pertanyents al cos consular acreditat a Barcelona van participar el
passat mes de gener en una trobada institucional al campus de
la Ciutadella, en la qual van poder conèixer les principals línies
estratègiques de la Universitat,
sobretot pel que fa a l’àmbit de
la internacionalització.
La trobada, celebrada en el
marc dels actes commemoratius
del 25è. aniversari de la Universitat, va comptar amb la participació de Jaume Casals, rector
de la UPF, i de Josep Ferrer, vicerector per a la Internacionalització de la Universitat i les Relacions Internacionals, qui els va
explicar els reptes de la UPF en
aquest camp.
Actualment, la UPF té prop
de 1.500 estudiants internacionals, de 99 nacionalitats diferents. Això representa un
12,71% del total. En l’àmbit dels
màsters el percentatge d’estudiants internacionals puja fins al
37%, i en el de doctorats, al 50%.
Pel que fa a convenis d’interncanvi, la Universitat té gairebé
400 acords internacionals, repartits entre els cinc continents.
Aquest fet permet que el 32%
dels estudiants de grau facin una
estada de mobilitat a l’estranger
al llarg dels seus estudis universitaris.
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Estudiants
creen una cadira
de rodes controlada
amb la ment

Premiada pel
cartell del Dia
Internacional
de la Dona

Albert Martí, Alexandre Triay,
Adrià Font, Mar Estarellas i Mark
Barna, estudiants del grau en Enginyeria Biomèdica, han creat
“Whee´ll”, una interfície cervell-ordinador perquè persones amb mobilitat reduïda usin la cadira de rodes.
El projecte, que forma part de
l’assignatura Introduction to Medical Devices and its Design, té per
objectiu desenvolupar solucions per
a persones amb un grau de mobilitat molt complexa per millorar-ne
la qualitat de vida. Els estudiants
han utilitzat un casc amb uns electrodes que capten els senyals elèctrics del cervell per tal de determinar la direcció cap a on es vol moure
la persona.
En la seva execució, els estudiants han tingut ajuts externs tant
d’empreses, com Neuroelectrics
Barcelona, com de grups de recerca de la UPF.
En el marc de la mateixa assignatura s’han desenvolupat altres
propostes, com un dispositiu d’entrenament d’ablació cardíaca (coordinat amb l’Hospital Clínic de Barcelona); un braçalet per prevenir la
mort sobtada dels nounats; un sistema de vàlvules per als pacients
amb malaltia de reflux gastroesofàgic, o una optimització del disseny dels tubs de traqueotomia, en
què col·labora l’empresa quirúrgica ATOS Medical.

Equip d’estudiants que ha participat
en el projecte. UPF

Irene Guim, estudiant del grau
en Publicitat i Relacions Públiques, ha estat la guanyadora del
certamen dotat amb un premi de
3.500 euros i convocat per l’Institut de la Dona i per a la Igualtat
d’Oportunitats. En total, s’hi han
presentat 206 obres, procedents
de tota Espanya.
“Singularmente iguales”,
fa referència a “la singularitat
de les persones, que no són suficients per considerar-nos diferents, ni inferiors ni superiors”,
explica la guanyadora. “Volia
fer un cartell minimalista, net,
que transmetés un missatge clar,
on havia d’aparèixer el color lila
per la seva significació”.
La inspiració per dissenyar
el cartell sorgeix de fer una comparació entre la dona i la natura.
El motiu dels dibuixos sorgeix de
la modificació d’uns avets com si
fossin les cames i els braços d’una
persona. L’estudiant de Publicitat i Relacions Públiques considera que “tots els arbres són diferents, singulars, com ho són els
humans; però en el fons l’essència
és la mateixa: som iguals”.
El concurs buscava missatges positius sobre la participació
activa de les dones en la societat, la visibilització de la igualtat d’oportunitats entre dones
i homes i l’impuls d’accions de
lluita contra la desigualtat entre sexes.
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“Ara fa 30 anys” de la integració
europea de Catalunya

Eduardo Mendoza, Jaume Casals i Fernando Guirao. frederic camallonga
Amb motiu del 30è. aniversari
La mostra té com a patrocinador principal CaixaBank i compta
de l’adhesió a les Comunitats Europees, el campus de la Ciutadella
amb la col·laboració del Parlament
va acollir una mostra que volia reEuropeu, la Comissió Europea, Euflexionar sobre què ha representat
rope Direct, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelola integració europea per a Catalunya, i a la inversa, què ha reprena i el suport de més de 40 entitats.
sentat Catalunya per a l’Europa
L’exposició s’estructura en vuit
comunitària.
apartats: Punt de partida, Catalunya es va preparar, Europa a
La inauguració, el passat mes
les aules, Impacte material, Ciude gener, va estar presidida per
tadania europea,
Jaume Casals, rector de la UPF, i per
Reptes, Què ha sigS’exhibirà als
nificat Europa per
Fernando Guirao,
centres Europe
a Catalunya? i Què
catedràtic Jean
Direct de Girona,
ha significat CaMonnet d’Història
Lleida i Tarragona,
talunya per a Eudel Departament
ropa? Està previst
d’Economia i Emi a Barcelona
presa i comissaque s’exhibeixi duper la Mercè 2016
ri de l’exposició.
rant aquest any als
Va comptar també
centres Europe Direct de Girona, Lleida i Tarragoamb la participació de l’escriptor
na. Tornarà a instal·lar-se a BarEduardo Mendoza, qui va reflexionar al voltant de la democràcia
celona amb motiu de les festes de
a Europa.
la Mercè.

