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El PAM: un model lingüístic
de referència
El Pla d’Acció pel Multilingüisme de la UPF (2007-2013) es va crear
per afavorir la internacionalització i l’excel·lència acadèmica i professional
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Una universitat
pública, de qualitat
i internacional
Graus

Ciències de la salut i de la vida
> Biologia Humana
> Medicina (UPF–UAB)
Ciències econòmiques i empresarials
> Administració i Direcció d’Empreses
> Ciències Empresarials - Management
> Economia
> International Business Economics (en anglès)
Ciències polítiques i socials
> Ciències Polítiques i de l’Administració
> Filosofia, Política i Economia
(UPF–UC3M–UAM)
Comunicació
> Comunicació Audiovisual
> Periodisme
> Publicitat i Relacions Públiques
Dret
> Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
> Dret
> Relacions Laborals
Enginyeries
> Enginyeria Biomèdica
> Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
> Enginyeria en Informàtica
> Enginyeria Telemàtica
Humanitats
> Humanitats
Traducció i ciències del llenguatge
> Llengües Aplicades
> Traducció i Interpretació
Dobles graus
> Dret + ADE/Economia

Doctorats

> Biomedicina
> Ciències Polítiques i Socials
> Comunicació
> Dret
> Economia, Finances i Empresa
> Història
> Humanitats
> Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
> Traducció i Ciències del Llenguatge

Màsters

Ciències de la salut i de la vida
> Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut
(UPF-UB)
> Indústria Farmacèutica i Biotecnològica
> Laboratori d’Anàlisis Clíniques
> Recerca Biomèdica
> Salut Pública (UPF-UAB)
Ciències polítiques i socials
> Democràcies Actuals. Nacionalisme, Federalisme
i Multiculturalitat
> Filosofia Política
> Gestió de la Immigració
> Recerca en Ciència Política
> Recerca en Sociologia i Demografia
Comunicació
> Comunicació Social
> Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis
Dret
> Avançat en Ciències Jurídiques
> Criminologia i Execució Penal (UPF-UAB-UdG)
Educació
> Formació del Professorat d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional
i Ensenyament d’Idiomes (UPF-UOC)
Humanitats
> Estudis Comparatius de Literatura,
Art i Pensament
> Estudis Xinesos
> Història del Món
Tecnologies de la informació i les comunicacions
> Interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius
Interactius
> Sistemes Intel·ligents i Interactius
> Tecnologies del So i de la Música
Traducció i ciències del llenguatge
> Estudis del Discurs: Comunicació, Societat
i Aprenentatge
> Estudis de Traducció
> Lingüística Teòrica i Aplicada

www.upf.edu
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Rector de la UPF

LA PLENA NORMALITAT DEL MULTILINGÜISME

E

l passat 3 de juny vaig prendre possessió com a rector de la Universitat Pompeu Fabra, i em complau adreçar-me,
per primera vegada, als lectors de la revista institucional de la Universitat. Sóc
el quart rector de la UPF, d’ençà la seva
creació l’any 1990, i assumeixo el càrrec amb la màxima
il·lusió i responsabilitat per mantenir la bona feina duta a
terme pels meus predecessors, que gràcies a la seva dedicació i encert, i amb l’ajut i la col·laboració constant i permanent de tota la comunitat universitària, han convertit la
Pompeu Fabra en una universitat excel·lent, de gran qualitat i internacionalment reconeguda.

Un dels actius més importants de la UPF és que s’ha consolidat plenament com una universitat internacional, com
ho demostren els bons indicadors d’internacionalització,
que milloren cada any. Precisament una de les claus perquè hagi esdevingut una destinació atractiva per atraure
talent d’arreu del món, ha estat l’aplicació del Pla d’Acció pel Multilingüisme (PAM) en el període 2007-2013. Les
actuacions dutes a terme han permès consolidar i renovar
la política de llengües de la Universitat; projectar internacionalment la nostra llengua pròpia, el català; reforçar

el paper de l’anglès com a tercera llengua i com a llengua
franca de comunicació internacional, i del castellà com a
llengua d’interès de l’alumnat internacional.

