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Ja és aquí la primera
“promoció Bolonya”
Enguany es graduen els primers estudiants, de cinc titulacions diferents,
que han seguit el nou model d’estudis de grau
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Administració i Direcció d’Empreses
Ciències Empresarials - Management
Economia
International Business Economics

CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS

Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració
CIÈNCIES DE LA SALUT I DE LA VIDA

Grau en Biologia Humana
Grau en Medicina
COMUNICACIÓ

Grau en Comunicació Audiovisual
Grau en Periodisme
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
DRET

Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Grau en Dret
Grau en Relacions Laborals
ENGINYERIES

Grau en Enginyeria en Informàtica
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
Grau en Enginyeria Telemàtica
HUMANITATS

Grau en Humanitats
TRADUCCIÓ I CIÈNCIES DEL LLENGUATGE

Grau en Llengües Aplicades
Grau en Traducció i Interpretació

TITULACIONS INTERDISCIPLINÀRIES (NOU!)

Doble grau en Dret i Administració i Direcció d’Empreses
Doble grau en Dret i Economia
Grau en Enginyeria Biomèdica

www.upf.edu/grau
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Rector de la UPF

LA UPF ESTRENA MARCA

a marca de la UPF va néixer amb la Universitat fa 22 anys, i en aquest temps
n’ha representat la imatge, l’excel·lència
i el prestigi arreu. Va ser creada per Enric Satué i en aquell moment es va convertir en una referència de modernitat,
motiu pel qual va obtenir el premi Laus d’Or de l’ADGFAD l’any 1990.

Amb el pas dels anys, la UPF i l’entorn en què es va crear
s’han anat transformant. A començament dels anys noranta,
la UPF era una universitat petita en procés de construcció
i que lluitava per fer-se un lloc en el sistema universitari
català, Internet encara no existia i Barcelona es preparava per celebrar els Jocs Olímpics, un esdeveniment esportiu que havia de representar un revulsiu per a la ciutat per
donar-la a conèixer a tot el món.
El canvi de la UPF és ben evident, vint-i-dos anys després:
s’ha consolidat com una universitat de referència; ha esdevingut una comunitat universitària de més 15.000 persones i s’ha dotat d’una estructura anomenada Grup UPF;
la seva implantació urbana ha contribuït activament a la
revitalització de zones degradades de la ciutat i a la cre-

ació de nous pols de coneixement; la internacionalització
és un dels seus senyals d’identitat i, per això, vol aprofitar
el valor afegit que li aporta la seva ubicació a Barcelona, i,
finalment, és present als nous canals de comunicació multimèdia basats en suports digitals i mòbils.

Amb aquesta perspectiva, l’equip de govern de la Universitat —d’acord amb la visió reflectida al document
estratègic “UPF 25 Anys”, que ja descrivia la importància de la marca com a element vertebrador del Grup i com
a instrument de projecció de la Universitat— va decidir
encarregar, mesos enrere, una anàlisi a fons de la identitat visual de la marca. Les conclusions van dur a considerar la necessitat d’una nova identitat gràfica que identifiqués i transmetés els valors de la UPF en el context actual; una marca que doni resposta a les necessitats del present i del futur i que contribueixi a millorar la visibilitat
de la Universitat al món, així com la seva aplicabilitat
tècnica i funcional.
La implantació de la nova marca, dissenyada per l’estudi
Clase Bcn, s’efectuarà, a partir del setembre, de manera
progressiva durant tot el curs 2012-2013, i la marca originària esdevindrà l’escut històric de la Universitat.
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Bolonya dóna
els seus primers fruits
Aquest 2012 sortirà la primera promoció d’estudiants que han seguit

el model de grau adaptat a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior i
que han cursat Biologia Humana, Comunicació Audiovisual, Humanitats,
Publicitat i Relacions Públiques i Traducció i Interpretació

D’esquera a dreta: Sandra Feixas, Sílvia Rebullida, Josep Vicenç Mestre, Esther Llaudet i Marc Darriba. FREDERIC CAMALLONGA

Setembre del 2012

Josep Vicenç Mestre, estudiant de
la UPF, es troba a finals del curs 20112012 i li queda poc per acabar el grau
en Humanitats, que compagina amb
els primers cursos de Ciències Polítiques i Socials i alhora està fent el
Pràcticum al Parlament de Catalunya. Paral·lelament, treballa com a
coordinador tres hores cada tarda al
club de futbol Gimnàstic de Manresa
i com a redactor en una web d’oci els
caps de setmana.
Amb l’empenta pròpia d’algú que
busca fer-se un lloc en aquests moments difícils que estem vivint, el Jo-
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sep Vicenç forma part del que serà la
primera “promoció Bolonya” de graduats de la Universitat, és a dir, que ha
estudiat immersa en el model d’estudis de grau. La UPF va apostar amb
força per la implantació d’aquestes titulacions adaptades plenament al paradigma docent de l’Espai Europeu
d’Ensenyament Superior (EEES), en
substitució de les antigues diplomatures, llicenciatures i enginyeries.
Juntament amb el grau en Humanitats, quatre més han arribat enguany
al quart curs i, per tant, veuran sortir les seves primeres promocions de
graduats: Biologia Humana, Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques i Traducció i Interpretació, tots ells en marxa des del curs
2008-2009.
El nou model docent permet l’aprenentatge actiu de l’estudiant (situat al
centre del procés educatiu) i la seva
interacció amb el professorat. Basat
en l’adquisició de competències més
que no pas en l’acumulació de coneixements, potencia l’avaluació contínua, les classes en grups reduïts (seminaris), els tallers, les pràctiques i el
treball autònom de l’estudiant.

L’adaptació a l’Espai Europeu
d’Ensenyament Superior
Josep Eladi Baños, vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica, valora
positivament la trajectòria de la UPF
cap a l’EEES: “L’adaptació ha anat bé,
segons el previst dins el marc que es va
dissenyar per fer-ho possible, i el pla
pilot que van seguir diferents estudis
va ser utilíssim per fer la transició”. I
afegeix: “Ja s’ha recorregut una gran
part del camí, ja que les primeres cinc
titulacions es graduaran aquest any i
l’any vinent tretze més. Quedarà Medicina per al 2014 i Enginyeria Biomèdica per al 2015. A més, estem preparant
els procediments d’acreditació que suposaran el final del procés”.
El vicerector afirma que les dades
acadèmiques d’avaluació dels graus
de què disposa la Universitat són satisfactòries: “Tenim dades d’una reducció de l’abandonament general i
per règim de permanència a primer
curs, amb manteniment de les taxes
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L’EEES a la UPF

Un procés que ha
permès fer un salt
endavant
No hi ha dubte que l’EEES ha suposat una millora per a la Universitat en
molts aspectes docents, amb un procés
d’adaptació basat en la flexibilitat i el
consens, amb el suport del Centre per a la
Qualitat i la Innovació Docent (CQUID),
que va donar continuïtat al Programa per
la Qualitat Educativa (PQE).
Aquest nou marc ha fet possible la
creació del primer programa transversal
a la UPF: el grau en Enginyeria Biomèdica,
coorganitzat per l’Escola Superior Politècnica i la Facultat de Ciències de la Salut
i de la Vida. Una altra fita important ha estat l’oferta del grau en International Business Economics (IBE), el primer impartit a
Espanya exclusivament en anglès.
L’EEES ha permès a la UPF entrar en
nous àmbits del coneixement, fet que ha
derivat en la creació dels graus en Medicina, Criminologia i Polítiques Públiques
de Prevenció, IBE i Llengües Aplicades.
A més, dos estudis de segon cicle (Lingüística i Periodisme) s’han reconvertit
en grau.
No podem deixar de parlar dels màsters oficials, que a la Universitat van començar a impartir-se el curs 2006-2007,
un any abans que els primers graus, i
que al llarg del temps s’han consolidat:
actualment, el total de matriculats es
troba al voltant dels mil estudiants, i la
taxa de graduació (curs 2010-2011), que
calcula el percentatge d’estudiants graduats en el temps previst o un any més,
ha estat superior al 80%.
Amb l’entrada a l’EEES han augmentat els docents de procedència estrangera, alhora que s’han diversificat
les llengües amb què s’ensenya: el curs
2010-2011, més d’un 12% de les hores de
docència en el grau s’han impartit en anglès, i prop d’un 5% en altres llengües
que no són ni català, ni castellà ni anglès. Cal destacar també el desenvolupament de l’Aula Global, que ha integrat
el programa Moodle, i que els docents
han anat utilitzant cada vegada més
com a eina virtual per publicar continguts i d’interacció amb els estudiants.
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de rendiment, i aquest any i el vinent
disposarem d’indicadors de graduació,
que sembla que seran bons”. Quant a
l’accés, les noves titulacions, majoritàriament, han presentat al llarg dels
cursos una bona relació entre oferta i
demanda, un alt percentatge d’estudiants matriculats en primera opció i
unes notes de tall i d’accés elevades.
Tot i això, Josep Eladi Baños reconeix que la UPF passa per un moment
delicat per culpa de la crisi, que “contagia” tot aquest procés: “Pel que fa
a les obres de remodelació (per adequar els espais als nous usos docents),
la majoria ja estaven acabades o compromeses quan va arribar la reducció
pressupostària. Ara el principal problema és la reducció de la contractació de docents, fet que condiciona la
realització de seminaris i de treballs
en petit grup”, es lamenta.
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Cristina Gelpí, actual degana de la
Facultat de Traducció i Interpretació,
comenta que “l’experiència de l’entrada a l’EEES del nostre centre ha
estat positiva, tranquil·la i concebuda i executada com una oportunitat
de millorar la situació anterior”. En
aquest sentit, la degana comenta que
es va aprofitar el canvi per perfeccionar el pla d’estudis, amb la introducció de la Llengua de Signes Catalana
(LSC) com a idioma o l’ampliació dels
perfils formatius, per exemple.

