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En la Champions de la recerca

Amb 22 ajuts del Consell Europeu de Recerca obtinguts, la UPF es
consolida com un pol d’atracció de talent investigador de primer nivell
des del campus > 4-7
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oriol amat: “Bancs

i caixes no són els
únics responsables
de la crisi”

El joc virtual de la
“Barcelona World
Race” ha reunit prop
de 50.000 jugadors

La UPF, cinquena
posició en nombre de
projectes finançats
en el 7è PM a l’Estat
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ÈXIT EN LA CAPTACIÓ
DE TALENT INVESTIGADOR

l sistema universitari català no és aliè a la
gravetat de la situació econòmica i no pot
quedar al marge de les retallades pressupostàries que el Govern està aplicant en
diferents àmbits. Enguany, la Universitat
Pompeu Fabra, com la resta d’universitats,
ha sofert una important disminució de la subvenció nominativa de la Generalitat de Catalunya. Les universitats som
solidàries amb l’actual situació de crisi, però, sobretot, volem ser part de la solució per sortir-ne i creiem que no s’ha de
deixar d’invertir en un sistema universitari públic que genera
coneixement, innovació, ocupació i riquesa per al país.
Malgrat les dificultats existents i el context econòmic en
què vivim, no renunciarem al model de qualitat i d’excel·lència en la docència i en la recerca que ens caracteritza.
Precisament i atesa la rotunda orientació de la UPF cap a la
recerca, vull transmetre un missatge d’optimisme i de confiança en el futur a la vista d’alguns indicadors de l’activitat
en aquest terreny. Per exemple, que hem generat més de setanta llocs de treball nous amb contractes de projectes de
recerca aconseguits en convocatòries competitives.

A més, el reportatge principal del número que teniu a les
mans està dedicat a l’èxit de la UPF i de tres centres del Grup
UPF en les tres convocatòries fetes fins ara de les grants
del European Research Council, ja que s’han obtingut un
total de 22 beques (13 en la modalitat de starting i 9 en la
d’advanced), una xifra que representa el 20% del total de
grants concedides a Espanya i el 37% del total concedit a
Catalunya. Si comparem aquests resultats amb el pes que
la UPF representa en el sistema universitari català i espanyol, els podem qualificar d’espectaculars.
L’obtenció d’aquestes importants beques a la recerca és rellevant per la significativa dotació econòmica que comporten, amb una mitjana de 2,5 i 1,5 milions d’euros, depenent
de l’ajut. També ho és perquè les beques del ERC són un dels
principals indicadors vinculats a la retenció i captació de talent i, en aquests moments, el campus de la UPF acull 22 investigadors de primer nivell en les millors condicions possibles per desenvolupar la seva recerca amb garanties d’èxit.
Molts no són de casa nostra, però han triat Barcelona per
davant d’altres llocs amb una tradició científica més consolidada. És un senyal que estem en la bona direcció.
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Dins l’elit dels
ajuts de recerca
europea
La UPF i tres centres del Grup UPF

(CREI, CRG i IMIM) són institucions
capdavanteres a escala internacional a l’hora
de rebre els prestigiosos ajuts del Consell
Europeu de Recerca, un fet que reflecteix la
qualitat de la recerca que s’hi porta a terme

El Consell Europeu de Recerca
(European Research Council [ERC]),
a partir de la convocatòria de les seves
grants (beques), és la primera organització de la Unió Europea que dóna
suport a projectes de recerca basantse en el criteri únic de l’excel·lència i la
força innovadora de les propostes dels
investigadors, sense tenir en compte la
nacionalitat, l’edat o el camp d’estudi.
El prestigi d’aquestes distincions, la selecció de les quals està avaluada per un
equip de científics d’elit totalment independents, les ha convertit de fet en
un dels principals indicadors vinculats
a la retenció i a la captació de talent ci-

Les beques del ERC són
un dels principals indicadors
vinculats a la retenció i
a la captació de talent
entífic i són un reflex del nivell de la
recerca de cada país.
Les beques del ERC, obertes a investigadors de tot el món i convocades
amb l’objectiu d’estimular l’excel·lència
científica a Europa, se circumscriuen
en el programa Idees, aprovat dins el
setè programa marc (7è PM) de la UE,
i compten amb un pressupost total de
7.500 milions d’euros (període 2007-

2013). Des del 2007 fins a l’actualitat,
el ERC ha llançat tres convocatòries de
cadascuna de les dues modalitats de què
consten els ajuts: les advanced grants,
que reconeixen la trajectòria d’un investigador consolidat, de prestigi reconegut en el seu àmbit, i les starting grants,
adreçades a joves que busquen potenciar la seva carrera professional i formar
el seu propi equip. La dotació és d’una
mitjana de 2,5 i 1,5 milions d’euros, respectivament, amb una durada de cinc
anys, en ambdós casos.

01

02

Èxit de la UPF i el Grup UPF

És en aquest context que adquireixen
més rellevància els bons resultats aconseguits per la UPF i per tres entitats
vinculades al Grup UPF: en el conjunt de les tres convocatòries fetes fins
ara, s’han obtingut un total de 22 beques (13 en la modalitat starting i 9 en
la modalitat advanced), una xifra que
representa el 20% del total de beques
concedides a Espanya i el 37% del total concedides a Catalunya i que les situa en posicions capdavanteres a escala
europea. Les tres institucions del Grup
UPF que acullen investigadors distingits són el Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) i l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica
(IMIM-Hospital del Mar), ambdós

adscrits a la UPF, i el Centre de Regulació Genòmica (CRG), participat per
la Universitat.
Teresa García-Milà, vicerectora de
Política Científica de la UPF, destaca
el nivell dels investigadors de la UPF
i del Grup UPF: “Les grants del ERC
són molt competitives i només recercadors del més alt nivell obtenen aquesta distinció. L’èxit de la UPF i el Grup
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UPF en aquestes convocatòries és un
reconeixement, des de la major exigència, de la qualitat científica dels nostres investigadors. És també, per tant,
un reconeixement a la política d’atracció i retenció de talent de la UPF, que
aposta per contractar els millors investigadors del món, malgrat les dificultats que imposa el sistema universitari
del nostre país”.

Els guardonats
01 —
02 —
03 —
04 —
05 —
06 —
07 —
08 —
09 —
10 —
11 —

Manuel Mendoza (CRG)
Maria Pia Cosma (CRG)
Hans Joachim Voth (UPF)
Xavier Serra (UPF)
Fernando A. Broner (CREI)
Gino A. Gancia (CREI)
Ben Lehner (CRG)
Gøsta Esping-Andersen (UPF)
Mark Isalan (CRG)
Vivek Malhotra (CRG)
Jordi Sunyer (IMIM)

12 —
13 —
14 —
15 —
16 —

Nicola Gennaioli (CREI)
Hernán López-Schier (CRG)
Marta Reynal-Querol (UPF)
Tomàs Marquès-Bonet (UPF)
Jordi Galí (CREI)
Absents: Jan Eeckhout (UPF),
Juan Carlos Garavaglia (UPF),
Albert Guillén (UPF),
Luis Serrano (CRG),
Salvador Soto Faraco (UPF) i
Jaume Ventura (CREI)
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La vicerectora remarca la importància que té, tant per als investigadors com per a la Universitat, obtenir
aquests ajuts: “Cada recercador distingit amb una beca del ERC obté un
finançament important per desenvolupar la seva recerca, gràcies al qual
entra en un cercle virtuós que li permet treballar en millors condicions,
ser més productiu, poder enfortir encara més els resultats de la seva recerca i tenir accés en el futur a altres recursos competitius. Així mateix, això
permet a la UPF i als centres del Grup
UPF retenir aquests investigadors de
primer nivell, que troben en el nostre
entorn condicions òptimes per desenvolupar la seva recerca i no veuen la necessitat de marxar a centres d’altres països amb tradició científica més llarga
i consolidada”.

Percentatge de beques
obtingudes sumant
la UPF i el Grup UPF
Percentatge d’ajuts concedits a la UPF
i al Grup UPF (CREI, CRG, IMIM) sobre
el total d’ajuts concedits a Espanya i
a Catalunya.