El desplegament del PAM no ha estat senzill, però finalment
alguns dels seus conceptes clau s’han consolidat en la vida
universitària, com ara la seguretat lingüística a l’aula; la
gestió de l’aula multilingüe, amb l’ús normalitzat de tres
llengües de treball (català, castellà i anglès), i la presència
de l’anglès en els plans d’estudis, amb un mínim de setze
crèdits ECTS impartits en aquesta llengua durant el tercer i el quart curs de grau.
El multilingüisme ens enriqueix com a universitat i com a
col·lectiu. Ens projecta internacionalment i ens fa oberts al
món. Per fer-ho encara més un objectiu estratègic, és necessari subratllar la presència d’altres llengües més o menys
veïnes. El multilingüisme no pot quedar-se en un trilingüisme entristit i pragmàtic. També ens convé deixar ben clar
que no ens oblidem del català i que, a banda de saber i fer
saber que som a Barcelona, volem difondre que Catalunya
forma part del nostre lloc mental. Només així es pot entendre la naturalesa d’aquest compromís amb el multilingüisme que renovo de bon grat amb aquestes ratlles.

toni batllori

Redacció, producció i edició Unitat de Comunicació i Relacions Externes (Gabinet del Rectorat).
Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona. Tel.: 93 542 20 00. http://www.upf.edu/ A/e: gabinet.rectorat@upf.edu
Il·lustració de coberta Mikel Jaso. Fotografia de contracoberta Frederic Camallonga. DL B-44938-2010. ISSN 2014-0630
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Pla d’Acció
pel Multilingüisme:
l’èxit d’un model
integrador
“La universitat ha de ser un lloc on convisquin
les llengües sense enfrontaments”. Aquestes
paraules, pronunciades per l’antic vicerector
Josep Eladi Baños, contenen l’essència del PAM,
aplicat a la UPF entre els anys 2007 i 2013
Creat amb l’objectiu de potenciar el
multilingüisme com a via per a la internacionalització (una aposta essencial de la UPF), així com l’excel·lència
acadèmica i professional, el Pla d’Acció pel Multilingüisme (PAM) ha permès consolidar i renovar la política de
llengües de la Universitat, projectar el
català al món i reforçar el paper de l’anglès com a tercera llengua i de l’espanyol com a llengua d’interès de l’alumnat estranger.
Carmen Pérez, vicerectora de Promoció Lingüística (2005-2009) i després delegada del rector en aquesta
matèria (2009-2013), remarca la seva
importància: “Amb el PAM, la UPF
va ser la primera universitat a Catalunya que es va dotar d’un pla de llengües sistemàtic, en el qual el català tenia la consideració de llengua pròpia,
s’incloïa el castellà de forma explícita,
i també l’anglès com a llengua de treball útil per obrir-se al món”.
I és que el PAM, ideat l’any 2005,
després que Josep Joan Moreso fos
proclamat rector, va ser possible gràcies a diferents factors que van coincidir en el temps: la incorporació
del sistema universitari català a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), en el qual les llengües esdevenien centrals per al disseny de

polítiques de mobilitat d’estudiants i
d’internacionalització; la creació d’un
vicerectorat dedicat exclusivament a
les llengües; l’existència a la Universitat, des de l’any 1999, del Programa
d’Ensenyament d’Idiomes (PEI) (actualment, Idiomes UPF), que la dotava
d’una plataforma formativa i de sistemes d’avaluació multilingüe, i la vitalitat dels serveis lingüístics interns.
“El PAM ha estat un pla robust,
transversal, amb una filosofia multilingüe que havia de penetrar en la dimensió acadèmica, administrativa i de
recerca de la institució, amb un disseny complet en el qual convergien els
esforços de gairebé tots els serveis de
la casa”, comenta Carmen Pérez. Un
pla que ha girat al voltant de cinc eixos (informació, formació, regulació,
suport i dinamització) i 25 actuacions
desplegades al llarg de quatre anys, sota la planificació, coordinació i gestió
del Centre per a la Qualitat i Innovació Docent (CQUID).

Conceptes bàsics del PAM
El PAM, que queda recollit al Portal de
les Llengües a la UPF (www.upf.edu/
multilinguisme/), ha pivotat al voltant
de diferents conceptes fonamentals,
alguns dels quals han tingut una repercussió molt important: és el cas de

D’esquerra a dreta:
Emili Mata, Lourdes Pérez,
Mireia Triguero i Núria Almiron.
frederic camallonga

la “seguretat lingüística”, un concepte
generat per Albert Servitje, del Gabinet Lingüístic de la UPF: l’estudiant,
en el moment de matricular-se d’una
assignatura, ha de poder saber la llengua amb la qual el professor n’imparteix la docència. Es tracta d’una informació que ha de ser pública i vinculant
i que es bàsica per facilitar, per exemple, la mobilitat internacional.
Un segon principi és el de la ”gestió de l’aula multilingüe”, basat en el
fet que el docent és lliure de decidir en
quina de les tres llengües (català, castellà o anglès) fa les classes, però alhora els estudiants les poden emprar de
manera indiferent, tant oralment com
per escrit. El professor, doncs, ha de tenir les competències i habilitats sufici-
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ents per poder gestionar aquesta situació de diversitat lingüística a l’aula.
Finalment, un tercer concepte, derivat
dels anteriors, és l’ús de tres llengües
de treball, les dues oficials a Catalunya (català i castellà) i l’anglès.