Des d’aquesta òptica de la millora també s’expressa Xavier Pérez, director del grau en Comunicació Audiovisual: “El canvi més destacat va
venir donat per la reorganització del
pla d’estudis; a partir de l’experiència acumulada en els quinze anys anteriors (els estudis es van crear l’any
1993), es va aprofitar per millorar-ne
aspectes com ara la tutorització dels
treballs de fi de carrera, o per adequar i reforçar alguns programes i
assignatures en relació amb les im-

Dades de rendiment, abandonament i accés dels cinc graus
Taxa de rendiment (percentatge dels
crèdits superats sobre els crèdits matriculats pels estudiants, per estudi i curs)

Percentatge d’abandonament per no
superar el règim de permanència a primer curs
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Cinc titulacions preparades per
assumir el repte de Bolonya
Si en alguna cosa coincideixen els degans, directors i responsables de les
cinc titulacions de les quals enguany
es graduaran estudiants és que el pas
de la llicenciatura al grau va ser força fluid i gens traumàtic, ja que no va
suposar cap trencament amb els mètodes docents emprats fins aleshores,
sinó una continuació.
Biologia Humana, el curs 20032004, va ser la primera de les titulacions de la UPF que es van afegir a l’anomenat “Pla Pilot d’adaptació a l’EEES”
impulsat per l’aleshores DURSI (Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació). El curs següent
s’hi van sumar Humanitats, Traducció
i Interpretació i Publicitat i Relacions
Públiques, entre d’altres.
Jordi Pérez, ex-degà de la llicenciatura en Biologia i del grau en Biologia Humana, explica que “en iniciar el
grau teníem un repte doble: d’una banda, havíem de mantenir l’èxit acadèmic
de l’antiga llicenciatura, i de l’altra, esperàvem que la docència compartida
amb els estudis de Medicina milloraria la formació dels estudiants de grau.
Després de la graduació de la primera
promoció, considerem que els reptes
s’han assolit de manera clara”.
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portants transformacions tecnològiques que s’han produït en la cultura
audiovisual”.
La possibilitat de fer pràctiques
curriculars professionals i la realització d’un treball de fi de grau són els
dos elements nous que Mireia Trenchs,
degana de la Facultat d’Humanitats,
destaca del pla d’estudis que va permetre l’adaptació d’aquesta titulació
a l’EEES: “El procés d’adaptació ha
comportat molts canvis en maneres de
fer i en normatives en molt poc temps,
i en conseqüència, ha exigit diàleg i
esforç per part de tothom, tant de docents com d’estudiants”, apunta.
Finalment, Matilde Obradors, directora del grau en Publicitat i Relacions Públiques, recorda que des de
la seva creació, l’antiga llicenciatura
ja apostava pels mètodes que defineixen l’EEES: “L’aplicació del mètode
Bolonya, del qual som pioners, aporta molt bons resultats als estudiants
pel que fa a l’adquisició de competències, però no estic segura que s’aprofundeixi tant en les matèries com en
una classe magistral. El nou paradigma sembla, doncs, enfrontar dos criteris d’ensenyament: les competències i els coneixements”.

Què opinen els futurs graduats
d’aquest model docent?
Obríem el reportatge parlant de Josep
Vicenç Mestre, que aquest 2012 es graduarà en Humanitats. Ferm defensor
dels mètodes que propugna l’EEES
(“ha de permetre adquirir competències sense descuidar en paral·lel l’acumulació de coneixements, combinant
seminaris i classes magistrals”), en
destaca aspectes com ara el treball
autònom i l’autoorganització, bàsics
per a la vida professional, però opina que es podria fomentar molt més
l’oratòria.
Aquesta línia favorable al model
Bolonya, però amb matisos, és mantinguda pels altres quatre estudiants
amb qui hem parlat, representants
de les quatre titulacions restants que
es graduaran enguany: Marc Darriba (Comunicació Audiovisual), Sílvia
Rebullida (Traducció i Interpretació),
Sandra Feixas (Publicitat i Relacions
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Públiques) i Esther Llaudet (Biologia
Humana).
El Marc creu que la metodologia
que ha seguit és una bona eina de preparació per al món laboral, i en valora molt l’avaluació contínua que es fa:
“No jugar-t’ho tot en un exercici final i
el contacte pròxim amb els professors
en les sessions de seminari i de pràctiques et proporcionen moltes eines per
tirar endavant qualsevol projecte, per
molt personal que sigui”.
La Sandra, la Sílvia i l’Esther destaquen la importància que es dóna al

Degans i directors
coincideixen a assenyalar
que el pas de la llicenciatura
al grau va ser força fluid
treball col·lectiu, però amb un incís:
“Respecte a la gran quantitat de treballs en grup que hem de fer, cal dir
que és molt difícil trobar un interval
horari en què puguem coincidir cinc
o sis persones”, diu la Sílvia, mentre
que l’Esther ha trobat a faltar “tasques que s’hagin de fer de manera individual i de les quals siguis responsable únic”.
Un aspecte controvertit que assenyalen la majoria és la compaginació
entre estudis i feina, que el Josep Vi-

Alguns fets destacables
en el camí cap a Bolonya
2003-2004: Biologia és la 1ª. titulació
de la UPF que se suma al
Pla Pilot d’adaptació a
l’EEES
2006-2007: S’inicien els primers onze
màsters oficials
2008-2009: Es posen en marxa els sis
primers graus
2011-2012: S’engega el grau en Enginyeria Biomèdica i surt
la primera promoció de
graduats pertanyents a
cinc titulacions
2013-2014: Els estudis de Medicina,
iniciats el curs 2008-2009,
graduaran la 1ª. promoció
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cenç ha pogut resoldre en més o menys
mesura. No és el cas, però, del Marc:
“La demanda de presencialitat em va
obligar a deixar la feina que tenia a
les tardes per tal de rendir el que se
m’exigia. Sort n’he tingut de les beques per poder finançar-me els estudis”. L’Esther el referma: “El fet de
no poder compaginar la carrera amb
cap feina mínimament fixa és un dels
aspectes més injustos que comporta
aquest model”.

Les expectatives de futur
Els cinc estudiants creuen que encara
no estan prou preparats ni especialitzats per accedir al mercat de treball, i
majoritàriament afirmen que els caldrà completar la seva formació, probablement cursant algun màster oficial, la segona pota sobre la qual se
sustenta l’estructura dels estudis de
l’EEES.
Tot i la crisi i les dificultats per accedir al mercat de treball, els protagonistes del reportatge tenen esperit de
lluita i iniciativa, que queda palesa
en els seus plans de futur: el Josep Vicenç seguirà amb els estudis de Polítiques a la UPF i les seves dues feines.
Situa el seu futur professional i vital
a Catalunya, relacionat amb la recerca universitària i la docència, obrint
nous sectors i noves idees, a partir de
l’emprenedoria. També es veu treballant a Catalunya la Sandra, disposada a buscar oportunitats laborals en el
món de la publicitat, tot i que no descarta marxar durant un temps.
L’Esther es vol dedicar professionalment a la recerca en l’àmbit de la
biologia. Però al contrari que els seus
companys, i donades les dificultats
d’obtenir beques a casa nostra, creu
que la millor opció és sortir a l’estranger. Qui també té molt clar que marxarà fora (almenys temporalment) és
la Sílvia, que el curs vinent es desplaçarà a Berlín, gràcies a una beca
d’auxiliars de conversa convocada pel
govern de l’Estat, per exercir en un
institut d’ensenyament públic d’ajudant d’una professora d’espanyol. Finalment, el Marc obre les portes tant
a seguir formant-se com a treballar en
l’àmbit audiovisual.
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Eva Pujadas

Professora titular del Departament de Comunicació de la UPF

“El gran repte
és tractar temes
seriosos en formats
d’entreteniment”
Eva Pujadas ha escrit un assaig

sobre la qualitat televisiva fruit
d’una exhaustiva recerca amb
la qual va guanyar el XIV Premi
a la Investigació sobre Comunicació
de Masses del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya.