20%

Espanya

22 investigadors distingits en tres
àmbits diferents

Un total de 22 investigadors guardonats a les tres convocatòries que hi ha
hagut des del 2007 fins ara (tant a la modalitat de les advanced com en la de les
starting grants) porten a terme la seva
recerca independent ja sigui adscrits a
la UPF o a tres centres del Grup UPF
(CREI, CRG i IMIM). Els seus projectes se circumscriuen en tres àmbits
de recerca diferents, que es corresponen amb la divisió en què s’estructuren
les beques del ERC: Ciències Socials i
Humanitats, Ciències de la Vida i Ciències Físiques i Enginyeries.

37%

Catalunya

La dotació dels ajuts és
d’una mitjana de 2,5
(els advanced) i 1,5 (els
starting) milions d’euros

Centres en els quals
estan adscrits
els investigadors

Ciències Socials i Humanitats

En aquest àmbit, trobem un total de
deu investigadors, cinc dels quals han
obtingut un ajut advanced grant i cinc,
un starting. En el grup dels advanced,
tres dels seleccionats són professors
del Departament d’Economia i Empresa: Hans-Joachim Voth estudia la
recopilació de dades sobre diversos
tipus d’actius durant el temps de crisi,
i com repercuteix sobre els diferents
grups ètnics i socials; Jordi Galí, catedràtic de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica i director del CREI, aprofundeix en l’estudi dels mercats laborals,
les fluctuacions econòmiques i les polítiques monetàries, i Jaume Ventura,

Repartiment dels ajuts en funció de l’entitat a la qual estan adscrits els 22 investigadors guardonats.
starting

Advanced

4
2

5
3
1

UPF

CRG

aplicada, la teoria dels jocs i la microeconomia. Els altres tres docents del
Departament són investigadors adscrits al CREI: Nicola Gennaioli, Gino
A. Gancia i Fernando A. Broner, que
aprofundeixen, respectivament, en els
aspectes legals i polítics de l’economia,
la teoria dels contractes i el desenvolupament econòmic; el comerç internacional, el creixement econòmic i la
macroeconomia, i els fluxos de capitals a escala internacional i els mercats
emergents.
Ciències de la Vida

2
5

també investigador del CREI, lidera un projecte en què defensa que les
“bombolles econòmiques” sorgeixen
com a conseqüència d’un fracàs preexistent en el mercat.
Els altres dos professors distingits
amb un advanced són Gøsta EspingAndersen, catedràtic de Ciència Política i de l’Administració del Departament de Ciències Polítiques i Socials,
que analitza les dinàmiques i les tendències de comportament, així com les
relacions de parentiu que s’estableixen
entre les famílies, i finalment, Juan Carlos Garavaglia, professor del Departament d’Humanitats, que se centra en
el procés de construcció dels estats a
l’Amèrica Llatina al segle xiv.
Quant als starting (cinc, en total),
tots ells són professors del Departament d’Economia i Empresa: Marta
Reynal-Querol treballa amb la resolució i les conseqüències dels conflictes,
les causes de les guerres civils, la polarització ètica i l’economia de les institucions; Jan Eeckhout centra la seva
investigació en els àmbits de la teoria

CREI

IMIM

Nou són els investigadors que han obtingut ajuts en aquest camp, tres dels
quals són advanced, i sis, starting. En
el primer grup, hi trobem Jordi Sunyer,
catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS)
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i investigador i codirector del Centre
de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) de l'IMIM. El projecte
que duu a terme estudia l’efecte de la
contaminació atmosfèrica en el desenvolupament neurològic dels humans.
Els altres dos advanced són investigadors vinculats al CRG: Luis Serrano,
director del Centre, que fa una anàli-

Els 22 investigadors porten
a terme la seva recerca
adscrits a la UPF, al CRG,
al CREI o a l’IMIM
si quantitativa d'un sistema viu i la seva enginyeria com a òrganul cel·lular,
i Vivek Malhotra, que explora mecanismes no convencionals de secreció
de proteïnes.
Ja centrats en els sis starting grants,
destaquen cinc investigadors vinculats
al CRG: Manuel Mendoza i Hernán
López-Schier, dins el programa Biologia Cel·lular i Desenvolupament; Ben
Lehner i Mark Isalan, dins de Biologia
de Sistemes, i Maria Pia Cosma, dins
de Diferenciació i Càncer. Finalment,
Tomàs Marquès-Bonet, professor del
CEXS i investigador de l’Institut de Biologia Evolutiva (UPF-CSIC), identifica i caracteritza la variabilitat estructural del genoma dels primats.
Ciències Físiques i Enginyeries

En aquest tercer àmbit, hi trobem tres
investigadors del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC): Xavier Serra, professor de Ciència de la Computació
i Intel·ligència Artificial, que ha estat guardonat amb un advanced grant
per estudiar les tecnologies de la informació musical amb una aproximació
multicultural; Salvador Soto Faraco,
que ha obtingut un starting grant per
analitzar la integració multisensorial
pel que fa a l’atenció, i Albert Guillén,
també mereixedor d’un starting grant,
per portar a terme un projecte sobre
els aspectes no asimptòtics en la teoria
de la informació de Shannon, una teoria que estableix els límits fonamentals dels sistemes de processament de
la informació.

Imatge aèria dels campus de la Ciutadella i del Mar. UPF

Àmbit de coneixement al qual pertanyen
els 22 ajuts concedits

22 ajuts:

D’un total de 22 ajuts, deu pertanyen a l’àmbit de les Ciències Socials i Humanitats;
nou, al de Ciències de la Vida, i tres al de Ciències Físiques i Enginyeries.
10

9

ciències
Socials
i humanitats

3

ciències
de la vida

Ciències
físiques i
Enginyeries

Vinculació dels ajuts:

Ajuts starting i advanced:

ciències Socials i humanitats

ciències Socials i humanitats

4
UPF

6

5

CREI

starting

ciències de la vida

1

7

UPF

CRG

UPF

advanced

ciències de la vida

1
Imim

ciències físiques i enginyeries

3

5

6

3

starting

advanced

ciències físiques i enginyeries

2

1

starting

advanced
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Oriol Amat i Salas

Catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la UPF

“Els pitjors enemics de l'estat
del benestar són el dèficit fiscal,
la mala gestió pública i els fraus”

Frederic Camallonga

Oriol Amat és director

del màster en Direcció Financera i
Comptable de l'Empresa de
l'IDEC-UPF i membre del Consell
Assessor per a la Reactivació
Econòmica i el Creixement del
govern català. Pocs dies després
de fer l'entrevista va ser nomenat
conseller de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.

— Cada cop més, els governs tenen
menys marge de maniobra per dictar la política econòmica?
— Sí, els números no surten i el dèficit
públic s’ha de reduir. Els governs ara
tenen com a prioritat en què deixen
de gastar o per on retallen les inversions. El moment actual és una bona
oportunitat per posar més racionalitat i
control en la despesa pública. El pitjor
enemic de l’estat del benestar no són

les retallades sinó el dèficit fiscal, així
com la mala gestió pública i els fraus
que generen malbaratament.

— Creu que a casa nostra hi ha una

manca de cultura de la transparència i del retiment de comptes?
— En general, a la nostra societat hi ha
un nivell baix en aquest terreny. Només cal veure el poc cas que es fa als
informes del Tribunal de Cuentas de
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l’Estat o de la Sindicatura de Comptes
de Catalunya. En molts països, especialment els anglosaxons, es prendrien
mesures més contundents en relació
amb els fraus i el malbaratament. La
majoria dels ajuntaments incompleixen la legislació pel que fa a la transparència en els comptes. Però això no és
solament un problema del sector públic. Els ciutadans també miren cap a
una altra banda en molts fraus, com
per exemple, l’economia submergida
o votant partits amb candidats imputats en casos de corrupció.

