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Rector de la UPF

MÉS SALUT, MÉS UNIVERSITAT

l desembre passat es va presentar el document “Línies estratègiques 2013-2015”,
que concreta l’actuació de l’equip de govern de la UPF durant aquest període
en cinc grans àmbits, mitjançant el desplegament de més de trenta línies estratègiques. Un dels punts del document preveu reforçar el
compromís de la Universitat amb la responsabilitat social i, en aquest sentit, subratlla la importància de concebre
la UPF com un espai que promou la salut de la comunitat
universitària i de la societat en el seu conjunt.

ca i transferència de tecnologia i innovació. Amb la definició i posada en marxa d’un pla integral en salut que
vetlli per la millora en aquest àmbit tant de la comunitat universitària com de l’entorn, dóna un pas per mirar
d’excel·lir, també, en l’esforç pel benestar personal. En el
reportatge principal de la revista que teniu a les vostres
mans podreu llegir les actuacions que, sota la coordinació del Vicerectorat de Responsabilitat Social i Promoció,
s’estan duent a terme, i també les que hi ha previst desplegar a curt i mig termini, que també abastaran la docència i la recerca.

El Consell de Direcció no només es preocupa d’aplicar acu-

L’àmbit de la salut a les universitats és un camp en què es
treballa en xarxa i en aliança amb d’altres institucions.
En aquest sentit, la UPF es va incorporar, l’octubre del
2013, a la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables per
treballar conjuntament i de manera coordinada amb les
vuit universitats que en formen part. En el marc d’aquesta associació, s’està preparant al nostre campus l’edició
de la Setmana Saludable 2014, prevista per al pròxim
mes d’abril, amb un extens i variat programa d’activitats divulgatives, formatives i participatives, que també
inclourà actes d’un caire més acadèmic, com taules rodones o seminaris.

radament les polítiques de prevenció de la salut als empleats de la UPF, ja que la llei així ho determina, sinó que, a
més, està fermament compromès en la tasca de desenvolupar polítiques de promoció de la salut per proporcionar
a tots els col·lectius de la comunitat universitària (estudiants, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis), els mitjans necessaris per millorar el seu
estat físic i psíquic i el seu benestar.

La UPF posa tots els mitjans al seu abast per ser reconeguda com una universitat destacada en docència, recer-

toni batllori
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Guanyar salut a
la Universitat

En el marc del Vicerectorat de Responsabilitat
Social i Promoció, la UPF avança en la creació
d’un pla integral en salut que vetlli per la
millora en aquest àmbit tant de la comunitat
universitària com de l’entorn.

Febrer del 2014

“La Universitat, com a centre de
treball o estudi, constitueix l’entorn
en el qual les persones que la integren
passen, en la majoria de casos, una tercera part del dia, i això durant cinc dies
a la setmana, com a mínim. En conseqüència, les condicions físiques i socials que s’hi donen i les accions de sensibilització sobre la salut poden tenir
una gran repercussió sobre la seva qualitat de vida”.
Amb aquestes paraules, Sergi Jarque, responsable de l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals
(OTPRL) de la Universitat, expressa
la importància de desenvolupar políti-
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D’esquerra a dreta i de darrere a
davant: Mònica Figueras, vicerectora
de Responsabilitat Social i Promoció;
i Marc Boldú, Gemma García,
Fernando Ruiz, Marina Núñez,
Montse Freixes, Patrícia Olcina, Sergi
Jarque i Glòria Jorquera, membres de
la UIPI, el SACU i l’OTPRL.
Frederic Camallonga

Una setmana plena d’activitats saludables
Dins de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables, la UPF va celebrar el curs
passat la primera edició de la Setmana
Saludable, amb la voluntat de donar a
conèixer a tota la comunitat universitària què es fa en l’àmbit de la promoció de
la salut i d’hàbits de vida beneficiosos,
tant des del vessant de serveis com des
de la recerca i la docència.
Organitzada per l’Oficina Tècnica de
Prevenció de Riscos Laborals (OTPRL), el
Servei d’Atenció a la Comunitat Univer-

sitària (SACU) i la Unitat d’Informació i
Projecció Institucionals (UIPI), enguany
ja s’està treballant en l’edició 2014, prevista per al mes d’abril. A banda de la tipologia d’activitats en què ja es va poder
participar l’any passat, com ara tallers
sobre salut nutricional o d’ergonomia
postural, aquesta nova edició inclourà
actes d’un caire més acadèmic, exposicions temàtiques i jornades de portes
obertes a les activitats del SACU i a les
instal·lacions esportives amb conveni.

cència i recerca, sinó que és un agent
de la societat en la qual li ha tocat estar
inserida. Té responsabilitat respecte al
canvi, la millora i la transformació, no
sols de tota la comunitat universitària,
sinó també de l’entorn”.
Jaume Casals, quan va entrar com
a nou rector de la Universitat, a mitjans del 2013, va apostar per crear un
Vicerectorat específic de Responsabilitat Social i Promoció, amb l’objectiu
de fomentar entre el PAS, el PDI i els
estudiants, a més de la promoció de la
salut, la sostenibilitat i el medi ambient, la igualtat de gènere, la inclusió
de persones amb discapacitat, la cooperació i la solidaritat, i la participació de la gent gran i dels nens; i tots
aquests àmbits, treballar-los també
de manera transversal en la docència
i en la recerca.

tat universitària de la importància de
la pràctica d’hàbits de vida saludables, fer accions informatives per tal
de fomentar aptituds i conductes beneficioses i intervencions en l’entorn,
que ajudin a crear un ambient de treball promotor de la salut.
Però ha estat amb la posada en
marxa del nou equip de govern que
aquesta directriu ha rebut un nou impuls (està inclosa en el document “Línies estratègiques 2013-2015”) i s’està avançant en la creació d’un nou pla
director en salut, amb una comissió
de treball que aglutini representants
del PDI, PAS i estudiants, i que compti amb la participació destacada d’experts en la matèria.
Mònica Figueras explica els diferents passos que ja s’han donat fins ara:
“Hem elaborat un nou pla d’actuacions, aplegant tot el que ja es feia, i ho
hem potenciat amb accions concretes
de sensibilització i noves aliances, com
ara la incorporació a la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables”. L’octubre del 2013, la UPF es va integrar a
aquesta xarxa formada per vuit universitats catalanes, sota la coordinació
de la Universitat de Girona.

Cap a un pla integral de salut
ques de prevenció i promoció de la salut a la UPF, que proporcionin a tots els
seus col·lectius —estudiants, personal
docent i investigador (PDI) i personal
d’administració i serveis (PAS)— els
mitjans necessaris per millorar el seu
estat físic i psíquic i el seu benestar.
I és que sense la salut com a pal de
paller, la qualitat acadèmica que caracteritza a una institució com la UPF
no es pot aconseguir de cap manera.
Mònica Figueras, vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció, situa
aquest àmbit en un marc estratègic més
general: “La Universitat té una ‘tercera
missió’, no és només un centre de do-
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Una universitat saludable és aquella
que crea un entorn agradable per a l’estudi i ambients de vida sana per a tots
els seus col·lectius; augmenta el perfil de salut, de la promoció de la salut i
dels temes docents i de recerca que hi
estan relacionats; afavoreix l’intercanvi d’experiències i desenvolupa aliances per aconseguir-ho. La UPF, conscient de la importància d’aquesta missió,
ja fa anys que hi va començar a posar
fil a l’agulla.
Així, des del 2011 es desplega el Pla
per a la Promoció de la Salut “UPF Saludable”, impulsat per l’OTPRL, amb
l’objectiu de sensibilitzar la comuni-

De la prevenció a la promoció
Legalment, la UPF només està obligada a oferir prevenció als seus empleats (PDI i PAS) i, d’acord amb aquesta
normativa, disposa d’un Pla de Prevenció de Riscos Laborals, sota la responsabilitat de l’OTPRL. La prevenció
engloba mesures per eliminar i contro-
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lar els factors de risc laboral, les condicions de treball que poden generar
danys a la salut; detenir el seu avenç,
i atenuar les seves conseqüències després de manifestar-se, mitjançant la
detecció precoç (és el que fa el servei
sanitari amb els exàmens de salut periòdics, entre d’altres eines) i el tractament adequat i la rehabilitació, a través de la Mútua d’Accidents de Treball
i Malalties Professionals.
Segons que afirma Sergi Jarque,
la UPF vol anar més enllà: “La Universitat busca que totes les persones
que hi estan vinculades col·laborin en
el procés de millora contínua per promoure i protegir la seva salut i benestar i la sostenibilitat al campus. Per això, assumeix voluntàriament activitats
per a la promoció de la salut que donin cobertura a tota la comunitat universitària”.
La vicerectora de Responsabilitat
Social i Promoció remarca la importància d’inculcar hàbits saludables entre els estudiants: “Tenim joves amb els
quals cal treballar aquest tipus d’hàbits, perquè estan en una edat de riscos
i, sobretot, perquè a banda de la seva
condició d’estudiants, seran futurs pares i mares i futurs professionals; per
tant, és un col·lectiu en el qual és important intervenir”, reflexiona.