— Com s’explica que la televisió sigui
tant present a les nostres vides?
— A la nostra societat, un cop assolida l’educació general obligatòria, i més
enllà de les especialitzacions professionals que desenvolupi cadascú, la televisió és l’espai de socialització per
excel·lència; és el mitjà que continua
formant la ciutadania en pràcticament
qualsevol esfera del coneixement i que
cobreix les seves necessitats generals
d’informació i d’entreteniment.

— En què consisteix l’anàlisi del discurs televisiu?
— L’anàlisi del discurs televisiu consisteix en l’anàlisi qualitativa dels seus
missatges; aquesta anàlisi ressegueix
els mecanismes que té la narració televisiva per construir, estructurar i emmarcar una informació determinada
sobre uns temes, a través d’una sèrie
de codificacions de format i de gènere; tot plegat remet a la construcció
d’uns valors ideològics específics, no
només sobre els temes de què es parla
sinó també sobre els receptors. La televisió, a través dels seus continguts,
ens interpel·la no només com a individus, sinó també com a membres de

col·lectivitats socials en termes d’identitats de gènere, nacionals o de qualsevol altre tipus. L’objectiu de l’anàlisi
del discurs televisiu és desvetllar, per
tant, aquests “donats per descomptat”
de les seves narracions.

— Televisió pública o privada?
— Televisió de servei públic, sigui de titularitat pública o privada. I sobretot,
comissions de control sobre l’acompliment dels objectius del servei públic
amb capacitat de revocar llicències si
no s’acompleixen aquests objectius.
Cal assenyalar per una altra banda,
que una cosa és complir la legalitat
i els reglaments corresponents i una
altra és apuntar cap a uns estàndards
de qualitat televisiva; és a dir, una cosa és establir uns mínims i les condicions per al seu compliment i una altra és anar més enllà i apuntar cap a
la qualitat televisiva.

— Quina funció té o hauria de tenir
la televisió pública? Ha de ser formativa?
— Per descomptat! El que cal aclarir
és que la tasca formativa no s’assoleix
només amb formats o amb continguts
seriosos que poden resultar avorrits per
a aquells espectadors que es volen entretenir una estona. La tasca formativa de la televisió pot ser entretinguda i
pot utilitzar gèneres que habitualment
es consideren gèneres de l’entreteniment. En el nostre context televisiu, habitualment els continguts considerats
“seriosos” s’han articulat amb formats
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“seriosos” (noticiaris, reportatges o documentals), i els continguts considerats
“lleugers” o d’entreteniment s’han articulat en formats més espectacularitzats (talk shows, reality shows o concursos). El gran repte és poder tractar
temes seriosos en formats d’entreteniment, que tenen l’avantatge, des del
punt de vista de les polítiques de programació, que es poden programar en
franges horàries de primetime, amb la
qual cosa el seu impacte en l’audiència
és molt superior, tant des del punt de
vista quantitatiu com des del punt de
vista qualitatiu.

— De què estem parlant quan diem
“qualitat televisiva”?
— Els discursos a l’entorn de la qualitat televisiva giren al voltant de la qualitat de quatre grans àmbits: la qualitat dels sistemes televisius, la qualitat
de la programació televisiva, la qualitat de les cadenes i la qualitat dels programes. La qualitat dels programes televisius és sens dubte l’àmbit que ha
generat major controvèrsia i, per tant,
major disparitat de criteris d’avaluació. El que és interessant és constatar que en cadascun d’aquests àmbits
s’han desplegat, en diversos contextos
i des de diversos sectors professionals,
diverses variables de mesura i els seus
indicadors corresponents.

— Qui dictamina quins són els indicadors d’avaluació de la qualitat televisiva?
— Depèn dels països, dels contextos
professionals i de les cultures audiovisuals de cada país. Des del punt de
vista acadèmic, cal aclarir les diferents
perspectives des de les quals es generen indicadors i índexs de mesura -des
de la teoria de la cultura, la sociologia
o l’estètica. Més enllà de la perspectiva
acadèmica, l’establiment dels criteris
i indicadors de mesura de la qualitat
televisiva és un criteri profundament
polític. De vegades són els mateixos
polítics qui els formulen. Quan hi ha
una negligència de l’estament polític
en la formulació d’aquests criteris, és
el mercat qui els estableix, equiparant
la qualitat a l’audímetre, que és el que
s’esdevé al context espanyol.
Frederic Camallonga
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LI AGRADA ...
l Un programa de TV
l

Singulars, Salvados

l

Un escriptor

l

Haruki Murakami

l

un músic

l

Ottmar Liebert

l

Un valor

l

La transparència

NO LI AGRADA...
l Un programa de TV
l

Sálvame i les seves cues

Per saber-ne més

Eva Pujadas. La televisión de
calidad. Universitat de València, 2011.
Una cartografia per entendre
la transformació que ha experimentat la televisió en els
darrers anys. Una obra que a
més d’analitzar què significa
una televisió de qualitat és
crucial per als estudiosos dels
mitjans de comunicació.
l
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La UPF renova la seva
imatge corporativa
Vint-i-dos anys després de la creació
de la UPF, la Universitat actualitza
la seva identitat visual per adaptar-la
als nous temps i a les noves necessitats
La marca de la UPF va néixer amb
la Universitat, l’any 1990. Al llarg dels
seus primers vint anys de vida, aquesta marca ha representat la imatge i el
prestigi assolit per la institució. S’ha
aplicat gairebé sense cap canvi des de
la seva creació, i és reconeguda com a
símbol inequívoc de la UPF.
Tanmateix, en aquests vint anys la
Universitat s’ha transformat, ha crescut, s’ha internacionalitzat i ha esdevingut una organització més complexa. Alhora, externament també s’han
produït grans avenços en el camp de
la comunicació i les tecnologies de la
informació.
Tot plegat ha comportat que, a poc
a poc, hagin sorgit problemes i noves
necessitats en l’aplicació de la marca
original. Per tot això, l’equip de govern
de la Universitat va encarregar un estudi que fes una “anàlisi, diagnòstic i
recomanacions per a la marca de la
Universitat Pompeu Fabra”.

Per què una nova marca?
A partir d’un procés de reflexió que va
incorporar agents interns i externs a
la Universitat, els resultats d’aquest
estudi van identificar cinc qüestions
principals que motivaven una nova
solució gràfica per a la marca de la
UPF.
Des de 1990 la UPF ha crescut en
tots els sentits. Ha construït nous campus, ha esdevingut una comunitat universitària formada per gairebé 15.000
persones i s’ha dotat d’una estructura anomenada Grup UPF –un conjunt
d’institucions i de centres especialitzats en docència, recerca i transferèn-

cia– que, amb el temps, ha plantejat un
escenari amb una complexa constel·
lació de marques. Calia, doncs, una solució per a la identificació dels membres del Grup UPF.
La implantació urbana de la UPF
és un dels seus senyals d’identitat. Des
de la seva creació, la UPF ha contribuït a la revitalització de zones degradades de la ciutat i a la creació de
nous pols de coneixement: des de la recuperació de Ciutat Vella i l’obertura
al mar en la dècada de 1990, amb els
Jocs Olímpics, fins a l’impuls donat al
22@, el nou districte de la innovació.
És necessari, però, millorar la visibilitat i la senyalització de la presència
de la UPF a la ciutat.
La Pompeu Fabra és una universitat altament internacionalitzada i
que ha aconseguit un alt prestigi arreu. Malgrat tot, el nom de la Universi-
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tat fa que sigui ben reconeguda localment, però hauria d’aprofitar el valor
afegit que li aporta la seva ubicació al
cor de Barcelona. És del tot aconsellable, doncs, associar la nova marca a la
ciutat de Barcelona.
Des de 1990, l’aplicabilitat de la
marca s’ha diversificat i ha canviat radicalment. Així, ha passat de ser una
marca amb una aplicació inicial pràcticament exclusiva sobre paper a haver d’aplicar-se en nous tipus de formats i canals de comunicació, des de
webs i multimèdia fins a aparells de
telefonia mòbil. La marca de la UPF
ha de tenir força en qualsevol suport.
Calen solucions gràfiques adaptables
als nous suports de comunicació.
La comunicació gràfica també ha
evolucionat en els darrers vint anys, i
cal, per tant, garantir, partint del model fundacional, que la marca de la
UPF pugui competir en el context actual. Calen solucions gràfiques que,
partint de la marca original, la facin
evolucionar.