— Fins a quin punt la bombolla immobiliària dificulta la reactivació
econòmica?
— Els països que varen tenir menys
bombolla immobiliària ja han sortit de
la crisi. La crisi ja no és global. De fet, la
majoria de països ja estan creixent molt
i reduint l’atur de manera significativa,
com Alemanya o Xile, per exemple. En
el cas d’Espanya, a part de la dimensió

“A Espanya, molts
creuen que el subsidi
d'atur és un dret que no
comporta deures”
que va agafar la bombolla, el més complicat és el pessimisme imperant. Tot
i que el pitjor ja ha passat, ens cal més
proactivitat i flexibilitat, per adaptarnos a les transformacions que s’estan
produint en molts sectors de l’economia. Moltes empreses s’han posat les
piles, especialment les que estan internacionalitzades, i ja tornen a generar
riquesa i ocupació.

— Què explica l’atur tan elevat a Espanya?

— Cal recordar que tenim uns quatre

milions de persones que treballen en
l’economia submergida. Potser una
part dels cinc milions d’aturats està treballant de manera il·legal. L’any 2006,
amb un atur del 10%, les empreses no
podien cobrir els llocs de treball que
creaven. Això en d’altres països passa
quan l’atur és d’un 3%. Tenim una regulació que en lloc de fomentar l’ocupació, el que fa es incentivar l’atur. En

d’altres països, un aturat que cobra subsidi no pot rebutjar més de tres feines i
està obligat a estudiar per augmentar la
seva ocupabilitat. Aquí, molts creuen
que el subsidi d’atur és un dret que no
comporta deures. D’altra banda, sindicats i patronals han de trobar vies winwin, com fan a Alemanya.

l Sau, o qualsevol grup que
faci una bona versió de Boig
per tu. Sempre que escolto
la cançó em vénen bons
records.

— Pot valorar el nou mapa de caixes

l Un llibre

i bancs a Catalunya?
— El sector s’estabilitzarà quan s’acabin de pair les conseqüències dels excessos comesos durant els anys de la
bombolla immobiliària. Però bancs i
caixes no són els únics responsables
de la crisi. La llàstima és que les caixes
feien grans inversions en obra social i
ara això es reduirà.

— Com veu la tendència dels joves a

voler ser funcionaris abans que emprenedors?
— No tinc clar que aquesta tendència
sigui la que impera a Catalunya i, per
descomptat, no és el cas dels graduats en ADE o Empresarials-Management de la UPF. Molts estudiants
em diuen que ja han trobat feina en
el seu àmbit uns mesos abans d’acabar la carrera. De tota manera, caldria
promoure més l’emprenedoria des de
l’ensenyament primari fins a la universitat. I les universitats hauríem de
treballar més de manera coordinada
amb el teixit empresarial. A més, s’han
de posar més facilitats per a la creació
d’empreses i per al finançament de les
etapes inicials.

— Es pot parlar de “generació perduda” amb referència als joves d’avui
dia?
— Aquest tipus d’alarmismes han existit sempre. Li posaré un exemple. Miri aquesta frase: “Els joves s’han perdut... són ociosos... mai seran com la
joventut d’abans”. Aquesta frase es
va trobar en un vas d’argila a les ruïnes de l’antiga Babilònia i es calcula
que té més de 4.000 anys. Estic segur
que els joves se’n sortiran..., perquè a
més ens han de pagar les nostres pensions... Però això depèn de tots, no només dels governs, i a la universitat hi
podem fer molt.

Li agrada…
l Un músic

l Gog de Giovanni Papini.
Quan el comences a llegir,
tot recorrent personatges
claus de la humanitat, no
pots parar fins al final i és
un llibre dels que es deixa
rellegir molt fàcilment.
l Un valor
l L’optimisme. Les persones
optimistes viuen millor i més
anys..., i posen la vida més
fàcil a la resta.

no Li agrada…
l Els que culpen els altres
de tots els mals, en lloc de
mirar el futur amb una visió
proactiva i flexible.

Per saber-ne més
l Oriol Amat, Eufòria i pànic.
Profit Editorial (2009).
l De crisis econòmiques sempre n’hi ha hagut. Són conseqüència dels excessos que fa
la majoria de la gent en les fases d’expansió. L’important
és aprofitar les oportunitats
que hi ha en cada moment.
Per exemple, enmig d’una
recessió és quan es poden
fer les millors adquisicions
per créixer.
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“Barcelona
World Race The Game”,
la regata
virtual

Creat pel Grup de Tecnologies Interactives de la UPF, va salpar
el 31 de desembre del 2010 i ha arribat a bon port el 3 de juny del 2011
La regata Barcelona World Race,
organitzada per la Fundació Navegació Oceànica Barcelona (FNOB) és
una volta al món amb dos tripulants i
sense escales que aplega els millors navegants oceànics, alhora que fomenta
els valors que aquests tipus de competicions d’aventura comporten. La
segona edició de la Barcelona World
Race va salpar del port de Barcelona
el 31 de desembre del 2010 i, després
de l’èxit de la primera edició, ha esdevingut la primera volta al món a vela
amb projecció internacional organitzada a Espanya.
Apropar el realisme de la regata
de manera virtual

El joc “Barcelona World Race - The
Game”, que permet una participació

virtual en la regata, es va presentar el
18 de desembre del 2010 a l’espai multimèdia del Moll Barcelona World Race, juntament amb el lloc web, ambdós
dissenyats pel Grup de Tecnologies Interactives (GTI), del Departament de
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la UPF i amb la col·
laboració de la FNOB.
El tracker o sistema de seguiment
de la regata

El tracker permet visualitzar la posició
de tots els vaixells que hi participen, així
com saber les seves trajectòries, la classificació en temps real, les condicions meteorològiques i altres paràmetres, tot de
manera interactiva, incorporant continguts multimèdia (audiovisuals) geoposicionats. El tracker, accessible a través

de diferents webs, ha estat rebent unes
dues-centes mil visites diàries.
Un joc educatiu, interactiu i
col·laboratiu

Al joc “Barcelona World Race” tots
els jugadors participen en les mateixes
condicions pel fet de ser tots els components gratuïts. El joc de simulació
es basa en les prediccions meteorològiques que reben els vaixells de la classe IMOCA Open 60 de la Barcelona
World Race, que fan possible conèixer
els reptes i viure l’experiència de navegar arreu del món, tot això reforçat per
la simulació 3D de les condicions i la
navegació. Des del joc, els usuaris han
compartit amb els amics l’experiència
oceànica, desenvolupant noves formes
de comunicació en xarxa social i de tre-

Juliol del 2011

UPF.edu 11

a la xarxa

01

02

ball en equip. A més, de les connexions en compte les previsions de fins a 48 homitjançant un grup a Facebook, s’ha fet res. Per primera vegada en un joc en lípalesa la notable participació d’usuaris nia, s’ha pogut disposar d’una interfície
de diferents nacionalitats. Josep Blat, 3D on s’han visualitzat els vaixells reals
cap del GTI, destaca que “comprendre en la seva posició geogràfica i les conla física de la navegació a vela, codicions meteorològiques en canèixer la geografia del món i
da moment.
l’ecologia dels oceans, i alL'avatar
borja
Avatars virtuals
tres reptes personals són
“Segueix
amb
signants
objectius d’un nou tipus
mi l’experiència
El suport a l’accessibilid’aprenentatge”.
oceànica”
tat ha estat un dels requeNavegació virtual
riments clau de la FNOB per
a tota vela
al projecte, i per tal que persoLa interfície 2D del joc mosnes amb discapacitats auditives o sentra els vaixells reals entre els virsorials puguin seguir millor l’experituals. Els participants han pogut
ència oceànica, presentadors virtuals
canviar les veles, controsignants en sistema de siglar la velocitat, canviar el
nes internacional han donat
rumb i escollir entre tres
regularment notícies de la
tipus diferents de pilots
BWR des de la web de Raautomàtics, tot seguint
dio4, amb la col·laboració
les condicions meteod’experts en llengua de
rològiques reals i tenint
signes de la UPF.