Campanyes de comunicació
i millores en l’entorn
Una de les actuacions que ja s’estan
portant a terme, sota la coordinació de
l’OTPRL i difoses a través dels diversos canals de comunicació de què disposa la Universitat, és el llançament
de campanyes en educació per a la salut. S’adrecen a tots els col·lectius de
la UPF, amb l’objectiu de crear hàbits
saludables de vida i de treball i millorar el seu benestar.
Després de l’acció que ja es va portar a terme durant el 2013, i que es va
centrar en temes generals sobre alimentació, activitat física, exposició
al sol, vacunació, deshabituació tabàquica i consum d’alcohol, per a aquest
2014, entre els mesos de març i de novembre, es preveu desenvolupar la nova campanya “+ Saludable”. Plantejada com a complement de l’anterior,
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PARTICIPACIÓ DELS ESTUDIANTS EN ACTIVITATS
ESPORTIVES PER CURS ACADÈMIC
2009-2010TOTAL
Competició391
Lligues550
Esportistes d’alt nivell
29

2011-2012TOTAL
Competició455
Lligues846
Esportistes d’alt nivell 37

2010-2011TOTAL
Competició401
Lligues873
Esportistes d’alt nivell
31

2012-2013TOTAL
Competició
424 (*)
Lligues
558 (**)
Esportistes d’alt nivell
45

* inclou 2 membres del PAS i 2 del PDI. ** inclou 23 membres del PAS

ACTIVITATS DIRIGIDES (PER COL·LECTIU I CURS ACADÈMIC)
PAS
82
61
73
35

2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

PDI
44
45
30
35

ESTUDIANTS
76
71
51
61

TOTAL
202
177
154
131

evolució interanual dels exàmens de salut
400
350
300
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100
50
0
2012

periòdics
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periòdics
obligatoris
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inicials

extraordinaris

2008

incidirà en la prevenció de danys a la
salut, en especial de lesions musculo-esquelètiques (sobretot a l’esquena) derivats de la càrrega de treball
amb equips informàtics. Els exàmens
de salut realitzats al PAS i PDI, amb
els qüestionaris corresponents que es
responen, donen una bona pista sobre
els hàbits i les conductes que es podrien millorar.
Però a banda de les accions comunicatives, cal destacar els esforços que
està fent la UPF per fer més saludable l’entorn de convivència. En aquest
sentit, des de l’inici del curs 2013-2014,
els tres establiments de restauració de
la Universitat (Llúria, Jaume I i campus de la Comunicació), gestionats per
l’empresa COREBAR S.L., disposen
de l’acreditació AMED (Alimentació

Mediterrània), atorgada per l’Agència de Salut Pública de la Generalitat
de Catalunya.
Aquest reconeixement s’atorga
als establiments que acrediten l’alimentació mediterrània, i que permeten als seus clients menjar saludablement fora de casa. Consum abundant
d’aliments vegetals, baix consum en
freqüència i quantitat de productes
animals, i moderat d’aviram i de derivats làctics, són algunes de les pautes
que es tenen en compte. D’altra banda, s’ha potenciat la disponibilitat de
productes saludables en els equips de
vending de tots els campus, com ara
safates de fruita pelada, i s’està treballant per incloure menús per a celíacs
(a partir de Setmana Santa, se n’oferirà un esmorzar).

·Des del campus·
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ens esforcem contínuament per aconseguir una millor i més àmplia oferta
d’activitats esportives”, explica.

Indicadors de salut per edat
Treballadors (PAS i PDI) que han passat l’examen de salut
De gener a desembre del 2012
Activitat física

Alcohol

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20
0
edat

18-25

25-35

35-50

>50

sedentaris
moderada (1-3 dies/setmana)
periòdica (>3 dies/setmana)

0
edat

18-25

tabac

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20
18-25

25-35

35-50

>50

normopès (índex de massa corporal <25)
sobrepès (25<IMC<30) obesitat (IMC>30)

L’esport com a activitat saludable
Sens dubte, la pràctica esportiva és
un element bàsic per ajudar a gaudir d’una bona salut, i a la Universitat Pompeu Fabra, el Servei d’Atenció
a la Comunitat Universitària (SACU)
és el que centralitza tota l’oferta en
aquest camp, amb la voluntat d’oferir
a tots els col·lectius un espai de participació, interrelació i foment d’hàbits saludables.
Programes de competició interuniversitària (la UPF, amb catorze seleccions, pren part en totes les modalitats
d’esports d’equip dels campionats de
Catalunya), de formació, o la pràctica esportiva lliure, permeten escollir
entre un ampli ventall d’activitats, segons els interessos personals. Els cursos dirigits, entre ells els de ioga ener-

25-35

35-50

>50

no bevedors moderats (<15 consumicions/
setmana)
important (>15 cons./setmana)

obesitat

0
edat

La salut en la docència i en la recerca

0
edat

18-25

no fumadors
cigarretes/dia)

25-35

35-50

>50

exfumador moderat (<=10
tabaquisme (>10 cigarretes/dia)

gètic o els de ritmes llatins, tenen una
gran acceptació.
Les lligues internes (amb esports
com ara futbol-7, bàsquet, pàdel, tennis de taula, vòlei platja o futbol platja) també formen part de l’oferta esportiva, que recentment s’ha reforçat
amb la participació de la Universitat
en el projecte “Lligues Universitàries
de Barcelona”, juntament amb altres
centres, com la UB, la URL, la UIC,
la UVic i Abat Oliba-CEU. Capítol a
part mereix el programa de suport a
esportistes d’alt nivell, que permet a
aquests estudiants compaginar l’alta
competició i la vida acadèmica.
Gemma García, cap del SACU,
remarca l’esforç que fa el Servei per
mantenir un bon nivell en l’oferta: “Tot
i la situació de crisi que estem vivint,

La UPF compta amb una àmplia oferta acadèmica en l’àmbit de salut, tant
en el grau com en el postgrau, bona
part de la qual dins la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i el Departament en Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS), al campus
del Mar: els graus en Biologia Humana, Medicina (UPF-UAB) i Enginyeria Biomèdica; els màsters en Salut
Pública (UPF-UAB) i Salut Laboral
(IDEC-UPF) i el doctorat en Biomedicina, en són els principals exemples.
En el camp de la recerca, destaquen
el Centre d’Investigació en Salut Laboral (CISAL) o el Grup de Recerca
en Desigualtats en Salut (GREDS), i
fora del CEXS, el Centre de Recerca
en Economia i Salut (CRES); el grup
de Comunicació, Publicitat i Societat
(CAS), que treballa en comunicació i
trastorns de la conducta alimentària
i l’obesitat; o el grup de Tecnologies
Cognitives Multimèdia, amb videojocs
de moviment corporal. A més de les activitats de sensibilització i de promoció de la salut i de la tasca dels grups
de recerca, la voluntat de l’equip de
govern és anar treballant perquè s’incorporin a la docència aspectes relacionats amb la salut.
Fernando G. Benavides, catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública, director del CISAL i un dels
principals experts de la Universitat
en aquesta matèria (formarà part de
la comissió que elaborarà el pla director en salut), considera que, per tal
de fer possible que totes les titulacions ho tractin, “caldrà negociar amb
els responsables dels graus, a partir
d’un conjunt reduït de competències
bàsiques”. El professor Benavides remarca el perquè és fonamental aquesta transversalitat: “La salut, i la seva
protecció i promoció, és part de qualsevol activitat humana, i estudiar, fer
recerca i impartir docència són activitats molt importants on es pot perdre o guanyar salut. I volem que l’opció sigui guanyar salut”.
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Núria Sebastián

Catedràtica de Psicologia Bàsica de la upf

“És un miracle
que encara puguem
fer una recerca
de qualitat”
exerceix des de l’1 de gener com a
vicepresidenta del Consell Europeu
de Recerca per a les àrees de les
ciències socials i humanes.

ta de l’organització de les avaluacions,
els panells s’agrupen en tres àmbits i
un d’ells és el de les ciències socials
i humanes. Com a vicepresidenta una
de les meves responsabilitats és la de
coordinar i vetllar per la qualitat en
aquest àmbit específic.

— Com a vicepresidenta del Consell
Europeu de Recerca, què significa el
càrrec en la seva trajectòria professional?

— Al seu parer, quins punts forts té
la recerca a Catalunya?

NÚRIA SEBASTIáN GALLÉS

— Evidentment és un repte. En primer
lloc cal dir que el Consell Europeu de
Recerca és un dels instruments dels
quals disposa la Comunitat Europea
per finançar la recerca. És l’instrument
que finança recerca de frontera, sense tenir en compte si és coneixement
bàsic o aplicat. El Consell Europeu de
Recerca és una organització nova que
suposa un veritable revulsiu de la recerca en l’àmbit europeu. El seu consell científic està format per investigadors de totes les disciplines i som els
membres d’aquest consell qui prenem
totes les decisions, no buròcrates sense
experiència a l’hora de fer ciència. Personalment és un honor formar-ne part
i a partir d’ara com a vicepresidenta,
una responsabilitat enorme.