La nova marca
Un dels principals reptes ha estat crear una marca d’ampli recorregut visual, que vagi més enllà d’una signatura i que sigui capaç de generar un codi
gràfic que participi de la comunicació
potenciant la pròpia identitat.
El concepte i el punt de partida per
a la creació de la marca són la mateixa essència de la denominació de la
Universitat i el diccionari com a símbol del coneixement i de l’excel·lència.
En aquest sentit, el disseny de la marca es construeix recreant d’una manera contemporània els criteris tipogràfics universals per a aquest tipus de
publicacions.
S’ha buscat potenciar la sigla UPF
convertint-la en el símbol de la nova
identitat. A partir d’aquest precepte,
i per dotar-la d’una major força visual, s’ha creat un espai de protecció i
un marc que esdevindrà alhora el codi gràfic per a la comunicació.
S’ha utilitzat un estil gràfic subtil
i elegant que respon al caràcter intel·
lectual, auster, humà, urbà i barceloní
que caracteritza la Universitat, i que
alhora el potencia.
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Un dissenyador
reconegut
El disseny de la nova marca de la UPF
s’ha encarregat a l’estudi Clase Bcn, dirigit per Claret Serrahima i especialitzat
en la creació de marques, identitats visuals i llenguatges comunicatius tant
per al món empresarial com per al món
institucional i cultural (CatalunyaCaixa, El Bulli, l’Institut Ramon Llull o Arts
Santa Mònica, entre d’altres).
Claret Serrahima ha rebut nombrosos premis —el Laus d’Or, el premi de
l’Art Directors Club de Nova York i el
Premi Nacional de Disseny 2010— i la
seva obra ha estat publicada en llibres
i revistes especialitzades i exposada en
diferents ocasions. Recentment, l’exposició “Claret Serrahima de cap a peus”
s’ha pogut veure al Museu d’Art Modern
de Ceret (2009) i a l’Arts Santa Mònica
(2010).

Convivència
de la marca i l’escut
La marca originària de la Universitat, creada
per Enric Satué, va
obtenir el premi
Laus d’Or de l’ADGFAD l’any 1990.
En aquell moment
es va convertir en una referència de
modernitat, i molts dels nous dissenys
d’identitats universitàries es van basar
en solucions semblants.
El símbol creat en aquell moment,
muntat sobre una sigla en forma d’escut heràldic, es mantindrà a partir d’ara
com a escut institucional, per mantenir
la memòria històrica i en reconeixement
als orígens de la institució.
Enric Satué va ser mereixedor del primer Premi Nacional de Disseny, que se li
va atorgar el 1988 “en reconeixement a
una obra d’excel·lent nivell professional
i gran influència en el desenvolupament
del disseny a Espanya”, i enguany ha rebut la Medalla de la UPF “en agraïment
per haver creat la marca originària de la
Universitat”.
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Aula d’Escena,
art en viu a la Universitat
L’entusiasme i la vocació impregnen l’espai cultural de la UPF.
Els alumnes de l’Aula d’Escena compaginen els seus estudis
amb la seva passió pel teatre, la música i la veu
“Fa vint anys era inimaginable una
orquestra en una universitat”, comenta Diego Miguel-Urzanqui. Des del
concert de Nadal del 2001, aquest músic de La Rioja porta la batuta de l’Orquestra de Cambra de la UPF. Dia rere
dia transmet als seus alumnes la devoció per la música i lluita per donar
a conèixer el prestigi d’una orquestra
universitària. “És important que es
vegi que el vessant cultural dóna suport al món acadèmic i que la música
ha de formar part de l’educació”, assenyala el director. Segons el Diego, els
últims quatre anys han estat els més
fructífers per a la vida del conjunt i
han aconseguit millorar-ne la quali-

L’Aula de Teatre de la UPF. UPF

tat i el nivell, encara que enguany s’ha
reduït el nombre de membres de l’orquestra de cambra. L’interès i la dedicació dels alumnes és clau. “Estic
segur que l’incentiu dels estudiants
que hi participen no és una qüestió de
crèdits. Fins i tot han vingut alumnes
del Liceu i del Conservatori Municipal”, declara.
Odile Bideau porta el violí a la
sang. Aquesta estudiant francesa de

“És important que el vessant
cultural doni suport al món
acadèmic i que la música
formi part de l’educació”

quart de Traducció i Interpretació va
arribar fa dos anys a l’orquestra de la
UPF. Va conèixer la música als set anys
a l’escola de Franchesse, el seu poble
natal. Després de sis anys sense tocar
un instrument, l’Odile té l’oportunitat de tornar a aprendre i de gaudir de
la música a l’orquestra de la Universitat. Marta Fort és l’artista veterana
de l’orquestra. Aquesta mallorquina
d’adopció va arribar quan estudiava
Biologia a la UPF. Ara, amb 29 anys,
compagina els seus estudis de doctorat
al CSIC amb l’art del violí. “No podria
viure sense la música, i el violí és una
manera d’expressar el que sento”, comenta la jove.
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L’art de la veu
Aída Vera va néixer a Las Palmas de
Gran Canaria. Des de la seva adolescència, aquesta soprano porta la música a la sang. “La música és teràpia,
vocació i et manté viu. És el llenguatge de les emocions i una manera de
comunicar-te amb el món”, declara
l’Aída. Ara, porta la veu cantant del
Cor de la UPF. “No volia renunciar al
meu somni com a intèrpret, però gràcies a l’ensenyament musical a la UPF
he après molt”, comenta la cantant,
que va començar a l’Aula de Veu de la
Universitat l’any 2009. Segons l’Aída,
“la veu forma part del món de la cultura, i la Universitat és el mitjà ideal
per donar-ho a conèixer”. Enguany, la
soprano canària dirigeix la coral de la
UPF. Ha estat una mena de “renaixement del cor”, on l’Aída i els estudiants han començat a cantar junts per
primera vegada. “He tingut la gran
sort de trobar un equip fantàstic a nivell humà i musical, i la majoria dels
alumnes tenen experiència coral”, assenyala.
“La meva família em va transmetre
l’amor per la música”, assenyala Mireia
Lorente. Aquesta catalana de 22 anys

·Comunitat·
amb vocació de traductora i intèrpret
va descobrir el món de la música professional gràcies al seu germà. Des dels
tretze anys va demostrar el seu talent
en diversos grups musicals, fins arribar
enguany al Cor de la UPF.
“El Cor ha estat el meu primer contacte amb el món de la música”, comenta Asier Calderón. Aquest basc de 21
anys estudia tercer de Traducció i Interpretació a la UPF i va descobrir l’art de
la veu per casualitat. Des que va veure

“La veu forma part
del món de la cultura i la
universitat és el mitjà ideal
per donar-ho a conèixer”
un assaig a la Universitat no ha renunciat a la seva vocació. “Endinsar-se en
el món de la música és una manera de
descobrir altres formes d’entendre la
cultura”, afirma l’Asier.

Teatre en viu
Les seves arrels vénen del sud, però les
seves vivències han estat a Catalunya.
Pep Antón Gómez va néixer fa 45 anys
a Múrcia, i des de la seva adolescència
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viu als escenaris. Va estudiar interpretació a l’Institut del Teatre i ara ensenya
als seus alumnes l’art del gest a l’Aula
de Teatre de la UPF. “Em commou la
capacitat de creixement personal i l’actitud positiva dels estudiants. Alguns
comencen amb 18 anys i acaben als 24
amb la intenció de dedicar-s’hi professionalment”, comenta amb orgull.
Paula Errando va començar el seu
viatge professional vers el món del teatre amb només 14 anys. Després d’estudiar Art Dramàtic va decidir endin
sar-se en l’àmbit de les Humanitats a la
UPF. “La universitat és l’espai on poder actuar i créixer com a actriu”, comenta la Paula. Després de tres anys a
l’Aula, aquesta jove de 29 anys somia
amb formar part de l’equip de direcció.
“Seria meravellós poder estar a l’altra
banda, al costat de la pedagogia”. Joan Sentís fa dos anys que manté una
relació intensa amb el teatre, i espera
que en siguin molts més. Aquest barceloní de 19 anys va descobrir la seva
fascinació per les Humanitats gràcies
a la pel·lícula El club dels poetes morts.
“Ha estat una sort començar aquest
camí a la universitat, ja que m’ha servit de pont per entrar en el món del teatre, la meva gran passió”, afirma el
Joan. Va tenir l’oportunitat de participar a l’obra Diari d’un boig, de Gògol. “És una experiència que no podré
oblidar fàcilment, i gràcies a Pep Anton, el meu mestre, he conegut el que
és realment el teatre”. Ara, somia amb
entrar a l’Institut del Teatre. “Crec que
qualsevol que destapés la caixa del teatre voldria dedicar-hi la seva vida”,
comenta el jove.