Imatges
01 —
—

Ernesto Arroyo, Andrea
Rosales, Valeria Righi, Guiller
Malon i Mario Quesada
(UPF); Víctor Fabregat,
Roman Welsch i Mireia
Cornudella (FNOB).
fotografies: frederic camallonga

02 —

Tres imatges del joc
“Barcelona World Race The Game”.
algunes dades
l 48.872
jugadors registrats

l 34.000 milions
de simulacions

l 1 milió
de missatges intercanviats

web del joc
l www.thegame-

barcelonaworldrace.org

web del tracker
l http://tracking.

barcelonaworldrace.org/
ES/
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El poder de les paraules:
“Municipals’11 online”
Un projecte que ha seguit els blogs polítics catalans a través
de CLARIN, una plataforma tecnològica desenvolupada a l'Institut
Universitari de Lingüística Aplicada de la UPF
“Municipals’11 online”, una idea
original de Carlos Gonzalo, doctorand del Departament de Comunicació, ha analitzat la campanya de les
eleccions municipals a Catalunya del
passat 22 de maig, a partir de textos publicats a la blogosfera tant pels polítics
com pels militants. Mitjançant l’ús de
la infraestructura CLARIN (Common
Language Resources and Technology
Infrastructure), s’ha fet un seguiment
en temps real dels diferents blogs polítics catalans (per ordre alfabètic, CIU,
ERC, ICV, PPC i PSC) i s’han extret
dades com ara les paraules més significatives de cada blogosfera.
El resultat del seguiment s’ha pogut veure
en forma de núvols
de paraules significatives. La significació de les
paraules en un
document es
determina o es
pondera en relació amb la seva aparició en
tots els documents
comparats i amb quina freqüència.
Una tecnologia de suport
a la recerca

El projecte per a la construcció de la
infraestructura CLARIN, coordinat
al nostre país per Núria Bel, investigadora de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada i professora del Departament de Traducció i Ciències del
Llenguatge, és un dels projectes seleccionats pel Comitè ESFRI (European

Strategy Forum on Research Infrastructures) i ha rebut finançament del 7è
PM de la Unió Europea i del Ministeri
de Ciència i Innovació, així com de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant
un conveni amb la Universitat Pompeu Fabra, per promoure també i específicament la participació catalana
en la construcció d’aquesta important
iniciativa europea.

Equip de la plataforma
CLARIN.
frederic camallonga

Les humanitats i les ciències socials
presents a les noves tecnologies
de la e-ciència

Si bé l'ús de les TIC semblava relegada a les tradicionalment anomenades
“ciències pures”, disciplines
generalment de caràcter merament experimental, Núria Bel,
coordinadora del
projecte, afirma
que "el projecte
europeu CLARIN significa
un important
impuls perquè
àmbits del coneixement suposadament allunyats de
les tecnologies d’avantguarda, com les humanitats i
les ciències socials, entrin de ple en les
tecnologies del futur".
CLARIN: un gir copernicà
per a la recerca en humanitats
i ciències socials

CLARIN vol revolucionar la recerca
en humanitats i ciències socials facilitant
l’ús d’eines tecnològicament avançades.
Els investigadors, gràcies a la implemen-

tació del projecte europeu CLARIN,
poden cercar i localitzar material textual digitalitzat distribuït mitjançant una
única eina i una única consulta i accedir-hi. A més, els permet fer ús d’eines
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L'equip

comunitats
l webs de la plataforma

l 1:

Núria Bel
Coordinadora
del projecte

l 2:

Eva Revilla

- http://clarin-es.iula.upf.edu/
- www.clarin-cat-lab.org
- www.clarin.eu
- http://catalog.clarin.eu/ds/vlo/

-3-1-

-2-

l 3:

Carlos Morell

l Web de “ Municipals’11 online”

l 4:

- http://www.municipals-2011.com/

Santiago Bel

l 5:

Marta Villegas

-4-

-5-

CAT-LAB, el primer laboratori virtual desenvolupat a CLARIN.
Eines i recursos en totes
les llengües europees

CLARIN incorpora eines i recursos en
totes les llengües europees en el Virtual
Language Observatory i permet accedir a laboratoris virtuals per tal de fami-

Un servei innovador
a través d’una plataforma
de transferència
tecnològica

d’anàlisi i d’explotació dels textos accessibles com a servei web que no requereixen instal·lació i que donen resposta
de manera ràpida i eficaç.
Per exemple, CLARIN-CAT ha

posat a disposició de la comunitat d’investigadors que treballen amb textos
catalans la possibilitat de familiaritzarse en l’ús d’aquests serveis. L’usuari pot
veure’n el funcionament a CLARIN-

liaritzar-se amb l’ús d'eines ja disponibles com ara serveis web que poden ser
integrats en cicles de treball per crear
tasques més complexes. CLARIN ofereix un entorn per compartir recursos i
eines en un espai col·laboratiu de recerca i innovació. A la pràctica, donat un
determinat text, l’usuari pot obtenir de
l’aplicació les prestacions següents:
l Quines són les paraules més freqüents d’un text?
l Amb quins adjectius s’associa un
determinat nom?
l Quins verbs (i amb quines formes)
tenen més presència en un text?
l Identificar els noms propis d’un
text.
l Quines associacions de paraules són
més probables en un text?
l Mesurar la riquesa lèxica d’un text.
l En quins contextos apareix una determinada paraula o expressió?
l Quines estructures són més habituals en un text?
l Mesurar la distància entre dos textos.

14 UPF.edu
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Ricard Zapata Barrero

DIRECTOR DEL GRUP DE RECERCA INTERDISCIPLINARI
EN IMMIGRACIÓ DE LA UPF

“La informació falsa
que alguns partits
polítics donen
sobre la immigració
pot comportar
conseqüències en
l'àmbit social”
Ricard Zapata Barrero, professor

titular de Teoria Política de la UPF, va
ser nomenat, el maig passat, membre
del Consell Assessor de Polítiques
Socials i Familiars (CAPSiF) de la
Generalitat de Catalunya.

— Què ens pot explicar d’aquest nou

Consell del qual formeu part?
— La creació del CAPSiF s’emmarca
dins dels objectius del nou govern de la
Generalitat i va sorgir com a resposta a
una petició feta al Parlament, pel Grup
Socialista, durant el debat d’investidura del president Artur Mas. Aquest
òrgan es complementa amb dos consells més d’experts: el d’economia i el
de salut, tot i que es tracta d’un òrgan
més transversal i amb més membres.
En concret, vint persones procedents
de diverses entitats, ONG i de l’àmbit acadèmic.

— Per què el van seleccionar per for-

mar part d’aquest grup d’experts?
— Es deu al meu bagatge acadèmic i

també a la meva trajectòria com a assessor en matèria d’immigració dels diversos governs de la Generalitat, amb
independència del seu color polític.

sones, la llei de dependència, els ajuts
a la natalitat, l’assistència a les famílies o la immigració, que és la meva especialitat.

— Com s’organitza aquest consell i quines són les seves tasques principals?
— No en puc explicar moltes coses per
qüestions de confidencialitat i perquè
encara ens trobem a l’inici del procés.
En les primeres reunions hem fet la
presa de contacte i hem preparat la primera trobada amb el president. Ara,
un cop conegudes les xifres del nou
pressupost, ja ens podem organitzar en
grups de treball per fer diagnòstics, assessorar i donar propostes sobre temes
concrets; això sí, sempre adequant-nos
a la realitat pressupostària i entenent
que la nostra tasca mai és vinculant.

— Quina anàlisi fa del fet que la immi-

— I quins seran els temes objecte
d’anàlisi?

— Tal com el seu nom indica, el Consell analitzarà qüestions relacionades
amb les polítiques socials. Això inclou
temes tan variats com l’ajuda a les per-

gració hagi estat un dels temes centrals en les darreres eleccions municipals?
— Crec que algunes situacions i declaracions ocorregudes durant els darrers mesos obren un debat sobre si
cal posar límits a determinats discursos esgrimits per alguns partits polítics, tradicionals i nous, especialment
pel que fa a la gestió de la informació,
que és una cosa que a mi particularment em preocupa. Sovint, amb motius electorals, es donen dades falses
que són molt impactants i que poden
sumar vots, però que també poden
comportar conseqüències en l'àmbit
social. A més, per entendre el context
en què ens trobem, també cal tenir en
compte la diversitat de respostes amb
les quals els governs locals s’enfronten
a problemàtiques relacionades amb
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aquesta força, a la resta de l’Estat ni
tampoc a Europa.