Política de llengües al grau
Tot aquest corpus teòric es va materialitzar en una política lingüística pròpia de la UPF, articulada al voltant del
“Marc general i criteris per a la programació universitària a Catalunya”,
impulsat per la Generalitat i centrat
en l’exigència del coneixement d’una
tercera llengua.
Aquestes mesures aplicades per
la UPF incloïen la introducció d’un
mínim de 16 crèdits ECTS impartits

·Des del campus·

en anglès durant el tercer i el quart
curs de grau. A partir d’aquests mínims, la proporció resultant de crèdits en aquesta llengua varia molt segons els estudis i la facultat. Menció
a part mereixen el grau en International Business Economics (IBE), impartit íntegrament en anglès, o els graus
en Traducció i Interpretació i Humanitats, d’una naturalesa especial pel que
fa al tractament de les llengües.
Altres mesures implantades van ser
el diagnòstic del nivell d’anglès a primer curs i la seva acreditació a segon
per mitjà, respectivament, de la Prova de Diagnòstic Lingüístic (PDL) i la
Prova Certificadora de Coneixement
Lingüístic (PCCL), o equivalents; el
requisit exigible d’un nivell B2 (avan-
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çat) del Marc Europeu Comú de Referència en anglès, que cal assolir a finals
del segon curs de grau; o el desplegament de plans de formació en anglès
i en català per al professorat, sota la
responsabilitat del CQUID.
Aquest procés ha anat acompanyat d’un suport instrumental (aproximadament dos mil ordinadors estan
preparats per treballar en llengua catalana i disposen del programari adient per fer-ho possible) i també d’altres iniciatives, com ara el Voluntariat
Lingüístic i el seu programa de parelles lingüístiques.

Experiències de multilingüisme
A Núria Almiron, professora del Departament de Comunicació, el fet d’es-

·Des del campus·
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tudiar a través d’Idiomes UPF el curs
The Teaching of English Content li va
permetre no sols assolir aquest objectiu i poder fer classe en anglès, sinó
també replantejar-se la manera com
impartia docència en general: “A les
meves classes parlo d’estructures i polítiques de la comunicació, un tema
complex i amb molts matisos. Quan
vaig fer el curs d’anglès, em vaig proposar fer una reestructuració de l’assignatura, quedar-me amb les idees
essencials i el vocabulari bàsic. El resultat va ser molt satisfactori, i he copiat aquest model fins i tot en les classes que imparteixo en català”.
Ara bé, la Núria va tenir clar que
a les seves classes en anglès, amb estudiants de nivells molt diferents, havia d’establir unes normes: “Els vaig
deixar clar que jo no era un diccionari d’anglès”, afirma. Després d‘aquesta experiència positiva, no s’ha cansat
d’encoratjar els seus companys de departament per tal que es proposin fer
docència en anglès. A la UPF, entre els
cursos 2009-2010 i 2012-2013 més d’un
miler de docents han rebut formació en
aquesta llengua estrangera.
Molt diferent és el cas de la Lourdes Pérez, professora de Màrqueting
del Departament d’Economia i Empresa. De llengua materna castellana,
però amb ja prop de trenta anys a Catalunya, habitualment fa les classes en
anglès i en castellà. Respecte al català, n’era una usuària passiva, però no
s’havia llençat mai a parlar-lo, i va decidir fer el curs de preparació d’Idiomes
UPF per obtenir el nivell C de català,
acreditat per la Comissió Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana (CIFOLC). A partir d’aquí, va fer
un pas més i va començar a utilitzar el
català a l’hora d’adreçar-se als estudiants en les reunions en petit comitè o de
contestar les preguntes que li feien després de classe. “El meu pròxim repte és
atrevir-me a fer la docència en català”.
I conclou: “Quan he parlat amb la gent
en català puc dir que per primera vegada em sento més a prop seu. La llengua
aproxima molt més al sentiment català
que cap altra cosa”.
La radiografia, però, no seria completa sense el testimoni d’alguns mem-
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prova de diagnòstic lingüístic (PDL)
feta als estudiants de primer curs de grau
Resultats per nivells de competència, segons els nivells del Marc Europeu Comú
de Referència (MECR)
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bres del col·lectiu dels estudiants i
del personal d’administració i serveis
(PAS). Dins el primer grup hi trobem
la Mireia Triguero, graduada el curs
passat en Humanitats, una titulació
en què cal fer 20 crèdits en anglès, 10
crèdits en assignatures obligatòries
entre primer i segon curs i 10 crèdits
més en optatives a tercer i quart. Tot
i que va fer una estada als EUA que
li va convalidar aquestes optatives, sí
que parla de la seva experiència en les