Aula d'Escena

El Cor i l’Orquestra de Cambra de la UPF. UPF

L’Aula d’Escena de la UPF, gestionada pel SACU (Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària), és l’espai artístic
que té per objectiu promoure l’activitat
cultural a la Universitat. L’Aula de Teatre, l’Orquestra de Cambra i el Cor són
les tres formacions que l’integren i que
periòdicament organitzen diverses activitats artístiques, en les quals hi poden
participar els alumnes, professors i el
personal d’administració i serveis.
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Núria López Bigas

cap del laboratori de Genòmica Biomèdica del GRIB (UPF-IMIM)

“En genòmica
veurem avenços molt
interessants en els
pròxims anys”
de recerca ICREA del Departament
de Ciències Experimentals i de la Salut
de la UPF, ha estat guardonada
amb el Premi Nacional al Talent Jove
2011 concedit per la Generalitat
de Catalunya

el meu cas viure a Anglaterra també
em va permetre millorar el meu anglès. A nivell professional va ser molt
interessant formar part d’un institut
de recerca únic a Europa, el European Bioinformatics Institute, i interactuar amb investigadors de molts països diferents.

— Com a biòloga, què la va decidir a
dedicar-se a la bioinformàtica?

— Quines són les principals línies de
recerca en què treballa?

— En el moment que vaig prendre la
decisió tenia moltes ganes de fer un
canvi i d’aprendre coses noves, així que
em vaig arriscar i vaig decidir fer un
postdoctorat en un grup pioner en la
genòmica computacional a Cambridge (Regne Unit). Vaig tenir sort que el
cap del grup, Christos Ouzounis, em va
acceptar tot i la meva falta de formació
en el camp. Va ser una època molt interessant perquè com que no sabia res de
bioinformàtica vaig haver d’aprendre
un munt de coses noves en poc temps,
i això va ser molt enriquidor.
Una altra raó que em va fer decidir
per la bioinformàtica és que sóc una
mica impacient, i la bioinformàtica és
un camp molt dinàmic. El temps que
passa entre que tens una idea i la fas és
molt curt, mentre que en projectes experimentals cal molt de temps, molta
planificació i molta paciència.

— En el meu grup treballem en la genòmica mèdica i bioinformàtica. Una
de les coses que fem és analitzar dades
de genomes i transcriptomes de tumors
per identificar gens i processos implicats en el desenvolupament del càncer.
També estem interessats en l’estudi de
vies moleculars concretes que es troben
implicades en la formació de tumors,
com, per exemple, les proteïnes implicades en la modificació d’histones per
regular l’expressió dels gens.

NÚRIA LÓPEZ BIGAS, professora

— Què destacaria més de la seva experiència a l’estranger?
— Crec que l’experiència de viure en
un altre país durant un temps sempre
és enriquidora a nivell personal; en

— La recerca genòmica computacional, com es duu a terme?
— Es tracta d’aplicar mètodes computacionals per analitzar dades genòmiques per tal de respondre preguntes biològiques. En el nostre cas estem
centrats en la genòmica biomèdica, així que moltes vegades les nostres preguntes tenen un component mèdic. Bàsicament ens calen dades, preguntes i
ordinadors, llavors desenvolupem els
mètodes que necessitem o bé utilitzem
mètodes que ja existeixen per analitzar les dades i obtenir respostes a les
nostres preguntes.

— IntOGen, Condel o Gitools són algunes aplicacions que ha desenvolupat. En què consisteixen? Qui les utilitza i com?
— IntOGen és un projecte centrat en
la idea que l’anàlisi conjunta d’un
gran nombre d’experiments independents fets sobre la genòmica del càncer permet obtenir un coneixement
únic i global que no és possible amb
l’anàlisi de cada experiment per separat. Es tracta de recollir dades d’alteracions genòmiques i perfils d’expressió de molts tumors generats per
molts laboratoris diferents i d’analitzar-les de manera conjunta amb els
mètodes que desenvolupem. Els resultats d’aquestes anàlisis estan disponibles per a tota la comunitat científica a través de la web del projecte
(www.intogen.org).
Gitools és un programa per visualitzar i analitzar dades genòmiques
en forma de heatmaps interactius. Els
heatmaps són un tipus de representació molt utilitzada en biologia, que
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Frederic Camallonga

consisteix a representar una matriu de
números en colors. Moltes vegades les
matrius són molt grans i complexes, i
ens vam adonar que seria molt útil poder explorar els heatmaps de manera
interactiva. Així que vam desenvolupar Gitools, que a més de moltes opcions d’interactivitat amb el heatmap
permet fer certes anàlisis.
Condel és un mètode per identificar mutacions que tenen un efecte
funcional sobre les proteïnes. És comú que en seqüenciar el genoma d’un
pacient es trobin moltes mutacions;
per tal de prioritzar quines d’aquestes
mutacions poden ser rellevants per al
pacient s’utilitzen mètodes computacionals, com Condel, que et permeten
tenir pistes de quin efecte poden tenir
aquestes mutacions en la funció de la
proteïna que afecten.

— Altres projectes en què estan treballant al seu grup?
— Continuem treballant per millorar
IntOGen i Gitools. Formem part d’un

projecte molt interessant amb un grup
de la Universitat d’Illinois a Chicago
(EUA) relacionat amb una proteïna,
KDM5A, que té un paper molt important en la diferenciació cel·lular. El grup
de Chicago genera dades genòmiques
que nosaltres analitzem i integrem amb
altres dades públiques per entendre el
funcionament d’aquesta proteïna.

— En el seu àmbit de treball, com
afecten les retallades pressupostàries la producció científica?
— Igual que a la resta d’investigadors;
si hi ha moltes retallades se’n veurà
afectada la nostra producció científica, sobretot perquè no podrem finançar programadors i investigadors que
treballin amb nosaltres, ja siguin tècnics, estudiants de doctorat o doctors.
Per altra banda, per a alguns dels projectes que estem duent a terme es requereixen recursos computacionals
bastant potents que tenen un cost elevat, i si no podem disposar d’aquests
recursos ens haurem de replantejar els

projectes i fins i tot potser no els podrem dur a terme.

— Què els recomanaria als joves interessats per la carrera científica?
— Que es formin molt bé, que mantinguin sempre la curiositat i les ganes
d’aprendre coses, que tan aviat com
tinguin l’oportunitat de col·laborar
amb un grup de recerca ho facin, i que
aprenguin molt bé l’anglès.

— Quins avenços més rellevants cal
esperar en la seva disciplina?
— En general, en genòmica veurem
molts avenços interessants ens els pròxims anys, ja que és una disciplina en
transformació pel gran avenç de les
tecnologies de seqüenciació, que permet generar gran quantitat de dades
que abans no podíem ni somiar. En el
cas de la seqüenciació de gens relacionats amb la proliferació de tumors hi
haurà, segur, descobriments interessants pròximament, així com també
en el camp de l’epigenòmica.
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Rehabilitation
Gaming System,
entre les millors
iniciatives
de salut del futur
Un cop demostrada la seva eficàcia
clínica, l’SPECS està desenvolupant
aquest sistema per a la
telerehabilitació a domicili
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El sistema RGS (Rehabilitation
Gaming System), desenvolupat pel
Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius
que dirigeix Paul Verschure, investigador ICREA del Departament de
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, ha demostrat l’eficàcia
clínica d’aquest nou enfocament per
a la rehabilitació neurològica de persones amb accident cerebrovascular
(ACV) o ictus.
Aquest enfocament es basa en el
treball teòric en neurociència que
Verschure ha estat realitzant durant
els últims vint anys, que es concreta
en la cerca d’un marc teòric integrat
per comprendre la ment i el cervell
anomenat “arquitectura distribuïda
de control adaptatiu”.
L’ACV és una de les causes principals d’invalidesa en adults. L’obs-
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Sistema RGS
Un sistema de seguiment captura
els moviments dels braços i la flexió
dels dits d’un usuari situat davant una
pantalla d’ordinador. El sistema demana
a l’usuari tasques de realitat virtual que
consisteixen a interceptar amb la mà ob-

jectes amb un grau de complexitat creixent seguint un mòdul d’entrenament
personalitzat o PTM que es va adaptant
al grau de dificultat de l’usuari. Els moviments capturats es mostren en temps
real en pantalla.

Ordinador

Mostra l’entorn virtual. Permet
a l’usuari una adaptació
automàtica i la comunicació
amb el seu cuidador

Sensor de
moviment

Registra els
moviments del cos

Guants sensibles

(opcional)
Registren les dades
dels moviments
dels dits

Ulleres 3D

Telerehabilitació d’un pacient
a domicili amb RGS.