— Quina serà la seva principal responsabilitat a partir d’ara?
— El Consell Europeu de Recerca és
únic; val a dir que no hi ha un consell
per a les ciències de la vida o un altre per
a les ciències socials. Només hi ha un
consell i tots plegats prenem totes les
decisions. Ara bé, des del punt de vis-

— En aquests moments de crisi és difícil trobar punts forts, sobretot si es
mira des d’una perspectiva europea.
El finançament del qual disposem és
molt més reduït que el dels nostres
col·legues del nord i és un miracle
que encara puguem fer una recerca
de qualitat (pitjor si s’és un professor
universitari “ras”, sense accés a les
iniciatives dirigides als grans centres).
Potser el punt fort és que els investigadors tenim més moral que l’Alcoià
i no llancem la tovallola.

— Al nostre país, quins reptes té la
recerca en ciències socials de cara al
futur?
— Els reptes de les ciències socials i
humanes aquí no són molt diferents
dels que han d’afrontar la majoria dels
investigadors europeus. Des del meu
punt de vista un problema important
en certs cercles és el prejudici que hi ha
en contra de la recerca dirigida a objectius. A les ciències de la vida o de la
naturalesa ningú no s’esvera si la major
part dels recursos es dediquen a resoldre el canvi climàtic, a obtenir millors
fonts d’energia o a curar una malaltia

“Els investigadors tenim
més moral que l’Alcoià
i no llancem la tovallola”
“La interdisciplinarietat és
una assignatura pendent,
i no només a la UPF”
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LI AGRADA ...
l un músic
l

Mozart

l

un llibre

Després de pensar-ho
molt, no en puc triar cap...
M’agrada massa llegir!

l

l

Un valor

L’honor (un concepte
“carca” però que recull
una bona pila de valors
importants)

l

NO LI AGRADA...
l

Els pebrots!

Per saber-ne més

Alguns trets importants de
la trajectòria acadèmica
de Núria Sebastián
Doctora en Psicologia
Experimental per la Universitat de Barcelona
Ha estat investigadora
al Laboratori de Ciències
Cognitives i Psicolingüística
a París i a l’Institut MaxPlanck a Nimega (Països
Baixos) i professora a la
Universitat de Chicago.
Responsable del Grup
de Recerca en Adquisició i
Percepció del Llenguatge a
la UPF
ICREA Acadèmia i catedràtica de Psicologia Bàsica del
DTIC
Directora de l’Escola de
Doctorat de la UPF
Medalla Narcís Monturiol
(2012)
Vicepresidenta del Consell
Europeu de Recerca
(1 de gener del 2014)
l

l

Frederic Camallonga

en concret. En alguns àmbits de les ciències socials i humanes hi ha la idea
que els temes de recerca no han d’estar
influïts per les necessitats de la societat. Això comporta que el finançament
del qual es disposa sigui molt més reduït, ja que només es poden beneficiar de programes no orientats (com són
les beques del Consell Europeu de Recerca). I vull que se m’entengui que no
estic dient que només s’ha de finançar
recerca orientada, sinó que en l’àmbit
de les ciències socials i humanes es podria disposar de més recursos si hi hagués un canvi de mentalitat.

amb els seus impostos. La divulgació
científica no és una opció, és una part
fonamental del contracte implícit entre els investigadors i els ciutadans. Un
aspecte curiós és que a la nostra societat hi ha un gran interès pels resultats de la recerca; només cal veure la
quantitat d’actes, jornades, conferències, etc., que s’organitzen amb molt
d’èxit. I al mateix temps la mateixa
societat no s’escandalitza pels minsos recursos que s’hi inverteixen. Tota una contradicció.

— La divulgació científica, quin paper
ocupa en la nostra societat?

— La interdisciplinarietat és una assignatura pendent, i no només a la UPF.
Però la UPF, per la seva mida i perquè
comparteix un objecte d’estudi (l’ésser
humà) ho té especialment fàcil.

— La major part de la recerca es finança amb diners públics; per tant, el ciutadà n’és el propietari, ja que la paga

— En recerca, què creu que ens caldria millorar a la UPF?

l

l

l

l
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El saber no té edat

El programa d’extensió universitària UPF Sènior ofereix una oportunitat
a la gent gran amb ganes d’aprendre tota la vida
En el context social actual les persones de la tercera edat cada cop tenen
més pes; és una dècada de revolucions tecnològiques i socials. Tot canvia molt ràpidament, i per aquest motiu s’ha fet palesa la importància de la
formació i l’actualització constant de
coneixements; però sovint ens oblidem de fer una mirada retrospectiva
cap enrere. En una intenció de conjugar el passat i el present, i formar una
visió més àmplia i conjunta de coneixements, el programa UPF Sènior ofereix uns estudis de caràcter universi-

tari que permeten a tota aquella gent
d’edat avançada amb inquietuds intel·
lectuals ampliar el bagatge cultural i
iniciar uns estudis que satisfacin els
interessos d’un col·lectiu que no té ganes de quedar-se quiet.
L’Adelina Giménez, estudiant del
programa UPF Sènior des de ja fa quatre anys, està especialment interessada en l’àmbit de les ciències de la salut, i ha cursat diverses assignatures
al Campus del Mar: “Era una idea que
em rondava pel cap feia temps. Sempre havia estat una persona amb mol-

Lluís Todó, Adelina Giménez i Alfonso Godó. Frederic Camallonga

tes inquietuds però, pel lloc on vaig
néixer, no vaig poder tenir accés a uns
estudis universitaris. Vaig prioritzar
la meva família, i quan finalment vaig
poder tenir temps per estudiar, vaig
tenir un problema de visió que em dificultava molt la vida diària. No obstant això, em vaig animar quan em vaig
assabentar del programa UPF Sènior.
Vaig pensar que potser amb les meves
limitacions hi hauria coses que no seria capaç de fer, però que podria gaudir moltíssim de totes aquelles que s’hi
poguessin realitzar.”
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Una iniciativa dels estudiants
Pere Gifra, coordinador del programa
UPF Sènior, explica que aquest programa neix d’una iniciativa dels mateixos estudiants. “Hi havia un grup
de persones assídues a les conferències
de les AFOPA vinculades a la UPF que
buscaven un programa més acadèmic i
ambiciós, i vàrem decidir donar-li resposta l’any 2007 creant aquest programa”, comenta. En total, aquest curs,
més de cent estudiants sènior, d’entre
ells alguns de nou ingrés i d’altres que
porten ja temps assistint a classes, formen part del programa.
Un exemple d’aquests estudiants
és el de l’Alfonso Godó, enginyer tècnic Agrícola i llicenciat en Estudis de
Mercat, que es desplaça cada dia des
de Gavà per estudiar a la UPF: “Jo
sovint anava a les conferències de les
AFOPA a Castelldefels, i allà vaig co-
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nèixer una amiga que formava part del
programa UPF Sènior i me’l va recomanar. Per a una persona com jo, que
sempre m’havia agradat viatjar, venir
cada dia a classe em suposa mantenirme actiu; és una manera d’estar present al món tot i estar jubilat.”

L’únic requisit:
tenir ganes d’estudiar
UPF Sènior és un programa d’estudis
d’extensió universitària dirigit a totes
aquelles persones majors de 50 anys que
tinguin ganes d’estudiar, sense necessitat de posseir cap titulació prèvia o estudis, ni de superar cap prova d’accés.
Aquestes persones poden escollir
d’entre gairebé 200 assignatures pactades amb les respectives facultats i
aprovades per la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la UPF. Les assignatures provenen de tretze graus d’àmbits diversos com són els de medicina,
biologia humana, administració i direcció d’empreses, ciències polítiques i
socials, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, periodisme, dret, criminologia, relacions
laborals, humanitats, traducció i interpretació o llengües aplicades. Els
estudiants poden triar presentar-se a
les avaluacions i seminaris com la res-

“Encara que la societat em
prejubilés, la vida no té perquè
prejubilar-me; jo em considero
jove i el que no faré és anar a un
casal d’avis a jugar a la petanca
o al dominó.”
Lluís Todó
Estudiant del programa UPF Sènior

ta d’estudiants per obtenir un diploma de superació del programa UPF
Sènior un cop assolit un mínim de 60
crèdits, però també poden assistir a
classe, sense necessitat d’avaluar-se.
En aquest cas, si ho desitgen, podran
obtenir un certificat d’assistència a les
assignatures matriculades.