Donants
particulars
financen la recerca
de la UPF
Els departaments d’Humanitats i de Ciències Experimentals
i de la Salut (DCEXS) de la UPF
han rebut dues donacions per fomentar la seva recerca.
D’una banda, Antonio Gallardo, president del Consell d’Administració del Grup Landon i vicepresident honorífic del Consell
d’Almirall, va fer una donació de
45.000 euros al Laboratori d’Arqueologia, dirigit per la professora
Maria Eugènia Aubet, que està desenvolupant un projecte de recerca arqueològica a la ciutat de Tir,
al sud del Líban. Segons Gallardo,
la seva contribució vol “ajudar a
augmentar i millorar el coneixement de la cultura fenícia”.
D’altra banda, María Luisa
Pachán ha fet enguany la tercera
donació al DCEXS. Aquesta vegada servirà per finançar maquinària nova per desenvolupar noves investigacions biomèdiques.
Pachán afirma que “el progrés del
món depèn dels avenços científics” i afegeix que “són els països
que inverteixen en recerca els que
més progressen”.
El programa UPFund - Patrocini i Mecenatge s’ha posat en
funcionament per fer visible la
tasca de la Universitat al seu entorn, amb l’objectiu de mantenir
el compromís amb l’excel·lència
en l’ensenyament, impulsar nous
projectes de recerca i crear nous
programes de beques.

María Luisa Pachán amb un equip
d’investigadors de la UPF. UPF

·Els nostres Alumni·
Ernest Costafreda
(Administració i Direcció d’Empreses, 2012)
Fundador i director creatiu de Costalamel

“Aconsellaria als estudiants que se centrin
a fer allò que en realitat volen fer”
— Per què et vas decidir a estudiar ADE
a la UPF?
— Amb 18 anys, no tenia molt clar què fer;
suposo que és el que li passa a molta gent
en aquesta edat. Em feia gràcia estudiar
ADE perquè aprens conceptes aplicables
a tot tipus de mons. Tenia bona nota de
batxillerat i quedar-me a Lleida em semblava no aprofitar-la, en certa manera.
I vaig escollir la UPF perquè em donava els tres elements que buscava: Barcelona, educació pública i una carrera amb
assignatures en anglès.

t’ajuda a la teva carrera professional; sinó
que t’aporta uns coneixements personals
molt útils. Et dóna unes eines que, amb
un projecte al cap, són 100% aplicables.

— Quin és el moment més memorable del
teu pas per la UPF?
— Més que un moment, diria que un factor: viure a la residència d’estudiants. Crec
que la UPF és més que una mitjana al teu
expedient. Són quatre anys vitals. Coneixeràs gent que serà clau en el teu futur i

— El CEO de la teva empresa
també va estudiar a la UPF, oi?
— Sí, l’Eduard Sáez era un dels
meus millors amics de la universitat. Ens vam conèixer sobretot a quart curs. Ell era molt més
bon estudiant que jo. Recordo que
moltes vegades m’explicava les
coses abans dels exàmens. Sempre estava a primera fila prenent
apunts amb les diapositives impreses. Jo era més de parlar amb
el del costat i dibuixar als apunts.
Crec que aquesta va ser la
nostra sort: tenir perfils diferents
i complementaris. Els dos som
imprescindibles; sense mi no hi
hauria Costalamel, i sense ell no
podria créixer al ritme al qual
ho està fent.

— També has fet un màster
en Brand Meaning Management
a la UPF BSM. Com creus que t’ha ajudat
en la teva carrera professional?
— Mai no he sigut molt fan d’estudiar.
Ho he fet més de manera utilitarista per
aprendre allò que m’interessava. ADE no
m’ha entusiasmat; crec que és un món fred
i poc humanitzat. No obstant això, m’ha
servit per no arruïnar la marca.
Brand Meaning em va ajudar moltíssim més a l’hora de començar amb Costalamel. No diria que és un màster que

per continuar buscant.
També hi havia i hi ha la necessitat
de trobar un projecte en el qual convergeixin els meus coneixements i les meves passions.

— Les samarretes Costalamel són fetes
a mà i a Barcelona. Creus que el comerç
de proximitat és un bon model de negoci?
— Produir a Barcelona implica proximitat
amb els proveïdors. Cada peça de Costalamel passa per entre un i cinc tallers diferents. Hem d’estar a prop. No
queda una altra alternativa.
A més, si ho fas a Barcelona
(de veritat) ets diferent. I ser diferent és noticiable.

— El món de la moda és molt
competitiu. A què creus que es
deu l’èxit de la teva marca?
— Crec que intentem fer les coses
pensant en l’essència. No ens preguntem “què fem” sinó “per què
ho fem”. Intentem fer roba que
connecti amb la gent, que expliqui una història, i que parli de tu.

— Muntar una empresa és una
decisió arriscada. Per què et vas
llançar a la piscina?
— No veia que no fer-ho fos millor.

— I doncs, quines són les teves
aspiracions de futur ?
viuràs experiències inoblidables. Això és
tant o més important que ser el primer de
la promoció.

— Què et va empènyer a començar el teu
negoci de Costalamel?
— Sóc una persona molt idealista, he de
creure en el que faig per portar-ho a cap.
Tenia companys que per por o per comoditat havien acceptat feines que no els convencien. En part, em va fer obrir els ulls

— Ara estem obrint una ronda de
finançament. Si trobem inversors aplicarem el pla de creixement que tenim pensat per multiplicar per cinc la facturació
en un any.

— Sembla que aquest model ha funcionat per a tu. Aconsellaries als estudiants
UPF que obrissin la seva pròpia empresa?
— Aconsellaria als estudiants que deixin
de fer el que la gent espera d’ells i se centrin a fer allò que en realitat volen fer.