(opcional)
Per veure en
profunditat els
entorns virtuals

Sytse Wierenga

trucció d’una vena (ictus isquèmic) o
el seu trencament (ictus hemorràgic)
condueix a la mort de cèl·lules del cervell. Aquest fet compromet la funcionalitat del cervell i, sovint, comporta
discapacitats en les àrees motores del
cos. Tanmateix, després de patir un
ictus, la funcionalitat perduda es pot
recuperar gràcies als mecanismes de
plasticitat que té el còrtex cerebral.

L’RGS mobilitza
la plasticitat del cervell
Com a una eina multinivell adaptativa, l’RGS inclou una sèrie de jocs orientats a tasques específiques amb nivells de complexitat individualitzats.
El sistema emmagatzema la informació quantitativa i qualitativa de l’usuari sobre la base del seu entrenament
i els seus resultats, i permet l’anàlisi
detallada de les capacitats motores

del pacient i l’evolució de la seva recuperació funcional.
Un estudi, publicat a Restorative
Neurology and Neuroscience (2011)
per membres de l’SPECS i de l’hospital de l’Esperança, ha estat el primer a demostrar com la realitat virtual que incorpora el sistema RGS
mobilitza la plasticitat del cervell i
la seva reorganització per accelerar
la recuperació funcional després d’un
ictus. Per tant, la introducció d’aquesta nova tecnologia mèdica en la pràctica clínica és el futur d’aquest avenç
tecnològic.

L’RGS ha entrat en una fase
d’emprenedoria
En la darrera edició del Campus Party
Milenio Movistar, una important trobada tecnològica que va tenir lloc a
l’octubre del 2011, l’RGS per a la tele

rehabilitació a domicili va despertar
molt d’interès i va guanyar un premi en
la categoria d’Innovació i Cooperació.
L’RGS per a la rehabilitació motora de
les extremitats superiors de persones
afectades per diferents graus de dèficits neurològics és un sistema no intrusiu que permet la telerehabilitació
del pacient a la seva llar i que s’adapta a les necessitats, al rendiment i a la
progressió de cada malalt.
El sistema representa un destacable avenç dins els anomenats sistemes
de telerehabilitació, i permetrà millores qualitatives en la rehabilitació de
pacients i millores quantitatives en
l’ús de recursos per part dels sistemes
de salut públics i privats. Els avenços
aconseguits en el coneixement dels
canvis del substrat neuronal induïts
per al sistema RGS seran publicats
properament.
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La Fundació Pasqual Maragall
s’instal·larà al campus de la UPF

Josep Joan Moreso, Pasqual Maragall, Diana Garrigosa i Jordi Camí. EVA GUILLAMET
La Fundació Pasqual Maragall
per a la Investigació sobre l’Alzheimer ha arribat a un acord amb la
Universitat Pompeu Fabra en virtut del qual la Fundació situarà la
seva seu al campus de la Ciutadella de la Universitat, concretament
en un edifici de nova planta que es
construirà en el número 28-30 del
carrer Wellington.
L’acord el van formalitzar Pasqual Maragall i Josep Joan Moreso,
president de la Fundació i rector de
la UPF, respectivament, durant un
acte que va tenir lloc el 2 de febrer.
Abans de la signatura del conveni
de col·laboració entre ambdues institucions, els convidats a l’acte i els
mitjans de comunicació van poder
visitar el solar on s’aixecarà el nou
edifici. En el mateix acte hi van intervenir Jordi Camí, director general de la Fundació Pasqual Maragall; Antoni Castellà, secretari

d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, i Gerard
Ardanuy, regidor d’Educació i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona.
En el seu parlament, el rector
Josep Joan Moreso va expressar
la seva “alegria i satisfacció” per
acollir la Fundació al campus de
la UPF. “Malgrat l’actual situació

La nova seu és
molt a prop del Parc
de Recerca Biomèdica
de Barcelona (PRBB)
econòmica desfavorable, avui és
un dia per mirar endavant i creure
en el futur amb aquest projecte tan
important que avui presentem”,
va manifestar. Moreso va destacar
que el nou edifici de la Fundació es
construirà en paral·lel amb un nou

edifici de la UPF, d’uns 8.500 metres quadrats, que formarà part del
futur Parc de Recerca en Ciències
Humanes i Socials i que s’aixecarà al costat mateix del de la Fundació.
La Fundació Pasqual Maragall
disposarà de 4.300 metres quadrats,
distribuïts en soterrani, planta baixa i cinc plantes, on s’instal·laran la
seu social de la Fundació i el futur
Centre d’Investigació barcelonaßeta. Dissenyat per l’arquitecte Juan
Navarro Baldeweg, l’edifici es dedicarà gairebé per complet a nous
laboratoris de recerca, i s’hi instal·
larà una plataforma tecnològica de
neuroimatge orientada a la investigació clínica. Les obres començaran
el 2012 i està previst que acabin a
finals del 2013; el trasllat de la Fundació i l’ampliació de les seves activitats científiques estan previstos
durant el 2014.
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Alan Cabello,
millor esportista
universitari

El projecte The EyeHarp. upf
Postgrau

Projectes de
màster es
presenten al Sónar
El CCCB va acollir, del 14 al
16 de juny, la 24a. edició del Sónar, el festival internacional de
referència en l’àmbit de la música i la cultura electròniques. La
UPF i Sónar van signar un acord
per promocionar activitats que
impulsin la integració de la creativitat, la recerca, els nous mitjans tecnològics i la cultura dins
l’àmbit musical.
Així, en el marc del SonarPro,
el Grup de Tecnologia Musical de
la UPF va organitzar diferents
iniciatives, entre les quals la tercera edició del Music Hack Day,
amb cent desenvolupadors, i la
mostra de màsters UPF, una exposició de projectes de recerca i
innovació vinculats a diferents
ensenyaments que s’imparteixen
a la Universitat.

Cinc treballs de màster
La mostra va constar de cinc
propostes —Gengen, Prefall135,
6DOS-Six Degrees of Sound, The
EyeHarp i U-Beat— amb formats
d’instal·lació interactiva que incorporaven la música com a element central. Eren treballs dels
màsters Sound & Music Computing (MTG), del d’Arts Digitals,
(IDEC-UPF) i treballs de les beques de la Fundació Phonos.

Alan Cabello Forns, estudiant d’Enginyeria Informàtica de
la UPF, ha estat distingit amb una
menció honorífica del Premi al millor esportista universitari 2011,
que, juntament amb els premis Instituto de la Mujer i millor esportista en edat escolar, constitueixen
els guardons que convoca anualment el Consejo Superior de Deportes (CSD).
El nedador de la UPF va rebre aquesta distinció en reconeixement a l’excel·lent temporada
2010-2011 que va fer dins l’àmbit de l’esport universitari estatal,
en el decurs d’un acte celebrat el
juny passat a l’auditori Juan Antonio Samaranch de la seu del CSD
a Madrid.

Estudiant i medallista
Alan Cabello, que és membre del
programa de suport a esportistes d’alt nivell de la UPF, va guanyar durant el curs 2010-2011 quatre medalles en els campionats de
Catalunya universitaris (dues d’or,
una d’argent i una de bronze) i tres
medalles més en els campionats
d’Espanya universitaris (totes tres
d’or). A més, ha obtingut diferents
rècords en aquestes competicions:
en les modalitats de 200 estils i 100
papallona en l’àmbit català, i en
els 100 i 200 estils en l’àmbit espanyol.

Alan Cabello
recull el premi.
UPF

Una graduada recull el seu
diploma. frederic camallonga
Màsters i doctors

La graduació de
postgrau canvia
d’escenari
Prop de vuit-centes persones, entre graduats de màsters
i nous doctors i els seus familiars i acompanyats, van participar el 4 de juliol en l’Acte Acadèmic de Graduació de màsters
oficials i doctorats 2012. Més de
tres-cents graduats, pertanyents
a 51 països diferents, van pujar
a l’escenari per recollir el seu diploma.
El rector Josep Joan Moreso
va presidir l’acte, acompanyat
per Núria Basi, presidenta del
Consell Social; Olga Valverde,
vicerectora de Postgrau i Doctorat, i Josep Fargas, secretari general. Per primera vegada, l’escenari de la cerimònia, conduïda
per Txell Bonet, periodista i antiga alumna de la UPF, va ser la
plaça Gutenberg del campus del
Poblenou, un espai a l’aire lliure
amb una bona capacitat.