Formen part de la vida universitària
El programa persegueix una total integració d’aquest col·lectiu a la comuni-
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Aules de Formació
per a la Gent Gran (AFOPA)
La UPF participa en accions de formació per a la gent gran des dels anys noranta, quan va passar a formar part com
a membre del Consell Interuniversitari
d’Aules de Formació Permanent per a la
Gent Gran de Catalunya (AFOPA).
L’AFOPA és una organització que coordina les diverses Aules de Formació,
que treballen com a entitats autònomes, i que concentra els seus esforços
a mostrar la necessitat d’una formació
contínua per al desenvolupament cultural, social i personal dels individus i,
d’aquesta manera, millorar la qualitat
de vida de la gent gran.
La UPF compta amb tres Aules AFOPA al municipi de Barcelona i fins a vuit
Aules més repartides pels municipis
d’Arenys de Mar, Badalona, Calella, el
Masnou, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Solsona i Tiana/Montgat. El curs
2012-2013 va tenir 3.089 estudiants.

tat universitària, i per aquest motiu els
estudiants sènior comparteixen classes amb els altres estudiants de grau,
per fomentar la participació d’aquesta
franja d’edat en la societat i per afavorir l’adquisició d’habilitats i destreses
relacionades amb els canvis socials i
culturals actuals.
“La interacció és important perquè nosaltres podem ensenyar als joves quelcom de la nostra experiència
i ells ens donen inquietud per intentar
comprendre el moment històric que ara
s’està vivint. S’estableix un diàleg molt
interessant”, comenta en Lluís Todó.
Ell té 68 anys i ve cada dia en tren des
de Sant Pol de Mar per assistir a classes
de l’àmbit de les humanitats com prehistòria o pensament modern. Va decidir formar part del Laboratori d’Arqueologia per iniciativa pròpia, i ara
fa de voluntari, activitat que li permet
complir una vocació que tenia des dels
18 anys: “Encara que la societat em
prejubilés, la vida no té perquè prejubilar-me; jo em considero jove i el que
no faré és anar a un casal d’avis a jugar
a la petanca o al dominó.”
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La inclusió dels estudiants amb
discapacitat, un repte col·lectiu
Des del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària es dóna suport
personalitzat a una norantena d’estudiants, que compten amb un tutor
acadèmic, per tal d’atendre les seves necessitats educatives especials
Estan totalment integrats a la vida universitària i segueixen les classes
amb normalitat. Tot i que poden necessitar algunes adaptacions, ja sigui
en les instal·lacions, en el material, o
flexibilitat en certs aspectes docents,
el seu grau d’autonomia és elevat. La
seva motivació i força de voluntat són
el motor que els ajuda a afrontar amb
èxit el dia a dia.
Estem parlant dels estudiants amb
discapacitat matriculats a la UPF, un

col·lectiu en el qual s’inclouen persones amb deficiències visuals i auditives, amb mobilitat reduïda, malalties
físiques i mentals, trastorns d’aprenentatge, o que puguin tenir qualsevol necessitat educativa especial pel
que fa al desenvolupament de la seva
activitat universitària.
Actualment, aquest àmbit és responsabilitat del Vicerectorat de Responsabilitat Social i Promoció, tot i
que des de l’any 2010 la Universitat

disposa d’un Pla d’Inclusió per a les
persones amb discapacitat, per tal de
garantir la seva integració, igualtat
d’oportunitats i no-discriminació.
Tal com comenta la Mireia Oliver,
responsable de l’àmbit d’Inclusió (en
marxa des de l’any 1994) del SACU, la
Universitat disposa d’una base de dades formada pels estudiants amb discapacitat que, segons que estableix
la llei, han obtingut bonificació en la
matrícula pel fet de tenir una disca-

D’esquerra a dreta: Àlex Romera, acompanyat del seu gos pigall Masson, Teresa Monllau i Marta Llauradó. eva guillamet
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pacitat acreditada per la Generalitat
de Catalunya. Per al curs 2013-2014 el
nombre d’estudiants matriculats amb
aquest perfil és de 100.
El SACU atén en aquests moments
prop de noranta estudiants que s’adrecen a aquest servei perquè tenen alguna necessitat educativa especial. Alguns d’ells, malgrat que no disposen
de l’acreditació oficial, també hi són
atesos. En aquest àmbit, les unitats de
suport de les diferents universitats catalanes reben l’ajuda i les indicacions
del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). “Tot i que aquestes bases
de dades no coincideixen totalment,
sempre hi ha estudiants amb discapacitat acreditada que no acudeixen al
nostre servei”, explica la Mireia.

Estudiar Empresarials amb ceguera
Àlex Romera és un estudiant de tercer
curs de Ciències Empresarials-Management, que compagina amb una feina
en un restaurant en què els comensals
viuen l’experiència de sopar completament a les fosques. Acompanyat pel
seu inseparable Masson, un gos pigall
propietat de l’ONCE, pateix una ceguera total des del naixement, però
segons comenta, “això és un avantatge, ja que així no hi ha res que trobis a
faltar”. L’Àlex és un cas especial perquè és dels pocs estudiants amb cegue-
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ra total que hi ha a Catalunya que fa
una carrera de l’àmbit de les ciències
econòmiques i empresarials, a causa
de les poques adaptacions existents al
mercat en l’edició i lectura de fórmules numèriques. “Actualment es donen
molt més les condicions tècniques per
poder-la cursar, però si hagués nascut deu anys abans, també l’hagués
escollit”. Amb la mateixa determinació que pronuncia aquestes paraules,
afirma que vol marxar d’Erasmus i fer
pràctiques en una empresa.
Com totes les persones amb discapacitat a la Universitat, que requereixen una atenció molt personalitzada,
l’Àlex disposa d’un tutor acadèmic,
que treballa de manera coordinada
amb el SACU en el seu seguiment:
és Teresa Monllau, vicedegana de la
Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials: “L’Àlex és una persona molt independent i acostumat a
superar els obstacles. La meva funció
és donar-li suport en aquells casos en
què calgui fer alguna adaptació”, comenta. I afegeix: “L’Àlex segueix la
majoria de les assignatures al mateix
ritme que la resta de companys, però
en aquelles que tenen un alt component visual, com matemàtiques, el seu
ritme és clarament més lent”.
Un ordinador adaptat amb programes lectors de pantalla incorporats;

La dislèxia, una discapacitat oculta
“Crec que poca gent sap tot el que
suposa el fet de tenir dislèxia. La dislèxia
no és solament la dificultat de llegir, sinó
que també suposa problemes a l’hora
de fer treballs, debats i exàmens, i ens
fa més difícil estructurar idees i redactar
de manera clara, a part de les moltes faltes que fem”.
Amb aquestes paraules s’expressa
Míriam Cantos, estudiant de CiènciesEmpresarials-Management i afectada
per una dislèxia lectoescriptora, i que
actualment està fent un parèntesi d’un
any: va decidir anar als EUA a millorar
el seu anglès, ja que una bona part de
la carrera que cursa a la UPF es fa en
aquest idioma.

Segons la Míriam, “tot i que per sort
la UPF m’ha ajudat molt en aquest aspecte, no sempre ha estat igual: durant
tota l’etapa escolar i d’institut, només
em vaig trobar dos professors que realment van saber com tractar el meu
problema”.
El suport que es fa a aquesta estudiant consisteix en la possibilitat de disposar de més temps per fer els exàmens,
pràctiques o tests i diferenciar les faltes
ortogràfiques puntuals de les repetides
o reiterades, que no es tenen en compte
perquè són conseqüència pròpia de la
seva afectació (els exàmens els pot fer
amb un ordinador especial i utilitzar el
corrector).
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transcripcions al Braile de materials
docents, amb el suport de l’ONCE; més
temps per als períodes de préstec dels
llibres, adaptacions pel que fa als exàmens o suport en la matrícula i flexibilitat en els horaris i canvis de grup, formen part del suport que se li presta.

Pel campus amb cadira de rodes
La discapacitat de la Marta Llauradó, estudiant de segon curs de Biologia Humana, és de tipus motriu, ja
que pateix una afectació congènita
molt greu de les dues extremitats i és
usuària de cadira de rodes elèctrica.
Malgrat la seva afectació, pràcticament no li calen ajuts: escriu amb claredat i no utilitza cap material adaptat o de suport.
Sociable i participativa, la Marta
comenta aspectes de la seva mobilitat:
“Com que em puc moure a les aules de

L’Àlex és dels pocs
estudiants amb ceguera
completa a Catalunya que
fa Empresarials
la meva cadira de rodes a una cadira
normal no em cal cap adaptació, però al laboratori necessito una lleixa a
un nivell inferior a la resta per arribarhi”. Com a proposta de millora, afirma
que els principals problemes amb què
es troba és a l’hora d’obrir portes, que
ella preferiria que fossin sempre automàtiques: “A vegades és força complicat, sobretot si per obrir-les cal estirar i no empènyer”.
Mònica Figueras, vicerectora de
Responsabilitat Social i Promoció, explica que la Universitat s’ha preocupat
molt d’eliminar barreres arquitectòniques, i això ho fa gràcies als ajuts de la
Generalitat, cofinançats per la mateixa Universitat. Tot i que encara hi ha
molta feina per fer, es va avançant de
mica en mica: “Un objectiu d’aquest
any seria adaptar l’auditori de Ciutadella per tal que fos 100% infoaccessible: tot i que l’accessibilitat ja és bona,
cal millorar qüestions tecnològiques”,
comenta. Quan estigui enllestit, serà un
dels pocs espais amb aquestes característiques a Catalunya.
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Julia López

Catedràtica de Dret Laboral del Departament de Dret de la UPF

“La darrera reforma laboral
és inútil pel que fa al resultat
que persegueix”
julia lópez lópez és membre del

Grup de Recerca en Dret del Treball
i de la Seguretat Social (greDTiSS)
i de l’Observatori Laboral de Plans
d’Igualtat (OLPI).