— Com a director del Grup de Re-

Frederic Camallonga

la immigració, com la regulació dels
espais de culte o l’ús del vel i el hijab.
Cal que es busqui una actuació coordinada, ja que l’asimetria de polítiques
pot repercutir negativament sobre la
cohesió de Catalunya.

— Aquest debat sobre la immigració,

però, no és un fenomen exclusiu de
Catalunya, sinó que està present arreu d’Europa...
— El que succeeix és que a la Unió Europea no hi ha una política comuna
sobre immigració. El cas més evident
l’hem tingut els darrers mesos, durant
les onades migratòries que arribaven a
Itàlia fugint de les revoltes del Magrib.
Aquest fenomen va fer evident la disparitat d’opinions que hi ha entre els
diferents estats membres, els quals no
es posaven d’acord sobre si es tractava d’un problema del qual Itàlia s’havia
de responsabilitzar o d’una qüestió que
afectava a tota la UE. A més, en l'àmbit polític europeu, s’ha experimentat
un creixement notable de partits molt
vinculats a la identitat nacional, la xe-

nofòbia i el discurs antiimmigració, i
aquesta és una realitat per a la qual la
Unió encara no té resposta.

— No obstant això, tot i els conflictes
actuals, la immigració al nostre país
no és un fenomen recent. Com valora la feina que s’ha fet fins ara?
— Pel que fa a Catalunya, crec que s’ha
fet una bona tasca, principalment gràcies a un enfocament pragmàtic que
es basa a cercar respostes a problemes
concrets. La prova d’això és que, tot i
que en els darrers cinc anys s’ha doblat la xifra de població immigrant, hi
ha pocs conflictes i els que sorgeixen
són concrets i molt localitzats. Un dels
grans responsables d’aquesta situació
és el Pacte Nacional per a la Immigració, subscrit per tots els partits polítics i la societat civil catalana. Es tracta d’un document en què s’estableixen
unes bases sobre com gestionar la immigració i s’identifiquen els principals
reptes de futur. Personalment considero que es tracta d’una fita única, ja que
no conec cap document similar, amb

cerca Interdisciplinari en Immigració (GRITIM), què ens pot explicar
d’aquest grup?
— El GRITIM és un grup de recerca fonamentat en tres grans pilars. El
primer és la recerca sobre temes d’immigració, que es fa amb l’objectiu de
vincular-la a l’agenda política i social.
Busquem fer una recerca que contribueixi a construir una concepció europea d’aquest fenomen i de les seves
polítiques. El segon és el de la transmissió de coneixement, és a dir, traduir
els resultats de la recerca en polítiques
públiques; per aquest motiu treballem
amb diverses administracions com ara
l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat o el govern central. I el tercer pilar
és el de la formació, des del qual volem
contribuir a l’aprenentatge i al desenvolupament de tècnics especialitzats en
aquesta matèria, tant professionalment
com acadèmica. Això ho fem a través
del màster en Immigració i a través dels
programes de doctorat.

— Quins resultats està donant el màs-

ter universitari en Gestió de la Immigració?
— Son molt exitosos. De fet, es tracta
del primer màster sobre aquesta matèria acreditat pel Ministeri, a Catalunya, i un dels pocs a tot Espanya. Per
valorar-ne els resultats ens basem en
les xifres d’assistència i en el nombre
de participants. De fet, tot i tractar-se
d’un màster, el nombre de persones
interessades era tal que hem hagut de
posar un límit a les inscripcions, motiu pel qual no tots els que volen cursar-lo ho poden fer.

— El GRITIM col·labora, fins i tot,

amb la televisió.
— Des de fa un any col·laborem amb
el programa de TV3 Tot un món, un
espai que parla sobre la immigració al nostre país. Nosaltres participem al consell assessor, des del qual
analitzem i critiquem els programes
que s’han fet per tal de contribuir a la
transferència de coneixement.
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El DTIC, a l’Espai
Europeu de Recerca
El Departament de Tecnologies de la Informació
i les Comunicacions és present en tots els
programes de recerca d’excel·lència, de creació
de valor i de coneixement de la UE
01

Segons l’informe de la Comissió
Europea Innovation Union Competitiveness (2011), la UPF ocupa la cinquena posició en nombre de projectes de recerca amb finançament dins el
7è PM a l'Estat. Des del 2007 fins a l’actualitat, el Departament de Tecnologies
de la Informació i les Comunicacions
(DTIC) de la UPF ha estat treballant
amb constància per aconseguir projectes competitius. Amb això, aquest
departament de la UPF, per si sol, està
aconseguint projectes competitius en
totes les modalitats previstes a l’Espai
Europeu de Recerca.
La interdisciplinarietat és
un tret característic

La recerca que es fa en el DTIC s’organitza en quinze grups i comprèn
un ampli ventall d’àmbits de coneixement. Àmbits de treball que inclouen el
networking, les comunicacions sense
fils, els multimèdia, el processament de
la imatge i el so, les imatges mèdiques,
les tecnologies interactives, la robòtica, la intel·ligència artificial, les neurociències computacionals i les ciències
cognitives, entre moltes altres.
Projectes d’excel·lència
de la Unió Europea

El DTIC participa en projectes
d’excel·lència de la Unió Europea
que pertanyen a algun dels quatre
programes específics de recerca i innovació dels programes marc de recerca: Cooperació, Persones, Idees i
Capacitats, a més del programa específic per a la Innovació i la Competitivitat (CIP).

La modalitat Cooperació promou aquells projectes de recerca que
comporten la col·laboració de diverses entitats europees que actuen sota
un consorci, coordinades per un dels
centres participants. En aquesta modalitat el DTIC té 24 projectes en marxa, cinc dels quals es coordinen des
de la UPF.
Dins de la modalitat Cooperació, el DTIC participa en vuit projectes dins el programa FET (de l’anglès:
Future Emerging Technologies) i dins
d’aquest, per subprogrames, té cinc
FET Proactive, dos FET Open i un
FET Flagship. El FET és una incubadora tecnològica pionera pel que fa a
les noves idees i temes de recerca que
impulsa a llarg termini. La seva missió
és promoure la recerca d’alt risc però
a la vegada innovadora, amb un elevat
impacte tecnològic i social.
Dins la modalitat Persones, en el
7è PM, les accions Marie Curie s’han
reforçat considerablement respecte a
l’anterior programa marc. És un tipus
d’ajut que emfatitza la promoció dels
recursos humans en matèria de recerca.
El DTIC té sota aquesta vessant tres investigadors: Toni Ivorra, Ángel Lozano
i Mireia Hernández, i participa, a més,
en un Initial Training Network.
La modalitat Idees busca els millors
investigadors capaços de dur a terme la
millor recerca bàsica per tal d’enfortir
el dinamisme i la creativitat de la recerca i atraure talent d’altres països distints dels europeus. S’articula a través
dels starting grant i advanced grant, i
cal destacar que la UPF és el centre que
ha aconseguit més distincions a l’Estat.

02

El DTIC compta amb un investigador
advanced: Xavier Serra i dos starting,
Albert Guillen i Salvador Soto.
Finalment, pel que fa a Capacitats,
es pretén augmentar les capacitats de
recerca i innovació a tot Europa amb
un desplegament bàsic que comprèn set

La UPF ocupa la cinquena
posició en nombre de
projectes de recerca en
el 7è PM a l’Estat
àrees: infraestructures de recerca, recerca en benefici de la petita i mitjana empresa, suport a agrupacions regionals de
recerca, ciència i societat, polítiques de
recerca i cooperació internacional. El
DTIC està posant en marxa una infraestructura i un projecte de recerca per
a la petita i mitjana empresa.
Pel que fa al Programa per a la Innovació i Competitivitat de la recer-
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03

ca (CIP), el DTIC té actualment tres
projectes en marxa: Life 2.0, una plataforma d’interacció social accessible
i adreçada a les necessitats de la gent
gran i a les del seu entorn, els seus familiars i els seus cuidadors, principalment; Open Cities, que estudia-

04

rà l’aplicació de les innovacions en el
sector públic i la repercussió d’Internet aplicat a la vida real de la ciutadania, i e-Healthinnovation, una xarxa
per fer operatius els serveis integrats
de salut electrònica i desplegar-los a
gran escala a Europa.