Lliçó de Juan Villoro
La lliçó de cloenda, amb el títol “La creación literaria en la
universidad”, va anar a càrrec
de l’escriptor i periodista mexicà Juan Villoro, que aquest curs
2011-2012 ha estat el primer convidat del programa “Distinguished Visiting Professors”, cofinançat pel Banco Santander.
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Relacions institucionals

Visita del
president d’Epson
Minoru Usui, president mundial de Seiko Epson Corp., multinacional japonesa dedicada a la
fabricació i comercialització de
productes electrònics, va efectuar
el 3 de març una completa visita a
les instal·lacions del campus del
Poblenou per observar personalment els espais que estan equipats amb productes fabricats per
la filial Epson Ibérica, a la fàbrica
de Cerdanyola del Vallès.
La delegació d’Epson va ser
rebuda per Daniel Serra i Miquel
Oliver, vicerectors d’Economia,
Recursos d’Informació i Relacions Institucionals i de Qualitat i
Estratègia Institucional, respectivament, els quals van fer una
breu presentació de la UPF.

Espais tècnics
El recorregut va incloure la visita a: la redacció integrada de Periodisme; els laboratoris de Traducció; el plató de programes; les
cabines d’edició de vídeo i d’àudio; les aules d’informàtica, i la
planta baixa del CRAI (Centre
de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació).
Epson ha col·laborat amb
la UPF en l’equipament de vuit
nous projectors amb òptiques
especials de gran angular per
aconseguir la sensació d’envolvència en el Laboratori de Sistemes de Realitat Mixta del Grup
de Recerca en Sistemes Sintètics, Perceptius, Emotius i Cognitius (SPECS).

Rànquings

La UPF és reconeguda com una
de les millors universitats joves
El Times Higher Education (THE),
cadors, que fan referència a cinc
un dels rànquings universitaris de
categories principals: docència
més prestigi i influència mundials, va (30%), recerca (30%), citacions
publicar a finals del mes de maig la
-impacte dels treballs publicatsprimera edició del 100 Under 50, una
(30%), internacionalització -tant
classificació de les cent primeres uni- d’estudiants com de professorsversitats de tot el món de menys de 50
(7,5%) i transferència de coneixeanys d’antiguitat. La UPF és la pri- ment i innovació (2,5%), cadascumera universitat espanyola, i hi ocuna de les quals té un pes específic a
pa la 17a. posició mundial i la 9a. si
l’hora de fer el còmput global.
ens centrem en l’àmLa UPF, que
bit europeu.
obté una puntuaÉs la 17a. millor
El THE, que cauniversitat del món ció general de 45,7,
da tardor publica
destaca en citacientre les de menys
el World University
ons i internaciode
50
anys
Rankings amb les
nalització, amb
400 millors universiuns índexs de 87,6
tats de tot el món (en l’edició 2011, la
i 54,3, respectivament.
UPF hi va ocupar el 186è. lloc general,
Del global de 100 universitats
i el 77è. a escala europea) ha engegat
que recull el rànquing, els països
aquest nou projecte, que vol reconèique hi tenen més representació
xer i evidenciar les institucions joves són el Regne Unit (amb 20 insamb un potencial creixent i que estan
titucions), Austràlia (14), els Esen condicions d’ocupar posicions de
tats Units (9) i, en cinquena polideratge en l’àmbit de l’educació su- sició, Espanya, amb cinc centres
perior en un futur pròxim.
presents: UPF, UAB, UAM, UPV
El rànquing valora tretze indii UPC.

Portada del
rànquing
100 Under 50
publicat al Times
Higher Education
Daniel Serra, Minoru Usui i Miquel
Oliver (al centre de la imatge). UPF

·Actualitat·

Setembre del 2012

upf.edu 21

Recerca

Més similituds
entre humans
i goril·les

Roomtab, la tauleta
interactiva. Roomtab
Emprenedors

Una idea de
negoci en el sector
hoteler
Amb el suport de la Unitat d’Innovació-UPF Business
Shuttle de la UPF, quatre joves
emprenedors, dos d’ells estudiants de la UPF, han fet possible
la realització d’una idea de negoci posada a la pràctica: la tauleta Roomtab, un innovador canal d’interacció i comunicació
per gestionar serveis per al sector turístic hoteler.

Roomtab System, S.L.
Aquest projecte d’emprenedoria
és una iniciativa de quatre socis
fundadors: Ignacio Paso, estudiant de cinquè del segon cicle de
l’Enginyeria Superior de Telecomunicacions a la UPF;  Albert
Moreo, que està acabant els estudis d’enginyer tècnic de Telecomunicacions especialitzat en
telemàtica a la UPF, conjuntament amb Guillem Moreo i Rubens Rayó.
Roomtab és una tauleta que
el client es troba a l’habitació
de l’hotel que li permet accedir
a un munt de serveis, i com que
és multilingüe trenca barreres de
comunicació. En el camp de l’oci,
el client pot gestionar els serveis
interns de l’hotel, i també alguns
d’externs, com ara l’adquisició
d’entrades, reserves de restaurants, visites guiades per la ciutat, o excursions.

Un equip internacional d’investigadors ha aconseguit desxifrar el
genoma del goril·la, el simi viu més
proper als humans i als ximpanzés
i amb qui vam compartir un avantpassat comú fa uns vuit milions
d’anys. La seqüenciació i anàlisi
del genoma complet del goril·la se
suma a la dels genomes humà, del
ximpanzé i de l’orangutan seqüenciats anteriorment.
Tomàs Marquès-Bonet i Xavier Prado-Martínez, investigadors
de l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE), centre mixt de la UPF i
el CSIC, han contribuït a l’estudi
que es va publicar a la revista Nature el 8 de març.
Emprant tècniques genòmiques i comparant les quatre espècies, s’ha obtingut una visió més
precisa del procés evolutiu que va
donar lloc a l’aparició de l’ésser humà. A més, aquests estudis creen un
important recurs per a l’estudi de la
biologia humana, així com també
per al coneixement de la biologia i
la preservació dels goril·les.

Comparació de genomes
Els resultats de l’estudi confirmen
que, tot i que globalment el genoma
humà és més semblant al del ximpanzé, gairebé en un terç del genoma humà aquesta relació es trenca i és amb el goril·la amb qui som
més propers.

Xavier Prado i Tomàs Marquès. UPF

Tàpies, a la Sala de Reflexió.
frederic camallonga

Art

L’estreta relació
amb Tàpies
La fecunda relació entre la
UPF i el pintor Antoni Tàpies,
que va morir el 6 de febrer, va començar el setembre de 1990, quan
va realitzar el cartell per commemorar la inauguració del primer
curs de la nova universitat. El to
vermell que Tàpies va utilitzar
en la seva composició va ser triat
mesos més tard com el color corporatiu de la UPF.
L’any 1993, Tàpies va rebre
un nou encàrrec de més envergadura: crear un espai de reflexió i
meditació per al nou campus de
la Ciutadella que s’estava construint. El pintor va acollir favorablement la proposta, sobretot a
causa de la singularitat de poder
dissenyar amb absoluta llibertat
artística una capella laica.

La Sala de Reflexió
El 1996 s’obria al públic aquesta cripta semisoterrada de 10 x 5
metres i una altura de 10 metres.
Hi trobem una sèrie d’obres de
l’artista, triades personalment,
amb la intenció de convidar el visitant a la reflexió i al recolliment
interior: el Díptic de la campana
i l’escultura Serp i plat. A més,
Tàpies va col·locar una vintena
de cadires de boga que, disposades de manera ascendent en un
dels murs laterals, simbolitzen
l’elevació espiritual. L’espai està
il·luminat per la llum zenital que
entra per les tres finestres situades a la part superior.
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Docència

Primera victòria a
la Lliga de Debat
Universitari

La relació entre
universitat i
societat, al
congrés CIDUI

L’equip d’estudiants que va representar la UPF en la VIII edició
de la Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives es va proclamar guanyador de la competició, després de superar l’equip
de la UAB en la final que va tenir lloc el 20 d’abril a la Universitat de Vic.
L’equip, que es va emportar
un xec de 2.500 euros, estava format per Eulàlia Solé (capitana i
estudiant de Ciències Polítiques),
Berta Solé (Humanitats), Josep
Vicenç Mestre (Humanitats i Ciències Polítiques), Marc Laporte (Ciències Polítiques), Edmon
Girbal (Periodisme) i Andrea Jiménez (Humanitats).