— Què la va decidir a dedicar la seva
carrera acadèmica al dret laboral?
— M’agrada molt investigar i donar
classes a la universitat i crec que el dret
del treball, entès en clau democràtica, retalla desigualtats i és un instrument cabdal d’integració dels conflictes socials.

— Han canviat els drets fonamentals
dels treballadors?
— La base constitucional dels drets fonamentals no ha canviat, però cada cop
més hi ha un desencaixament entre els
drets reconeguts per les normes constitucionals i els convenis de l’Organització Internacional del Treball (OIT) i els
drets reals. La darrera reforma laboral
viola els convenis de l’OIT sobre llibertat
sindical i norma mínima en Seguretat
Social i les directrius comunitàries sobre
igualtat i no-discriminació per gènere,
contractació a temps parcial i conciliació de la vida familiar i laboral.

— És veritat que al nostre país es treballa més hores i la productivitat és
menor?
— Les empreses no han abordat seriosament el canvi dels sistemes productius amb una incorporació de la innovació i les tecnologies en els nivells que
ens demanda la competitivitat internacional. És un error continuar mantenint

que els factors de competitivitat es basin en retallades salarials.

— Quina és la raó de les reformes laborals que s’estan duent a terme?

Les reformes laborals s’han anat succeint sense abordar els canvis productius i el model empresarial i s’han basat en l’abaratiment de costos laborals
i en la proliferació de contractes pre-
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caris. La darrera reforma laboral és, a
més d’inconstitucional, inútil pel que
fa al resultat que persegueix. El fracàs en la creació d’ocupació i de manera específica en la creació d’ocupació per als joves és manifest. A més, el
descens de cobertura de la negociació
col·lectiva ha implicat un augment de
la desigualtat. El resultat de l’aplicació de la reforma ha estat encara més
negatiu per a les dones.

— I pel que fa als sindicats, hi ha diferències entre els del nostre país i els
de la resta d’Europa?
— La llibertat sindical és un dret fonamental reconegut en la Constitució
i en les normes internacionals. Els sindicats tenen la funció política reconeguda a l’article 7 de la CE per defensar
Frederic Camallonga

els interessos econòmics i socials que
els són propis. Per tant, els sindicats
no són una via de representació dels
empleats per a la negociació de condicions sinó que compleixen una funció
política, de representació d’interessos
generals. La Confederació Europea de
Sindicats (CES) presenta un conjunt
d’accions molt positiu, tant de softlaw —oferint alternatives polítiques
de retallades de drets socials—, com
normes comunitàries negociades amb
els empresaris sobre treball a temps
parcial, conciliació de la vida familiar
i laboral. La CES ha signat convenis
col·lectius a la Unió Europea amb les
patronals europees. Tot el conjunt de
polítiques que la CES ofereix és d’una
gran utilitat per sortir del carreró en
què ens trobem.

— Quins efectes té avui dia una vaga general?
— El dret a vaga, com el de llibertat
sindical, és un dret fonamental reconegut a la Constitució i a la Carta dels
Drets Fonamentals de la Unió Europea. Aquest dret té la funció d’exterioritzar les divergències i els conflictes
i, a més, la vaga té un paper regulador
quan aconsegueix parar normes que
violen el programa de Treball Decent
de les Nacions Unides, com ara la proposta de directiva de les 60 hores setmanals, o quan, degut a la pressió, es
deroguen regulacions que també violen aquests principis, com va ser el
cas de la proposta del govern francès d’establir contractes precaris per
als joves.

— Quin escenari laboral els espera
als joves?
— Combatre la desocupació dels joves és el principal repte que tenim en
aquest moment pel que fa a polítiques d’ocupació. Les polítiques actives d’ocupació, en el nostre cas, són
molt insuficients. El concepte dels
programes de la UE sobre garantia
juvenil crec que és molt interessant
i s’ha posat en marxa en alguns països comunitaris amb molt d’èxit. La
garantia juvenil és una iniciativa de
lluita contra la desocupació dels joves, posada en marxa per la Comis-
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sió Europea per garantir que tots els
joves menors de 25 anys, inscrits o no
en els serveis d’ocupació, rebin una
oferta concreta i de bona qualitat en
un termini de quatre mesos després de
la seva formació o al començament del
seu període de desocupació.

— Quin estat del benestar, quin tipus
de societat, quina situació pel que fa
als drets laborals deixarem quan siguem grans?
— La protecció social forma part dels
models de societat més justes i amb
més èxit en l’àmbit econòmic. L’Agenda de Treball Decent de les Nacions
Unides inclou la protecció social com
a part de la definició del treball considerat decent (honest i digne) a escala global. La protecció social ha de jugar un paper clau recaptant de l’Estat
i dels ciutadans però, sobretot, fent
un repartiment de manera redistributiva. La protecció social ha de retallar les desigualtats socials i és en
aquest sentit com s’estableix a la clàusula d’igualtat material de l’article 9.2
de la CE, que manté que els poders públics han de suprimir els obstacles que
dificulten la igualtat.

— Quin paper tenen les universitats
públiques en aquest moment de crisi econòmica i d’implantació de programes d’austeritat?
— Les universitats públiques tenen
un paper importantíssim a l’hora de
formar els estudiants no només com
a professionals sinó també com a ciutadans. La formació que hem d’oferir-los ha d’anar dirigida no només a
assolir que siguin excel·lents professionals, capaços de resoldre situacions
o oferir alternatives als problemes, sinó també han d’estar compromesos
amb la societat, cadascun d’ells des
de l’espai que hagi escollit. La universitat ha de ser un fòrum obert de
recerca, debat i proposta de solucions
als reptes que una situació com l’actual presenta i ha de tenir el compromís ètic de contribuir a la construcció
de societats més justes que defensin
la pau, el medi ambient, la igualtat,
la no-discriminació i que lluitin contra la pobresa.
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Horacio Saggion, investigador del Grup de Recerca en TALN. frederic camallonga

Simplext,

al servei de les persones amb
discapacitat intel·lectual

Un sistema automàtic de simplificació de textos desenvolupat al Grup de
Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural del DTIC
SIMPLEXT, un projecte coordinat per Horacio Saggion i desenvolupat per membres del Grup de Recerca en Tractament Automàtic del
Llenguatge Natural, grup que dirigeix
Leo Wanner, investigador ICREA del
DTIC, és el primer projecte que desenvolupa tècniques de simplificació au-

tomàtica de textos en castellà per tal
de facilitar la tasca lectora a persones amb algun tipus de discapacitat
intel·lectual, com per exemple la síndrome de Down.
El projecte reuneix dos àmbits de
recerca ben definits: d’una banda, el
processament computacional del llen-

guatge natural i, de l’altra, la recerca
lingüística en simplificació de textos.
Tot això comptant amb les més innovadores tendències tecnològiques pel
que fa a l’accessibilitat dels usuaris.
La simplificació o adaptació d’un
text consisteix en una transformació
més o menys equivalent de més fà-
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cil comprensió per a un col·lectiu determinat. Generalment, en els textos
adaptats les oracions són més curtes,
no tenen tantes subordinacions ni coordinacions, el vocabulari és més simple, les expressions difícils es troben
explicades i preferentment s’utilitza la
veu activa en lloc de la passiva.

Reconegut amb diversos guardons
SIMPLEXT va començar el novembre del 2010 impulsat per Avanza
(2010-2012), un pla del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Aviat, el
2011, va rebre el premi Vodafone a
la Innovació en Telecomunicacions.
Més recentment, a finals del 2013, va
merèixer el premi de la càtedra Telefónica - Universitat d’Alacant com a
millor sistema computacional aplicat a les tecnologies del llenguatge
humà en la inclusió social i la discapacitat.

·A la xarxa·

Simplificar és fer una
transformació de més fàcil
comprensió per a un
col·lectiu determinat
SIMPLEXT és el primer
sistema de simplificació
en castellà

Principals aportacions del projecte
SIMPLEXT és el primer sistema de
simplificació en castellà adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual
que ha contribuït a l’estudi de la simplificació de textos i que ha proposat un mètode d’avaluació de la simplificació.
El mètode d’avaluació del projecte
inclou un índex de llegibilitat en castellà, mesures d’avaluació de la gramaticalitat del text i de la preservació
del sentit i avaluació de la comprensió lectora.