01 —
02 —
03 —

Robòtica (SPECS)
Reactable (GTM)
Tecnologies mèdiques
(CISTIB)
04 — Aprenentatge electrònic
(GTI)

ES - Espanya - Organitzacions més actives

En termes d’ajuts aconseguits per a projectes de recerca en el 7è programa marc de la Comissió Europea
institució	Nre. de projectes % sobre tots	
		els ajuts ES

Contribució de
% sobre el total de la
l’EC (M euros) 	contribució EC als ajuts

Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC)

331

7,73%

95,05

7,93%

Fundación Tecnalia Research &
Innovation (Tecnalia)

134

3,13%

39,29

3,28%

Universidad Politécnica
de Madrid (UPM)

119

2,78%

33,45

2,79%

Telefónica Investigación y
Desarrollo S.A. (TID)

74

1,73%

31,52

2,63%

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

60

1,40%

29,04

2,42%

Font: Innovation Union Competitiveness Report 2011. European Comission (EC). “Country review of EU Member States and Associated countries, p.232
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Joan Manuel Serrat rep
el doctorat honoris causa de la UPF

Serrat va cantar “Seria fantàstic” durant la investidura. FREDERIC CAMALLONGA

“Accepto aquesta distinció amb
la qual avui m’honoren especialment satisfet per ser una universitat del meu país, de la meva ciutat,
la que m’està guardonant”. Amb
aquestes paraules Joan Manuel Serrat agraïa, visiblement emocionat, el doctorat honoris causa
que la Universitat Pompeu Fabra
li va concedir el 14 de juny. “Atorgant-me aquesta distinció també
estan reconeixent a tot un col·lectiu
de dones i d’homes que han fet de
l’ofici de cantaire, de fer cançons,
la seva vida; gent per a qui el valor
i la força de la paraula són fonamentals i amb qui vull compartir
aquest reconeixement”, va afegir.
El rector de la UPF, Josep Joan
Moreso, va presidir l’acte d’investidura, celebrat a l’auditori del campus de la Ciutadella, durant el qual

el cantautor català va estar acompa- va destacar que Serrat “és autor de
nyat per la seva padrina, Emma Ro- lletres i de melodies que han passat
dero, professora del Departament a la memòria col·lectiva de moltes
de Comunicació de la UPF.
generacions i que formen part de la
A Serrat li ha estat concedi- història de la música universal”.
da la màxima distinció acadèmica
La música hi va tenir un paper
de la UPF “per la dignitat i la força destacat per mitjà de diferents pede la paraula i pel vaces interpretades pels
lor expressiu de les se- El “nano” del
pianistes Joan Albert
ves cançons originals, Poble Sec va
Amargós i Josep Mas
per la difusió de l’obra voler compartir el
“Kitflus”, una d’elles,
d’alguns dels millors doctorat amb tots la popular “Mediterpoetes del segle xx,
ráneo”, tocada a quaels cantants
per la defensa cívica i
tre mans. També hi
política de la llengua
van intervenir el Cor
i la cultura catalanes durant el fran- de la UPF, interpretant “Cantaquisme i per haver contribuït, a tra- res”, d’Antonio Machado, i “Pavés de la seva música, a la difusió del raules d’amor”, del mateix Serrat, i
català arreu del món”.
els actors de l’Aula de Teatre de la
Durant la lectura de l’elogi del UPF, que van recitar fragments de
doctorand, Josep M. Micó, catedrà- diversos poemes d’autors catalans
tic del Departament d’Humanitats, i castellans.
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Cinc titulacions de
la UPF, les millors
d’Espanya
La UPF manté el novè lloc global i el vuitè entre les universitats
públiques, les mateixes posicions
que ja ocupava l’any passat, en la
nova edició del rànquing “50 carreras” del diari El Mundo. Aquesta classificació, que avalua totes les
universitats públiques i privades
de l’estat espanyol, recull les 50 titulacions més demanades pels estudiants el mes de juny del 2010
i les cinc millors universitats on
cursar-les.
Bona posició global

Del total de vint graus que imparteix la UPF, el rànquing n’avalua
quinze, un 66% dels quals es troben en les cinc primeres posicions.
En concret, cinc graus conserven
la primera posició: Ciències Polítiques i de l’Administració, Comunicació Audiovisual, Economia,
Finances i Comptabilitat (corresponent al grau en Ciències Empresarials-Management) i Relacions Laborals. Es mantenen també
el segon lloc d’ADE, el tercer de
Dret i Traducció i Interpretació
i el cinquè de Periodisme. Com
a novetat, l’Enginyeria Telemàtica puja un lloc, i
passa de la cinquena a la quarta posició.

Noves tecnologies

Nova pàgina oficial
a iTunes U
La UPF va obrir el 31 de maig la
seva pàgina oficial (www.upf.edu/
itunes) a iTunes U, una plataforma
de distribució dels continguts audiovisuals docents de les universitats més prestigioses del món. La
UPF, la primera universitat catalana present a la plataforma, comença amb 550 continguts propis que
poden reproduir-se o descarregarse gratuïtament des d’un ordinador
(PC o Mac) o des de qualsevol dispositiu mòbil (PDA o iPod / iPhone /iPad).
En una primera fase s’hi poden trobar vídeos institucionals i
de grups de recerca, entrevistes a
professors, notícies (com ara la investidura de Joan Manuel Serrat
com a doctor honoris causa), la primera edició dels Debats UPF Món
(amb la participació del xef Ferran
Adrià), i els podcasts d’UPF Ràdio
i podcasts docents de Dret. “Com a
universitat pública, ens sentim orgullosos d’utilitzar les noves tecnologies per compartir amb el món
els materials docents que elaboren els nostres docents i investigadors”, ha afirmat el rector Josep
Joan Moreso.

Emilio Botín i Josep Joan Moreso,
després de signar el conveni.
Eva Guillamet

COL·LABORACIÓ

La UPF augmenta
la seva dimensió
internacional
La UPF, amb el suport del Banco Santander, desenvoluparà, conjuntament amb la Universitat de
Califòrnia a Los Angeles (UCLA),
el programa UCLA - UPF Summer School que, impartit a partir de
l’estiu del 2012 per docents de les
dues universitats, preveu estades
de dues a tres setmanes en ambdós
centres dirigides a estudiants, graduats i investigadors amb expedients especialment destacables.
Aquesta línia de col·laboració
es recull en l’acord que van signar,
el 18 de febrer, el rector de la UPF,
Josep Joan Moreso, i el president
del Banco Santander durant la visita que Emilio Botín va fer a la
Universitat.
Mobilitat universitària

Pàgina principal
de la UPF a
iTunes U

L’acord també preveu la col·
laboració del Santander en la posada en marxa, a partir del curs 20112012, del programa Distinguished
Visiting Professors UPF - Banco
Santander, amb el qual es convidarà acadèmics, intel·lectuals i investigadors de prestigi internacional a desenvolupar, durant un
temps, la seva activitat docent i investigadora a la UPF. Finalment,
cinquanta estudiants es beneficiaran d’ajuts a la mobilitat internacional.
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In memoriam

Traspàs del
professor
Domènec Font

Comunitat universitària

Setmana de l’Estudiant

Domènec Font Blanch (Ponts
[Lleida], 1950), realitzador, guionista, historiador i catedràtic de
Teoria i Història del Cinema del
Departament de Comunicació de
la UPF, va morir el passat 17 de
maig. Doctor en Comunicació
Audiovisual per la UPF (1996),
va compaginar l’activitat docent i
investigadora amb l’exercici de diversos càrrecs acadèmics, com ara
el de vicedegà (2000-2004) i degà
(2004-2008) dels Estudis de Comunicació Audiovisual. Un dels
darrers actes en què va participar
com a degà va ser amb motiu de la
investidura de Woody Allen com
a doctor honoris causa per la UPF
(juny del 2007), en què va ser el padrí del cineasta nord-americà.
Un estudiós del cinema

A més de la seva tasca com a docent, ha estat el responsable dels
grups de recerca CINEMA (Col·
lectiu d’Investigació Estètica dels
Mitjans Audiovisuals) de la UPF
i de l’Observatori de Cinema Europeu Contemporani. Va ser el director de la Mostra Internacional
de Cinema Europeu Contemporani (MICEC), que es va celebrar
a Barcelona entre els anys 2005 i
2008.