“Els indignats”
centren el debat
“Són els indignats un nou corrent de pensament?” va ser el tema d’actualitat que va centrar el
debat de la competició i sobre el
qual l’equip de la UPF va defensar la posició “a favor” durant la
final. És la primera vegada que
la UPF guanya aquesta competició, en què van participar equips
de vuit universitats més: Alacant, Barcelona, Autònoma de
Barcelona, Internacional de Catalunya, Jaume I, Miguel Hernández d’Elx, Oberta de Catalunya i Vic.

a dreta:
D’esquerra
énez,
, Andrea Jim
Eulàlia Solé
e,
Marc Laport
Berta Solé,
ç Mestre
Josep Vicen
bal. Uvic
i Edmon Gir

La UPF va ser per primera vegada seu del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
(CIDUI), coorganitzat per les
nou universitats públiques catalanes i l’associació que les agrupa
(ACUP). Sota el títol “La universitat, una institució de la societat”, va transcórrer al campus de
la Ciutadella del 4 al 6 de juliol.
L’acte inaugural va ser presidit pel rector de la UPF, Josep Joan
Moreso, i hi van ser presents Claudi Alsina, secretari del Consell Interuniversitari de Catalunya; Joan
Codina, cap del Gabinet del Regidor d’Educació i Universitats de
l’Ajuntament de Barcelona, i Albert Sangrà, director de l’eLearn
Center de la UOC.
La trobada, en què van participar prop de 660 experts en docència provinents de Catalunya, Espanya, Europa i Amèrica Llatina,
va analitzar la profunda interconnexió entre cultures acadèmiques,
coneixement científic i societat.
Diferents professors de la UPF i
membres del CQUID van ajudar
a l’èxit de la iniciativa.

Setembre del 2012

Josep Joan Moreso, Eduard
Bonada i Dolors Sala. upf
Postgrau

La UPF arriba a
la tesi doctoral
número 1.000
La sala de graus de l’edifici
Tànger del campus del Poblenou
va acollir el 16 de juliol l’acte de
defensa de la tesi doctoral número 1.000 realitzada a la UPF, al
qual va assistir el rector Josep
Joan Moreso, que va voler felicitar personalment el doctorand,
Eduard Bonada.
Sota el títol Building Ethernet Connectivity Services for
Provider Networks, la tesi se
centra principalment en l’estudi del funcionament del protocol
Spanning Tree (STP), una de les
limitacions més importants de la
tecnologia Ethernet en aquest tipus de xarxes.
Amb aquest treball,
Eduard Bonada finalitza els seus estudis
de doctorat iniciats
el 2007 al Departament de Tecnologies de la Informació
i les Comunicacions (DTIC). A l’acte també hi van ser
presents Dolors Sala, directora de la
tesi, i Xavier Binefa, director del
DTIC.
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Preinscripció

Cada plaça de
grau és demanada
per dos estudiants
En el marc del procés de preinscripció universitària per al
curs 2012-2013, cada plaça oferta per la UPF en l’àmbit del grau
ha estat demanada gairebé per
dos estudiants, amb una relació
entre demanda i oferta d’1,9. Així, les 2.345 places de nou accés
han estat sol·licitades per un total de 4.462 persones. Seguint
la tendència del sistema universitari català, i després d’un
augment sostingut des del curs
2007-2008, la demanda a la UPF
ha disminuït un 9,1% respecte a
l’any passat (incloent-hi els centres adscrits).

Vida acadèmica

El lingüista William Labov
rep el doctorat honoris causa

Notes de tall
Les notes de tall a la Universitat es mantenen elevades, i han
augmentat en onze dels estudis de grau. Cal destacar també
que en deu titulacions es troba
per sobre del 10 (la màxima és
de 14): Medicina, amb un 12,24,
és la titulació amb la nota de
tall més elevada de la UPF (la
quarta més alta a Catalunya),
seguida del doble grau en Administració i Direcció d’EmpresesEconomia/Dret (12,08) i d’International Business Economics
(11,66).

Estudiants al campus
del Poblenou. upf

Enric Vallduví i William Labov. EVA GUILLAMET
William Labov, professor del Dedoctorand, mentre que l’elogi del
partament de Lingüística de la Uninou doctor va anar a cura de M.
versitat de Pennsilvània (EUA), va
Teresa Turell, catedràtica del maser investit doctor honoris causa per
teix departament, que va destacar
la UPF durant la cerimònia acadèque “la contribució més important
mica, presidida pel rector Josep Jode Labov a la lingüística és haver
an Moreso, que va tenir lloc el 5 de demostrat que la variació és un fet
juny a l’auditori del campus del Polingüístic significatiu”.
blenou.
En el seu discurs d’acceptació,
A proposta del Departament de
Labov, després d’agrair el doctoTraducció i Ciències del Llenguatge,
rat honoris causa, va recordar que
de la Facultat de Traquan es va endinsducció i Interpretació
“Se’l reconeix com ar en el camp de la
i de l’Institut Univerlingüística, l’any
el fundador de la
sitari de Lingüística
1961, el català era
sociolingüística
Aplicada (IULA), Launa llengua “desavariacionista o
bov va rebre la màxifavorida”. Quatre
ma distinció acadèdècades després ha
quantitativa”
mica de la UPF per la
destacat “l’èxit en
seva brillant trajectòria docent i in- la recuperació del català del lloc
vestigadora i pel fet de ser un dels
que legítimament li correspon com
màxims referents en el camp de la
a mitjà d’expressió pública a Catalingüística.
lunya”. “L’impacte de la recuperaEnric Vallduví, professor del Deció de la llengua catalana encara
partament de Traducció i Ciències
ressona entre els lingüistes d’arreu
del Llenguatge, va ser el padrí del del món”, va destacar.

·Entrevista·
Juan Villoro
El reconegut escriptor i periodista mexicà ha estat el primer
acadèmic convidat del programa “Distinguished Visiting Professors”,
impulsat conjuntament per la UPF i el Banco Santander.

“Els grans moments culturals solen sorgir
del ventre d’una societat convulsa”
— Com valora la seva experiència com
a convidat del programa “Distinguished
Visiting Professors”?
— La invitació m’ha permès fer classes al
màster en Creació Literària, un curs molt
interessant, especialment perquè hi ha
alumnes de tots els països d’Amèrica Llatina, de diferents llocs d’Espanya i també de Catalunya. Com a professor, és una
plataforma que et permet entrar en contacte amb les inquietuds i les iniciatives d’autors
llatinoamericans de diferents
països. A més, en paral·lel, hi
ha hagut una sèrie de conferències sobre Borges i estem
planejant amb la Universitat
fer un llibre sobre Borges que
portarà per títol El autor ausente. És una manera de deixar una empremta en el pas
per aquest programa.

He tractat sempre de mantenir un contracte amb la veritat quan escric cròniques. La diferència entre la ficció i la noficció no té a veure amb la diferència entre
la mentida i la veritat, perquè la ficció forma part del món. De fet, li devem molt a la
ficció, a les novel·les avui dia. En escriure
crònica hi ha un influx estilístic de la literatura, i tracto de reconstruir els fets amb

— El conflicte com a motor
d’un relat, d’una història. En
aquest sentit, es pot dir que
Mèxic és una gran font d’inspiració literària? Realment
creu que la felicitat no té història?
— Les societats del benestar
solen ser molt més avorrides.
Preferiria que Mèxic fos un
país més avorrit a costa de no
tenir moltes històries per explicar. Els grans moments culturals solen sorgir del ventre
d’una societat convulsa. L’art
és una manera de compensar
i superar la realitat.

— Què destacaria de la seva
trajectòria com a escriptor i
periodista?
— Hi ha autors que se senten
perfectament còmodes treballant exclusivament en el terreny de la ficció o en la no-ficció.
Sempre he sentit la necessitat
de combinar tots dos gèneres.
En el periodisme, la raó última
dels fets no està en tu, sinó en
qui ho va viure o ho va testificar.
L’escriptor de ficció únicament
respon als seus propis estímuls. La ficció té
l’al·licient extraordinari de la llibertat. Però he necessitat aquest treball compensatori; treballar amb certes restriccions que
imposa la realitat i alhora tenir la possibilitat de somiar des de la ficció.

— Li resulta difícil separar la ficció de
la no-ficció?

nics fins a la dominació colonial. A més,
tenim la principal frontera entre el primer
i el tercer món, i això li dóna una tensió
especial al país. El Mèxic modern és un
país extraordinàriament injust. Ha tingut
molts greuges socials i al mateix temps
una enorme riquesa cultural. Tot això ha
produït rancors molt llargs i ha fet que la
il·lusió sigui molt més forta que la realitat. La il·lusió és l’esperança
que alguna cosa canviarà.

— Borges és per a vostè una
font d’inspiració?

la capacitat de la literatura de crear una
il·lusió de vida. Alhora, quan escric ficció
aprofito els recursos de la crònica.

— Per què ha escrit que “els mexicans tenim rancúnies llargues i records curts”?
— El mexicà ha viscut davant d’una realitat molt agreujant, dolorosa. Des de la
tensió que van viure els pobles pre-hispà-

— Després de Cervantes és el
major autor de la llengua castellana. Borges va crear una altra manera de llegir la literatura, va canviar totalment la retòrica de
l’idioma. En aquestes conferències m’he
centrat en un dels múltiples temes de Borges: el fet que l’autor no es postula com el
protagonista de l’obra que narra, sinó que
desapareix. El que narra aparentment és
un altre, és una veu delegada, derivada.
Per això el meu pròxim llibre es dirà El
autor ausente.