C1

obligatòries: “La part més positiva van
ser els conferenciants i les lectures que
vam fer en anglès, però jo opino que
els professors sovint han de fer jocs
malabars per integrar tota la classe, i
això fa que en determinats casos a les
assignatures els manqui una mica de
contingut”.
Quant al tema de la seguretat lingüística, la Mireia veu molt bé que el professor pugui fer classe en la llengua en
què sigui més competent: “Sempre que

·Des del campus·
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Les proves
certificadores
i el foment del
multilingüisme

Llengües de la docència
Llengües en què s’imparteix la docència en l’àmbit del grau en relació
amb les hores de teoria
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es respecti, penso que permet diversificar els cursos pel que fa a les llengües de
la docència, i ser més atractius de cara
a l’alumnat estranger”, apunta.
L’últim col·lectiu del qual encara no hem parlat, el PAS, també s’ha
hagut d’adequar a tot aquest engranatge multilingüe, per atendre tant
els docents com els estudiants. A tall
d’exemple, més de dos-cents dels seus
membres han participat en el Pla de
Formació en Llengua Anglesa, que
s’ha intentat adaptar específicament a
les situacions concretes que es presenten en les seves tasques del dia a dia.
És el cas de l’Emili Mata, de la secretaria del Departament d’Economia
i Empresa, que ha fet diversos cursos
d’anglès per formar-se: “Realment he
pogut aplicar la formació rebuda de
manera molt efectiva, ja que va estar
orientada a la pràctica diària, amb
models de frases i vocabulari específics i plantejaments de situacions reals”, assegura. I és que en les seves

tasques habituals ha d’utilitzar sovint l’anglès en l’intercanvi d’informació amb professors i entitats i per
atendre consultes.

Perspectives de futur
Sobre el futur de la política lingüística
a la UPF, Mireia Trenchs, vicerectora
de Docència i Ordenació Acadèmica
des de principis del mes de juny d’enguany (en substitució de Josep Eladi
Baños), remarca la importància estratègica que té aquest àmbit per a la
Universitat: “Es tracta d’una aposta
bàsica per a la UPF, de la qual properament fixarem les directrius amb el
nou equip de govern i les persones que
hi han de contribuir”.
No obstant això, els eixos de la convivència lingüística, l’equilibri entre el
multilingüisme i la captació dels millors
estudiants, docents i PAS i la promoció
de l’aprenentatge del català, de l’anglès
i d’una segona llengua estrangera continuaran sent fonamentals.

La UPF va ser pionera en
l’impuls de les proves lingüístiques de diagnosi (PDL) i de
certificació de competències
(PCCL). D’aquesta darrera,
l’any 2012 va obtenir el segell
de l’Associació de Centres de
Llengua en l’Ensenyament
Superior (ACLES), que forma part de CERCLES, el seu
equivalent europeu. Es tracta
d’un reconeixement del nivell
d’anglès en l’àmbit universitari internacional, i converteix la PCCL en la prova única
certificadora a la Universitat,
vàlida tant per participar en
programes de mobilitat com
per accedir a un màster.
No obstant això, la Generalitat de Catalunya està
impulsant el Certificat de
Llengua de les Universitats
Catalanes (CLUC), també
amb reconeixement ACLES,
amb la voluntat política
d’agrupar totes les proves i
títols dels centres universitaris catalans quant als diferents idiomes. Si es consolida,
tot i que de moment només
està en marxa per a l’anglès,
i sols pels seus nivells B1 i B2,
a la llarga potser arraconarà
la PCCL.
La UPF, però, no només
aposta per l’anglès com a
llengua estrangera, sinó que
també n’impulsa d’altres, com
es desprèn de la convocatòria
del Premi de Foment del Multilingüisme, que es convoca
anualment des del curs 20102011: els quinze estudiants que
treuen millors resultats en la
PCCL obtenen un curs gratuït
a Idiomes UPF en una llengua
estrangera, preferentment
diferent de l’anglès.