La tecnologia desenvolupada per
SIMPLEXT continuarà en un nou projecte finançat per la Comissió Europea,
el projecte ABLE-TO-INCLUDE, en
què participarà el Grup de Recerca en
Tractament Automàtic del Llenguatge Natural de la UPF.

El processament del llenguatge natural s’ocupa de la interacció entre les
computadores i els llenguatges humans o naturals i té els seus orígens en
la intel·ligència artificial, a mig camí
entre la informàtica i la lingüística.
La metodologia adoptada per
SIMPLEXT es va basar en el processament del llenguatge natural des de tres
components principals: la simplificació sintàctica, la simplificació lèxica i
un sistema de reescriptura. Aquests
tres elements, conjuntament amb eines bàsiques d’anàlisi de text en castellà, han estat integrats en el motor
de simplificació SIMPLEXT i posteriorment avaluats en usuaris.

SIMPLEXT va dirigit a tota persona amb dificultats per llegir i escriure
en el seu idioma. Aquestes dificultats
poden ser causades per diferents motius, com ara:
— Discapacitat cognitiva.
— Altre tipus de discapacitat que influeixi sobre la seva capacitat per
llegir o escriure.
— Una formació cultural limitada.

— Problemes de caire econòmic i social.
— Discordança entre la llengua materna del subjecte i la llengua de la
comunitat en què viu.

Tindrà continuïtat
en un projecte internacional

Basat en el processament
del llenguatge natural

Adreçat a persones amb dificultats
per llegir i escriure
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més informació

Pàgina web del projecte:
http://www.taln.upf.edu/?q=content/
projects/145

El alcalde de Madrid, Alberto RuizGallardón, inauguró hoy esta nueva
biblioteca, ubicada dentro del Centro
Cultural Eduardo Úrculo y dedicada a
la filósofa María Zambrano, que dará
servicio a los residentes de seis barrios
del distrito de Tetuán.

El alcalde de Madrid, Alberto RuizGallardón, inauguró hoy esta nueva
biblioteca.
La biblioteca está ubicada dentro
del Centro Cultural Eduardo Úrculo y
dedicada a la filósofa María Zambrano.
Esta biblioteca dará servicio a los
residentes de 6 barrios del distrito de
Tetuán.

SIMPLEXT, un programari de simplificació de text que pot ser executat per

persones amb dificultats de lectura i de comprensió de manera remota des de
qualsevol dispositiu i aplicació.
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Vida acadèmica

Inaugurat el nou grau en Filosofia,
Política i Economia
L’Aliança 4 Universitats (A4U)
ha posat en marxa aquest curs 20132014 el grau en Filosofia, Política i
Economia, una titulació transversal que s’impartirà de manera conjunta entre la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat Carlos
III de Madrid, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autònoma de Barcelona, que s’incorporarà
en pròximes edicions.
El grau conjunt en Filosofia, Política i Economia, una titulació amb
una llarga tradició a les universitats
anglosaxones i que s’imparteix en
prop de cinquanta institucions de
referència, és una titulació pionera en l’àmbit universitari espanyol,
tant pel seu contingut i perquè és
el primer cop que una carrera universitària s’impartirà entre Barcelona i Madrid.
Formar professionals que puguin exercir la seva activitat en institucions públiques i privades, amb

una sòlida formació en ciències polítiques i economia i amb una base
important en l’anàlisi crítica i moral que pot proporcionar les humanitats, essencialment la filosofia, és
el seu principal objectiu. La inserció laboral dels futurs graduats podria concretar-se a diferents àmbits
com la Política, Periodisme, Indústria, Educació, Direcció d’empreses,

És una titulació
impartida conjuntament
entre universitats de
Barcelona i Madrid
Consultoria i relacions públiques,
Serveis diplomàtics, Governs autonòmics i locals i Organismes internacionals, entre d’altres.
El grau és una titulació de quatre anys de durada, que comportarà una forta mobilitat dels quaranta
estudiants matriculats: aquests hau-

Els quaranta estudiants del nou grau i els representants de l’A4U. eva guillamet

ran de cursar els seus estudis entre
Barcelona i Madrid, seu dels quatre
centres que formen l’A4U, i també
es promouran les estades a l’estranger. Hi haurà un programa d’ajuts a
la mobilitat, ofert íntegrament per
l’Obra Social “la Caixa”, amb un finançament total de 600.000 euros,
que servirà per dotar entre 100 i 200
ajuts i garantir que les dificultats
econòmiques no siguin un impediment per cursar la titulació.
L’acte d’inauguració i d’inici del
curs va tenir lloc el passat 19 de setembre al campus de la Ciutadella de la UPF. Els rectors José M.
Sanz (UAM), Daniel Peña (UC3M)
i Jaume Casals (UPF) van donar
la benvinguda als nous estudiants
i, seguidament, Josep Joan Moreso, catedràtic de Filosofia del Dret
i anterior rector de la UPF (20052013), va impartir la lliçó inaugural “Acerca de la textura de nuestras sociedades”.

Febrer del 2014

·Actualitat·

upf.edu 19

Rànquings

Recerca

Primera universitat
espanyola en
el THE

L’Ona, la primera
cantant virtual
catalana

La Universitat Pompeu Fabra
ha pujat fins a la posició 164 a nivell mundial en l’edició 2013 del
rànquing Times Higher Education (THE), un dels més prestigiosos i influents en l’àmbit internacional. A escala europea, la UPF
ocupa el lloc 72. Aquests resultats, els millors des del 2010, situen la UPF com l’única universitat de l’Estat que ha aconseguit
classificar-se entre les 200 millors
universitats del món.
En l’edició de l’any passat, la
Universitat estava situada en el
tram 201-225, per la qual cosa
l’ascens aconseguit enguany en el
rànquing és considerable. Per àmbits de coneixement, la UPF se situa en la posició 78 en ciències socials, i és també l’única universitat
espanyola en aquest Top 100.
Com en edicions anteriors, la
UPF destaca en l’impacte de les
seves publicacions mesurat, entre
d’altres, a través de les citacions
rebudes i en el qual la Universitat
puntua 85,2. Aquest indicador reflecteix la qualitat de la producció
científica que es realitza en una
institució. Així mateix, la Universitat destaca per la seva projecció
internacional (51,7), atenent a la
internacionalització d’alumnes i
de professorat. Les puntuacions a
la resta de categories han estat:
transferència de coneixement i
innovació (37,3), docència (27) i
recerca (27,1).

L’Ona és una cantant virtual
en 3D, que pot cantar qualsevol
cançó només a partir d’una lletra i una melodia. Controlada
per ordinador, canta i balla al
ritme de la música sintetitzada
prèviament.
Aquest avatar, una creació
de Voctro Labs, una empresa especialitzada en el processament
de la veu i la indústria de l’entreteniment sorgida del Grup de
recerca en Tecnologia Musical
de la UPF, va actuar en públic
durant les passades festes de la
Mercè de Barcelona i va ser l’eix
d’un espectacle musical que va
tenir lloc al parc de la Ciutadella
del 20 al 24 de setembre.
L’actuació de l’Ona va ser
una barreja de concert virtual i
de videojoc interactiu, en què el
públic va participar de manera
activa, bé ballant al mateix escenari davant d’uns sensors que
capturaven el moviment, o sol·
licitant a través de Twitter les
cançons que l’Ona va interpretar en directe.
Dels tuits rebuts, se’n van
seleccionen uns quants i es van
convertir en una cançó generant
la lletra amb un programari de
síntesi de veu i mesclant el resultat amb les bases musicals existents.

Inserció laboral

Plena ocupació a
UPFeina
52 entitats (41 empreses i 11 institucions) de diferents sectors van
participar a la 9a. edició de la fira
d’ocupació de la UPF, que es va celebrar el passat 13 de novembre al
campus de la Ciutadella.
Organitzada pel Servei de Carreres Professionals de la Universitat, UPFeina és l’única trobada generalista d’aquest tipus entre les
universitats públiques catalanes.
Al llarg de tot el dia els estudiants
dels darrers cursos i graduats recents van poder triar entre l’ampli
ventall d’activitats organitzades
per ajudar-los en la seva inserció laboral: sessions d’speed-networking
talent —trobades de curta durada
entre empreses i estudiants i graduats, prèviament seleccionats—,
taules rodones per parlar del futur
dels humanistes i politòlegs, activitats per fomentar l’emprenedoria,
xerrades sobre auditoria i consultoria, sessions informatives sobre
treballar a l’estranger i vuit presentacions d’empreses.

Entre les 52 entitats de diferents sectors amb què els visitants van interacturar, enguany hi havia, per primera vegada, Gas Natural Fenosa,
Bové Montero y Asociados, Grant
Thorton, Manubens i Rocoh i First
Derivatives, la primera empresa estrangera en la història de la fira, que
cercava enginyers informàtics i telemàtics i candidats amb coneixements de matemàtiques.