Domènec Font i Woody Allen,
durant l’acte d’investidura d’aquest
darrer com a doctor honoris causa
per la UPF. Eva Guillamet

Els Arreplegats de la Zona Universitària actuant a la plaça Gutenberg. UPF

Cursos, xerrades, debats, presentacions d’entitats, concerts, tallers, classes obertes de ball, ioga,
pilates, el concurs de bandes, el
torneig de vòlei platja, exhibicions castelleres, de dansa i malabars, projecció de films o música
en viu. Aquestes són només algunes de les propostes de les quals la
comunitat universitària va gaudir
del 16 al 20 de maig, en el marc de
la Setmana de l’Estudiant.
Un espai per a l’expressió d’iniciatives que sorgeixen de la participació estudiantil i, a la vegada, per
donar a conèixer les diferents activitats que prenen vida a la UPF.
Entre d’altres, durant la Setmana

de l’Estudiant es va celebrar el
primer concert del II Concurs de
Bandes de la UPF, al campus de
la Ciutadella. Activitats de caire
esportiu, com ara el tradicional
torneig mixt de vòlei platja de la
UPF, que es va disputar a la platja de la Nova Icària; un taller de
rugbi, a càrrec dels Taurons UPF,
al pati de l’edifici Jaume I. Finalment, la Festa Major de la UPF,
una vetllada amb música en viu
al campus de la Comunicació Poblenou, organitzada per les
assemblees d’estudiants, el Consell d’Estudiants i diverses associacions estudiantils de la Universitat.
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Qualitat docent

Beques per
a màsters
d'excel·lència
El 16 de maig va tenir lloc la
signatura d’un conveni de col·
laboració entre la UPF i la Fundació CatalunyaCaixa, entitat que
pertany a l’Obra Social de CatalunyaCaixa. En virtut d’aquest
acord, que va ser signat pel rector
Josep Joan Moreso i la directora
de la Fundació, Marta Lacambra,
l’entitat financera aportarà 40.000
euros en beques d’estudi en cinc
màsters d’excel·lència de la UPF
per al curs 2011-2012. Amb caràcter general, les beques per cursar
programes de 60 crèdits ECTS
seran de 5.000 euros, i per a programes de 120 crèdits ECTS, de
10.000 euros.
Cinc màsters d’excel·lència

Els cinc màsters oficials d’excellència en què es distribuiran les
beques són els següents: el màster
en Recerca Biomèdica i el màster
interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius, rebran
dues beques cadascun, i els màsters
en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut, Tecnologies del So i
de la Música i Recerca en Ciència
Política, comptaran cadascun amb
un ajut. Els estudiants beneficiaris
de les beques els decidirà un comitè conjunt integrat per membres de
la UPF i de la Fundació.

RÀNQUINGS

Líders
en qualitat
docent
La UPF es consolida com la primera
universitat espanyola
en capacitat d’atracció
de nous estudiants i en
qualitat docent; cinquena en qualitat investigadora i setena en qualitat
del doctorat, segons l’Informe de la Fundación Desarrollo y Conocimiento 2010 presentat
recentment.
Per calcular la primera categoria,
s’han tingut presents quatre variables: el percentatge de preinscrits en
primera opció en relació amb l’oferta total de places (on la UPF ocupa
la 4a. posició); el percentatge d’estudiants matriculats en primera opció en relació amb el total d’alumnes
de nou ingrés (4a.); la nota mitjana
d’accés (2a.) i el percentatge de matriculats de nou ingrés de residència espanyola però fora de la província (25a.).
Excel·lent rendiment acadèmic

Pel que fa a la qualitat docent, es
calcula mitjançant diferents indicadors: eficàcia acadèmica, calculada a
partir de la taxa de rendiment (1a.) i
la taxa d’abandonament (10a.); recursos docents dels centres, calculats, d’una banda, a partir de la despesa corrent per estudiant (2a.) i la
ràtio entre estudiants i personal docent investigador (11a.); i de l’altra,
analitzant els recursos físics de què
disposa la Universitat, extrets en base a la ràtio entre alumnes matriculats per equipaments: aules d’ensenyament i/o biblioteques (22a. i
aules d’informàtica (9a).

Josep Joan
Moreso i Marta
Lacambra. UPF

D’esquerra a
dreta: Josep
M. Vilajosana,
Pascual Sala i
Alex Saiz. upf
DOCÈNCIA

Conferència del
president del TC,
Pascual Sala
Pocs dies després que el Tribunal
Constitucional permetés la participació de la coalició basca Bildu a les
eleccions municipals (en contra de la
decisió del Tribunal Suprem d’anullar les llistes) el seu president, Pascual Sala, va impartir una conferència
a la UPF. Sota el títol “La protección de los derechos fundamentales
por la jurisdicción constitucional”,
la conferència va tenir lloc el 10 de
maig, a l’auditori del campus de la
Ciutadella, organitzada pel Departament de Dret.
Alex Saiz Arnaiz, catedràtic de
Dret Constitucional i director del
Departament de Dret, va presentar
el ponent, que seguidament va fer
la seva intervenció. La darrera part
de l’acte va consistir en un torn de
preguntes i respostes, amb la participació del nombrós públic assistent, en què es van plantejar diferents qüestions relacionades amb
l’actualitat política. L’acte, que va
suscitar un gran interès mediàtic,
va comptar amb la presència de Josep M. Vilajosana, degà de la Facultat de Dret.
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EMPRENEDORIA

Aurea Labs,
guanyadora a
VALORTEC

recerca

Els infants raonen
de manera precisa
Els nadons preveuen esdeveniments futurs de manera racional i
precisa. Aquesta capacitat humana
de raciocini és extremament rica,
poderosa i coherent ja des de la infància, segons les conclusions d’un
estudi coordinat per Luca Bonatti, investigador ICREA del grup
de recerca Reasoning and Infant
Cognition, de la Unitat de Cognició i Cervell del Departament de
Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions, que es va publicar el 27 de maig
i que va ser portada a Science.
L’estudi s’ha
dut a terme en
nadons de dotze mesos d’edat
que encara no
han desenvolupat la capacitat de
la parla, per tant en situació preverbal, i ha constatat que quan es mostren als nadons diferents objectes
complexos en moviment, aquests
elaboren expectatives precises sobre el comportament d’aquests
mateixos objectes en el seu futur immediat.
El comportament racional que desenvolupen davant
d’estímuls variables i múltiples es pot precisar i s’ha
comprovat que segueix una
funció estocàstica de tipus
bayesià.

El 27 d’abril, a la sala d’actes
d’ACC1Ó, es van lliurar els premis
de la primera edició de VALORTEC, un concurs de plans de negoci i de patents que s’engloba dins el
marc de les accions d’innovació, creació d’empreses i valorització tecnològica. El concurs es duu a terme
des de la Xarxa d’Unitats de Valorització d’ACC1Ó, l’agència per a la
competitivitat de l’empresa catalana
del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en què participa la Universitat
Pompeu Fabra, entre d’altres.
Aurea Labs, el projecte empresarial presentat per Jordi Jané, Óscar
Mayor, Merlijn Blaaw, Jordi Bonada, membres del Grup de Recerca
en Tecnologia Musical (GTM), va
guanyar el segon premi en la categoria d’empresa de base tecnològica, dotat amb 5.000 euros.
Aurea Labs neix com a spin-off
del GTM amb l’objectiu de ser un referent mundial en la comercialització de tecnologies de processament
de veu, majoritàriament adreçades a
la indústria de l’entreteniment, principalment produccions cinematogràfiques, videojocs i música.
Jordi Jané i Óscar Mayor,
recollint el premi