·Protagonistes·
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Josep Eladi Baños

catedràtic de Farmacologia de la UPF

“Si Bolonya fracassa,
la universitat no tindrà
una altra oportunitat
en dècades”
Josep Eladi Baños va tutelar, com

a vicerector de Docència i Ordenació
Acadèmica (2005-2013), el procés
d’adaptació de la UPF a l’Espai
Europeu d’Ensenyament Superior
(EEES).

— El seu pròleg del llibre es titula
“Al principi de tot, no hi havia res”.
Va ser així?
— Depèn de quan es fixi el principi i
què s’entengui per res. Molt aviat, a la
UPF van començar diversos projectes
pilots d’adaptació a l’EEES i grups de
professors van començar a adaptar les
seves assignatures als crèdits ECTS. El
títol fa referència al govern espanyol,
que tenia la responsabilitat final de
dictar les normes del procés, ja que no
hi va haver un marc legislatiu clar fins
a l’octubre del 2007, només tres anys
abans d’acabar el procés i vuit anys
després d’haver-lo començat.

— Quines oportunitats suposava Bolonya per a la UPF?
— Tres grans oportunitats. La primera,
replantejar les llicenciatures i les diplomatures per adaptar-les a les noves situacions, tant en continguts com en metodologies docents. La segona, els màsters
universitaris, per guanyar presència en
l’escenari internacional gràcies a una
oferta de qualitat. Finalment, dotar tota
l’oferta docent d’un esperit europeu, tant
en el fons com en les formes, per aprofitar un escenari de llibertat, fora de les
rigideses dels antics plans d’estudis.

— Com es van poder vèncer l’escepticisme, la crítica i la resistència als
canvis?
— La creació d’un model docent flexible segons els estudis, el marc nou
d’avaluació, el programa de tutories,
el nou rol del CQUID i la comptabilització de la nova dedicació docent
són exemples de com es va realitzar
aquest canvi, de forma progressiva i
consensuada. Tot el procés es va dur a
terme sense massa conflictes ni resistències saguntines per un treball constant i clar en una determinada direcció, acompanyat de la flexibilització
suficient per adaptar-se als diferents
estudis, i sempre amb la col·laboració
de la comunitat universitària.

— Com valora que el Govern espanyol optés pel 4+1 en lloc del 3+2 de la
majoria dels països europeus?
— La decisió del 4+1 no ha estat general, ja que hi ha estudis de cinc i sis anys,
obligats per directives europees. D’entrada és un error procedir a una uniformització en estudis que tenen molt
poc a veure uns amb els altres. Hauria
estat millor el 3+2, que hauria donat
lloc a graus més generalistes, impossibles d’assolir amb el 4+1, i màsters més
complets que els actuals.

— Per què els estudiants es van oposar a Bolonya?
— A la majoria de les universitats es
va fer amb presses, sense directrius
polítiques clares, sense un pla econòmic definit i amb molta improvisació.
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La manca d’informació, o la desinformació, va acabar creant un univers de
mitges veritats i mitges mentides que
era la situació òptima per a la protesta irracional amb una forta politització partidista i interessada. Com
es podia debatre serenament en mig
d’acusacions sense base, tancaments
a les universitats i peticions d’anullar tot el procés?

— Amb dues “promocions Bolonya”
de graduats, quin balanç en fa?
— Positiu. Hem millorat les taxes de
graduació i les d’abandonament, la
satisfacció general i la percepció subjectiva entre els docents que els estudiants aprenen més. També ha millorat la projecció externa de la UPF, ha
augmentat el nombre d’estudiants en
primera opció i les notes d’accés de la
majoria dels estudis. Els màsters tenen
un elevat percentatge d’estudiants estrangers, les tesis doctorals s’han multiplicat i encapçalem els rànquings de
qualitat docent.

— Quin ha estat el paper de l’avaluació en tot el procés?
— Cabdal. Pel que fa a l’avaluació
docent, que determina tot el procés
d’aprenentatge, en destaco la inclusió de les activitats noves (seminaris,
pràctiques, presentacions orals, debats) en la qualificació de cada estudiant, i la desaparició de la convocatòria
de setembre. L’avaluació institucional
dóna informació als responsables dels
estudis i a la direcció de la Universitat
sobre el funcionament dels processos
docents i marca el rumb.