Voctro Labs

Èxit de visitants
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Líder en captació de recursos
europeus per a la recerca

Un dels estands de la Fira. UPF
Responsabilitat social

Primera edició
de la fira UPF
Solidària
El 30 d’octubre va tenir lloc
al pati de l’edifici Roger de Llúria del campus de la Ciutadella
la fira UPF Solidària, un punt de
trobada per associacions i entitats en l’àmbit del voluntariat.
Al llarg de tot el dia, els nombrosos visitants van poder recórrer els diferents estands i assistir
a les diverses presentacions programades a l’estand d’UPF Solidària, en el qual diversos col·
lectius vinculats a la UPF van
donar a conèixer els seus projectes i plans de futur.
Les entitats presents a la Fira
van ser: Acció Solidària i Logística, ACOES Catalunya, AFEV,
Àfrica Activa, Amics de la Gent
Gran, Amics de Mumbai UPCÍndia, Aministia Internacional,
Araguaia amb el bisbe Casaldàliga, ARED, ARSIS i AROA.
Els altres estands van estar
ocupats per Associació Acció
Hospitalària, Associació Catalana de Residents Senegalesos
(ACRS), Associació La Rotllana,
Educació Solidària, Falun Dafa,
Fundació Privada Artesà, Intermon-Oxfam, Manyanet Solidari, Ocularis, OIKOCREDIT, Pau
Ara i Sempre, Projecte Sostre,
Servei Civil Internacional, Sonríe y Crece i SOS Galgos.

Els resultats provisionals, quaseguits en el 7è. Programa Marc,
si definitius, sobre la participació
ascendeix a 69.451.521,97 euros.
espanyola en el 7è Programa Marc
A nivell del Grup UPF, cal destacar també que el Centre de Rede finançament de la recerca de la
gulació Genòmica (CRG), centre
Unió Europea, que cobreix el període 2007-2013, indiquen que totes les
participat i adscrit a la UPF, ocuinstitucions de l’Estat han obtingut pa la 11a. posició a tot l’Estat, amb
54 projectes, dels quals 32 són liprop de 3.000 milions d’euros.
derats.
Segons aquestes dades, en el rànquing de participació i a data del
En aquesta convocatòria, Espanya ha aconsetancament de l’informe, la Universitat
guit 2.969,3 miliLa UPF obté
ons d’euros, el 8,3%
Pompeu Fabra ha essetanta milions
tat la quarta entitat
del total del finand’euros de fons
çament dels 27 Esespanyola, la segode
la
UE
na universitat a l’Estats membres de la
tat (darrera de la UniUE. Així, Espanya
versitat Politècnica de Madrid) i la
ocupa, amb Holanda, la cinqueprimera a Catalunya en captació de na posició en el rànquing de països pel retorn obtingut en el 7è.
recursos. La UPF ha rebut finançament en 113 dels projectes presenPrograma Marc, després d’Alematats, 51 dels quals són liderats pels nya (18,2%), Regne Unit (16,8%),
seus grups de recerca.
França (12,1%), Itàlia (9,3%), millorant la seva posició en relació al
Amb les dades disponibles de finals del 2013, el retorn de la participaPrograma anterior en quasi dos
ció de la UPF dels 139 projectes aconpunts percentuals.

El robot iCub, un projecte de recerca del DTIC-UPF. SPECS
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Presentació de
l’Enquesta Social
Europea

Josep Gifreu. upf
Docència

Vint anys
de Comunicació
Audiovisual
Aquest curs 2013-2014 coincideix amb el 20è. aniversari de
la posada en marxa dels Estudis de Comunicació Audiovisual, que l’any 1993 iniciaven la seva singladura a la part baixa de
la Rambla. Per celebrar aquesta efemèride van organitzar una
jornada festiva i de retrobament
amb la col·laboració del Consell Social, que va tenir lloc el
21 d’octubre al campus del Poblenou, actual seu dels Estudis.

Josep Gifreu i “Els Òscars”,
protagonistes
Josep Gifreu, primer degà dels
Estudis (1993-2000), va impartir la lliçó inaugural “20 anys de
Comunicació Audiovisual a la
UPF. La transformació del paisatge audiovisual a Catalunya”.
A la tarda, la festa va continuar
amb una xerrada en clau d’humor “Ara que fem 20 anys: passat, present i... futur?”, a càrrec
d’”Els Òscars” (Andreu i Dalmau) presentadors i directors de
La competència de RAC1 i graduats de la 1ª. promoció de Comunicació Audiovisual per la
UPF (1993-1997), i una sessió
de DJ.

La UPF va acollir el 14 de gener la presentació dels resultats
de la sisena edició (2011-2012) de
l’Enquesta Social Europea (ESE),
la principal referència en medició
comparada d’actituds i valors a
Europa. Feta simultàniament en
29 països europeus, l’enquesta és a
càrrec de la UPF pel que fa al seu
disseny i aplicació a l’Estat.
La presentació va anar a càrrec de Mariano Torcal, catedràtic
de Ciència Política de l’Administració de la UPF i coordinador nacional de l’ESE a Espanya. El van
acompanyar Enric Banda, director de l’Àrea de Ciència i Medi Ambient de l’Obra Social “la Caixa”,
i Mónica Méndez, consellera tècnica del Centre d’Investigacions
Sociològiques (CIS), entitats col·
laboradores.

Pitjor valoració dels polítics
L’ESE inclou temes tan diversos
com la immigració, el funcionament de la sanitat i l’educació, la
confiança en les institucions o el
benestar personal i social. El deteriorament de les actituds dels
ciutadans vers la política -totes
les institucions públiques, inclós
el Parlament o els partits polítics,
registren la valoració més baixa
des del 2002 i únicament la policia
aprova- i l’augment de la participació social van ser algunes de les
conclusions d’aquesta edició.

David Andreu. upf
Transferència de tecnologia

La vacuna contra
la febre aftosa
es comercialitza
La UPF, representada per
Francesc Posas, vicerector de
Política Científica, va signar el
7 d’octubre un acord d’exclusivitat amb Virbac, una multinacional francesa líder en el sector
de salut animal, per a la comercialització d’una tecnologia desenvolupada al CEXS: es tracta d’una vacuna veterinària per
a la prevenció de la febre aftosa, la malaltia animal econòmicament més devastadora a escala mundial.
La vacuna és el resultat d’un
projecte col·laboratiu entre la
UPF, el CSIC, l’Instituto Nacional de Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA) i Genoma
España (actualment Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología, FECYT), consorci
que n’ha patentat els resultats.

Participació de la UPF

Enric Banda, Mariano Torcal i Mónica
Méndez. upf

David Andreu, cap del Grup de
Recerca en Proteòmica i Química de Proteïnes, ha liderat el
desenvolupament de la vacuna,
mentre que la Unitat d’Innovació ha dirigit el procés de transferència de la tecnologia. Aquest
projecte va obtenir el premi del
Consell Social de la Universitat
a la Transferència de Coneixement 2013.

·Actualitat·
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Més ajuts del
Consell Europeu
de Recerca

Estudiants de
Publicitat ajuden a
promoure l’esport

La sisena convocatòria de
les prestigioses beques advanced grant del Consell Europeu de
Recerca (ERC), corresponent a
l’any 2013, va concedir tres ajuts
a investigadors de la UPF per
desenvolupar els seus respectius
projectes.
Dos són professors del Departament d’Economia i Empresa (DEE): Jan Eeckhout, que
estudiarà l’abast de la qualificació laboral en relació a la productivitat, i Jordi Galí, director
del CREI (és el segon ajut advanced grant que obté) que investigarà com cal actuar en cas
de bombolles financeres. El tercer és Paul Verschure, professor
d’investigació ICREA del DTICUPF, que abordarà la funció de
la consciència, combinant la
neurociència computacional i
la robòtica.

Dos grups d’estudiants de quart
curs del grau en Publicitat i Relacions Públiques, en el marc del treball de fi de grau Projecte de Comunicació Social, Institucional i
Política del curs passat, coordinat
pel professor Toni Aira, van formar
part del procés de creació d’una
campanya per promoure l’esport a
Barcelona. Impulsada per l’Ajuntament, aquesta iniciativa vol promoure l’exercici físic controlat i
practicat en instal·lacions esportives, així com l’àmplia oferta esportiva existent a la ciutat.
La idea i disseny van sorgir a
partir de les diferents propostes
presentades pels dos grups d’estudiants, formats per Sergi Gutiérrez,
Patrícia Pérez, Lorena Mejías, d’una
banda, i María Caparrós, Georgina
Díaz, Enric Inglés i Sara Ollé, de
l’altra. La campanya, que inclou el
lema “#esportabarcelona. Suma’t a
la ciutat més en forma”, es completa a través de la xarxa social Instagram.