Tomàs Marquès-Bonet i Arcadi
Navarro (IBE). Maruxa Martínez
GenÈtica

El genoma de
l’orangutan,
semblant i diferent
Investigadors de l’Institut de
Biologia Evolutiva (IBE) i de l’Institut d’Oncologia de la Universitat d’Oviedo van contribuir a desxifrar el genoma de l’orangutan,
l’homínid més allunyat de l’ésser
humà amb qui va compartir un
avantpassat comú fa més de 12 milions d’anys i amb qui té un 97%
de coincidència genètica.
Entendre l’evolució dels
homínids

La determinació dels més de tres mil
milions de parells de bases que constitueixen el genoma de l’orangutan i
el coneixement de les seves diferències genètiques podria ajudar en els
esforços de conservació de les dues
espècies supervivents que es troben
en greu perill d’extinció. Els resultats aporten noves claus per entendre l’evolució dels homínids i informació sobre els mecanismes de
reorganitzacions genètiques.
L’aportació espanyola a
aquest estudi, que va ser
portada de la revista Nature del 27 de gener, va
estar coordinada per
Arcadi Navarro, catedràtic de Genètica de
la Universitat Pompeu Fabra i professor
de Recerca ICREA de
l’IBE, grup mixt UPFCSIC.
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Escola de negocis
COOPERACIÓ

Els representants de les institucions de l’agregació estratègica del CEI. UPF

Es crea l’agregació estratègica
del CEI UPF - Icària
L’estructura del model de go- Elisava, CRG, Barcelona Mevernança definit en el projecte de dia, BGSE, IBEI, A4U, IMIM,
Campus d’Excel·lència Interna- CREI, IET, CREAL, IBE, BIcional UPF - Icària inclou la cre- Arch, CSIC, CREMed, 22@,
ació de l’agregació estratègica, el Phonos, CMRB, Parc de Salut
Consell Empresarial i el Consell Mar i CRC.
Científic.
D’altra banda, el 5 de maig es
L’agregació estratègica està va constituir el Consell Empreconfigurada en sis nivells diferents sarial del CEI UPF, que respon a
d’agregació (universitària, docent, la voluntat de la Universitat d’inde recerca i transferència, territori- corporar la visió i les necessitats
al, institucional i empresarial), que del sector econòmic i productiu
doten de valor afegit
al seu debat estratèel conjunt de la pro- El Consell
gic i detectar oporposta, alhora que és Empresarial del
tunitats per a la uniun instrument ade- CEI UPF apropa
versitat, l’empresa i
quat per fomentar la la societat a la
la societat. Està forcooperació i la creamat per alts càrrecs
universitat
ció de sinergies entre
d’empreses dels diaquestes entitats.
versos sectors amb
El 12 d’abril es van reunir, presència dels estudis i de la reper primera vegada, els represen- cerca de la Universitat: Agbar,
tants de les institucions que van Banc Sabadell, Cuatrecasas, Fidonar suport, com a socis estra- ra de Barcelona, Hewlett Pactègics, a la realització i l'execució kard, Laboratoris Esteve, Nodel projecte CEI UPF - Icària, que vartis, PricewaterhouseCoopers,
són: UOC, IDEC, PRBB, ESCI, Santander i Sony.

Presentació de la
Barcelona School
of Management
El 9 de juny va tenir lloc la presentació de la Barcelona School
of Management (BSM), davant
la presència del rector de la UPF,
Josep Joan Moreso, i del Consell
de Direcció de la nova escola de
negocis. L’acte va comptar amb
l’assistència de prop d’un centenar de directors acadèmics, membres docents de la BSM, membres
del Patronat i del Consell d’Estudis, professors de la UPF, persones
d’empreses i institucions vinculades a la institució i l’staff de la nova escola. Durant l’acte, el rector
Josep Joan Moreso va presentar el
vídeo de la nova escola de negocis i
es va congratular per la posada en
marxa d’aquest nou projecte.
Un model de referència

La BSM, que s’integra en la fundació privada Institut d’Educació
Contínua, vol aportar respostes,
idees, recerca, intercanvi, formació; és un model d’escola de management que aspira a ser referència
internacional en producció científica, transferència i formació dels
futurs managers del segle xxi.
Aval del Departament
d’Economia i Empresa

La nova escola aglutina l’oferta
formativa en economia, empresa
i gestió pública, avalada per l’experiència docent i el prestigi del Departament d’Economia i Empresa de la UPF, i es posarà en marxa
el pròxim curs acadèmic, a partir
del setembre del 2011.

els nostres alumni

Nacho Sequeira. Director de la Fundació Èxit

“El bé social ha d’estar per sobre
del lucre personal”
NACHO SEQUEIRA (Ciències

Econòmiques i Empresarials, 1996)
ha treballat a diverses entitats socials
i, des del 2005, dirigeix la Fundació
Èxit (www.fundacioexit.org), que
ajuda a la inserció i formació dels joves
en risc d’exclusió social.

— Quins records tens de la teva etapa a la UPF?
— Sincerament, els records són d’un cert
“descoloque”. Suposo que per la meva
aparença i ideologia, més d’un professor d’Econòmiques em va preguntar si
jo era d’Humanitats fent algun crèdit.
La majoria de companys volien entrar
a treballar a bancs, consultores o grans
empreses, però jo tenia claríssim que
això no m’atreia gens. En aquell moment vaig trobar a faltar més formació
en emprenedoria social, com poder fer
negocis en què l’objectiu principal sigui
maximitzar el bé social, que per mi ha
d’estar per sobre del lucre personal.
— Per què es crea la Fundació Èxit i
a què es dedica?
— La Fundació Èxit es crea l’any 2000
per connectar la realitat dels joves amb
fracàs escolar i risc d’exclusió amb el
món empresarial. En aquests onze anys
hem desenvolupat projectes innovadors

que demostren que l’empresa es pot implicar no només contractant els joves,
sinó també participant en el procés de
formació (projecte Coach, formació
dual, etc.). Al voltant de cinquanta empreses de primer nivell van col·laborar
en la formació de joves el curs passat, i
van descobrir que això va molt més enllà
de la caritat. La suma d’esforços de les
ONG i l’empresa pot ser, i ha de ser, un
element clau en la gestió estratègica de
l’empresa. Clients, proveïdors i sobretot els treballadors reclamen cada cop
més que les empreses tinguin valors i
que aquests no es recullin només en la
memòria anual, sinó que es visquin en
el dia a dia de l’organització.
— Quants joves s’han beneficiat dels
programes de la Fundació?
— Des del 2000 hi han participat uns
1.300 joves. En el darrer pla estratègic
vam decidir centrar els nostres esforços
en projectes en què la connexió entre
jove i empresa fos l’element clau; ens
vam especialitzar, ampliant també el
nombre d’entitats socials amb les quals
treballem en xarxa. Això ens permet
anar arribant a més joves.
— La vostra tasca ha rebut diferents
premis.
— Vam rebre el premi Impulsa a una entitat 2010 de la Fundació Príncep de Gi-

rona en la seva primera edició i també el
premi Mercè Conesa a la millor iniciativa solidària 2009, que El Periódico lliura
a la Gala del Català de l’Any. El 2007,
l’ONU, en un estudi a escala mundial,
ens va escollir com una de les 39 millors
ONG d’acció local en la relació de partenariat amb l’empresa, i aquest estudi
es va publicar al Financial Times. Tot i
això, els premis importants són els que
et donen cada dia els joves. Fa poc, vam
fer el sopar de fi de curs al restaurant on
treballa l’Omar. Quan va venir a prendre nota tenia un somriure d’orella a
orella, estava exultant, i aquests són els
premis que valen.
— Quins són els nous projectes que
voleu endegar?
— Els reptes de futur més immediats
són aconseguir escalar alguns dels projectes ja consolidats perquè arribin a
més territoris i a més joves. El projecte Coach en seria un. Mantenim converses amb l’Administració i amb grans
empreses per mirar d’impulsar la formació dual al nostre país. Per últim,
tenim també projectes en línia molt
ambiciosos: una eina per treballar l’empleabilitat per competències que generi un llenguatge comú i un socialjobs,
que seria una mena d’infojobs per col·
lectius en risc d’exclusió.