Consolidator, una nova
modalitat
D’altra banda, Barbara
Rossi, investigadora ICREA
del DEE i investigadora
associada del
CREI, durà a
terme el projecte
Forecasting: New
Methods and Applications for Forecast Evaluation,
gràcies a un ajut
Consolidator (una
nova modalitat de
beques de l’ERC
adreçada a joves investigadors), amb el
qual avaluarà la sostenibilitat de les previsions econòmiques
en presència de desigualtats.
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Maria Lluïsa Pachan, Jaume Casals
i Andrés Coromina. upf
Mecenatge

Donació per
fomentar la
recerca en
biomedicina
El matrimoni format per Maria Lluïsa Pachan i Andrés Coromina va fer una donació conjunta a títol particular de 15.000
euros a la Universitat Pompeu
Fabra, per tal que es destini a les
activitats de recerca desenvolupades en l’àmbit de la salut i de
la vida, en el marc del Departament de Ciències Experimentals
i de la Salut (CEXS), ubicat al
Parc de Recerca Biomèdica de
Barcelona (PRBB).

Signatura de l’acord
Aquesta aportació econòmica es
va formalitzar el 10 de desembre al Rectorat amb la signatura d’un acord de donació per
part de Jaume Casals, rector
de la UPF, i dels dos donants.
Tots els presents a l’acte es
van felicitar per la iniciativa, que contribuirà a impulsar la recerca biomèdica de
la UPF.

En el moment de
tancar aquest número
de la revista, hem
hagut de lamentar
la mort del senyor
Andrés Coromina.
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Actes en memòria i record
del professor Eugenio Trías

Vicent Caselles
rep la Medalla
de la UPF a títol
pòstum

La instal·lació Cantata, de Susana Solano. eva guillamet

Vicent Caselles Costa, catedràtic de Matemàtica Aplicada del DTIC, va rebre la Medalla de la UPF a títol pòstum en
el decurs d’un acte que va tenir
lloc el 17 d’octubre a l’auditori del campus del Poblenou. Va
incloure les intervencions de Simon Masnou, professor de l’Institut Camille Jordan (CNRS) i
de la Universitat Lió 1 (França),
que va glosar la figura de l’homenatjat, i Enric Meinhardt, doctor
en TIC per la UPF (amb una tesi
dirigida pel professor Caselles)
en representació de tots els que
van ser alumnes seus.

Homenatge

La UPF va homenatjar la figura
ró. Consta d’una platina (placa),
del filòsof i assagista Eugenio Trías
una estructura en acer inoxidable
(1942-2013), catedràtic d’Estètica i amb unes mesures aproximades de
Teoria de les Arts de la Universitat
20 metres de llarg x 20 cm. d’altura i amb un gruix de 4 mm., on hi
i primer director de l’Institut Universitari de Cultura (IUC), amb un
ha encunyat, en lletres perforades,
acte acadèmic, la inauguració d’una
aquest aforisme d’Eugenio Trías:
instal·lació en record seu i la celebra“Escribir, pintar, crear o producir
ció d’una exposició sobre el seu penformas, máscaras: eso es vivir otra
sament i la seva obra.
vez y a más altura...” Eugenio Trías - 31-8-1942 / 10L’homenatge acadèmic, celebrat el 7 de
2-2013.
Va ser catedràtic
novembre a l’auditoL’ e x p o s i c i ó
del Departament
ri del campus de la
“Eugenio Trías. Un
d’Humanitats de la
Ciutadella, va compunivers de parauUPF durant 20 anys les, imatges i hartar amb les intervencions d’Estela Ocammonies” s’ha pogut
po, directora de l’IUC, i dels professors
visitar del 30 de gener al 28 de febrer
del Departament d’Humanitats Feral campus de la Ciutadella. A parnando Pérez-Borbujo i Amador Vega,
tir de l’exhibició de vuit dels prinque van glossar la trajectòria docent i cipals llibres del filòsof, la mostra
ha volgut recrear, de manera paral·
intel·lectual de Trías.
lela, l’entorn que va envoltar la puSeguidament es va inaugurar la
blicació de les obres seleccionades, a
instal·lació homenatge, Cantata, de
l’artista Susana Solano, ubicada a partir de documents de l’arxiu particular de Trías, com ara entrevistes,
la paret exterior del Dipòsit de les
critiques, premis, traduccions, artiAigües, al jardí que hi ha al costat
cles de premsa, cartes, etc.
de l’aulari de l’edifici Ramon Tur-

Lliurament del guardó
Jaume Casals, rector de la UPF,
va llegir l’acord del Consell de
Govern de concedir-li la màxima distinció de la institució, a
títol pòstum, “per la seva dilatada i brillant trajectòria acadèmica, dedicada a la docència i a
la recerca en l’àmbit de les equacions derivades parcials, i molt
especialment, en el tractament
i processament d’imatges, i per
les seves importants contribucions científiques”. Seguidament,
va lliurar el guardó a Coloma
Ballester (acompanyada del seu
fill), vídua de Vicent Caselles i
professora del DTIC.

Jaume Casals, Coloma Ballester i
Vicent Caselles Ballester. eva guillamet

·Els nostres Alumni·
Sandra Sabatés
(Comunicació Audiovisual, 2004)
Copresentadora d’El Intermedio (La Sexta), un programa informatiu humorístic que
marca tendència i que s’ha convertit en una referència televisiva.

“Qui estudia Periodisme,
en el fons tria un estil de vida”
—Per què vas estudiar Comunicació Audiovisual?
—El món de la comunicació em sembla
realment apassionant. Tots ens comuniquem contínuament, i aprendre a transmetre missatges a través de les imatges, de les
paraules, dels sons, posar-hi una determinada intencionalitat, em semblava un repte increïble. Per això, vaig triar Comunicació Audiovisual. La idea inicial
era treballar darrere de les càmeres com a realitzadora. Però, finalment, vaig tenir l’oportunitat de
posar-m’hi davant, i sóc aquí, comunicant en primera persona.

Periodisme, m’han servit a l’hora de redactar textos, sintetitzar, com explicar el
que ha passat amb imatges...

—Algun consell per als estudiants de Comunicació?
— Sobretot que no perdin mai la il·lusió, ni
la curiositat. Sempre he pensat que qui estudia Periodisme, ho fa realment per devo-

— Com a periodista m’agrada que es tracti
l’actualitat, es compari la manera com la
reflecteixen els diferents mitjans, s’analitzi i es critiqui. I si a això, hi afegim l’humor d’en Wyoming, que et permet unes
altres llicències a l’hora de dir les coses,
doncs molt millor. És un programa que
ja m’agradava com a espectadora, i ara més, que el puc gaudir
des de dins.

—Com portes ser una persona
coneguda?
—No n’acabo de ser massa conscient, potser perquè ja era presentadora de televisió. La gran
diferència és que aquest programa és en prime time i el segueixen uns dos milions de persones
cada nit. Això sí, et crida l’atenció quan algú et saluda pel carrer
i et diuen pel teu nom. En general,
la gent és molt respectuosa i agraeixo quan et comenten temes que
hem tractat o te’n proposen uns
altres, perquè estableixes un feedback amb l’espectador molt interessant, ja que pots conèixer de
primera mà la seva opinió que, al
cap i a la fi, és per a qui estàs fent
el programa.

—Quins records tens del teu pas
per la UPF?
—Molt bons! Hi penso molt sovint
perquè, a més, en aquesta professió és molt habitual coincidir amb
els companys de la Universitat. Si
miro enrere, el primer que recordo
és el plató, les reunions de guió, els
farts de riure que ens fèiem inventant programes per després poder-los realitzar. Tinc la sensació
d’haver après “tocant botons”: fèiem moltes pràctiques, molts treballs, i això t’enriqueix i aprens
moltíssim.

—La formació rebuda t’ha ajudat en la teva professió?
—Sens dubte! El millor que té
aquesta carrera és que t’introdueix en les
diferents formes i mitjans de comunicació.
Igual que estudies realització de televisió,
també fas producció, fotografia, cine, publicitat, periodisme..., així que sempre hi
ha conceptes que acaben sent molt útils
quan treballes. En el meu cas, quantes vegades hauré dit: “Això estava en el Millerson”. I de la mateixa manera, molts
aspectes que vam tractar a la carrera de

—Què és el que més t’agrada de presentar El Intermedio?

ció, per vocació, perquè en el fons està triant un estil de vida. Per molts horaris que
tinguis, al final estàs contínuament pendent d’allò que passa aquí i a l’altra punta
del món. I quan tens l’oportunitat de poder-ho explicar, de convertir la teva passió
en el teu mitjà de vida, és molt gratificant.
Així que encara que aquests temps no són
els més propicis per trobar una bona feina,
que ningú no s’aturi i que lluiti.

—En el futur, penses canviar de
registre o de mitjà?
—Sempre he estat treballant en informatius, ja sigui presentant o com a ENG o bé
en esports, excepte una època en què vaig
estar portant la producció d’un programa
de televisió i em va encantar. No sé què
m’espera en un futur. Tampoc és que li doni gaires voltes; prefereixo dedicar temps
a gaudir del que estic fent ara, que passa
molt ràpid!