— Quins aspectes de l’EEES encara
poden millorar?
— El model docent de la UPF, aprofundint cap a una estratègia més activa d’implicació dels estudiants, la
clara identitat entre plans d’estudis i
competències, la definició d’avaluacions més pertinents a les competències
demanades, més presència de llengües
estrangeres en la formació i establir
plans d’estudis entre àrees de coneixement allunyades. Si l’EEES fracassa, la universitat no tindrà una altra
oportunitat en dècades.
Frederic Camallonga
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La crònica d’un
esforç col·lectiu
Com vam fer el canvi. L’adaptació de la Universitat Pompeu
Fabra a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior és una crònica que analitza i reflexiona al
voltant de com la UPF ha anat
aplicant l’EEES, tant en l’àmbit del grau com del màster i el
doctorat, des que es va iniciar
aquest procés, fa uns deu anys
aproximadament, fins a l’actualitat.
Aquesta publicació recull la veu d’una seixantena
dels principals protagonistes
d’aquesta transformació, des
de càrrecs acadèmics, administratius i de gestió, persones
vinculades a l’àrea de Docència i personal d’administració
i serveis, fins a professors, estudiants i antics alumnes.
El llibre s’estructura en set
apartats diferents: “Construint el canvi”; “El canvi en
les titulacions”; “L’ensenyament adreçat a l’aprenentatge”; “Un aprenentatge
obert al món i a la societat”;
“L’aposta per la qualitat”;
“Evolució en la gestió de la
docència”, i “Algunes reflexions finals”.
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Universitat sense nota de tall
La UPF ha impartit dos MOOC, els cursos gratuïts i massius
que han revolucionat l’educació a Internet
Fa poc temps, el sistema universitari espanyol va veure com irrompia amb
força el fenomen dels anomenats MOOC (de l’anglès Massive Online Open
Courses o cursos massius oberts en línia). Era una novetat a Europa, però
no pas als Estats Units, on ja fa alguns
anys que aquests cursos gratuïts es van
posar en marxa amb un notable èxit
en prestigioses universitats, com ara
Harvard, Stanford, Princeton o el MIT.
L’oferta és ben variada i n’hi ha per a
tots els gustos i interessos i el nombre
d’inscrits pot arribar a superar el centenar de milers de matriculats.
Els MOOC es caracteritzen per
aprofitar les possibilitats de les eines
multimèdia al servei de l’aprenentatge,
com ara vídeos en línia, textos, participació en fòrums o tests per avaluar.
Estan plantejats com a complement
a l’oferta docent de la Universitat, a
més de ser una oportunitat per explorar nous sistemes docents amb l’ús de
noves tecnologies i despertar vocacions entre els futurs estudiants.
La UPF ha estat una de les primeres universitats catalanes a reaccionar i ha entès que, lluny de significar

Els dos cursos han tingut
més de 1.600 participants
i una durada de sis
setmanes
una competència per a la universitat
presencial, els MOOC són una oportunitat per aconseguir projecció internacional, explorar models pedagògics a partir de les noves tecnologies i
atraure possibles futurs alumnes. Per
això, va ser una de les primeres universitats a afegir-se a aquesta modalitat d’autoaprenentatge gratuït
a través d’Internet, i el març passat
va posar en marxa, amb la coordinació del Centre per a la Qualitat i

la Innovació Docent (CQUID) de la
Universitat, els dos primers cursos:
Descodificando Álgebra i Innotools:
transforma tu idea de negocio en una
propuesta de valor única. Aquesta
oferta docent inicial es va desenvolupar i difondre a través de Miríada
X, la primera plataforma de MOOC
en llengua no anglesa.

Apropar les matemàtiques
Amb una durada de sis setmanes i format per sis mòduls (més un de presentació), el curs Descodificando Álgebra
es va adreçar a persones que volien conèixer com funcionen les comunicacions avui en dia, a la vegada que desitjaven aprofundir en alguns conceptes
i coneixements matemàtics.

Aquest MOOC, vinculat a l’Escola Superior Politècnica (ESUP) de la
Universitat, va servir d’introducció a
les matemàtiques per als estudiants
que arriben a un primer curs universitari i al mateix temps, des del punt
de vista de la comunicació, és una il·
lustració de l’impacte del raonament
matemàtic en el món real. En aquest
sentit, el curs proposava a l’inici de
cada mòdul un petit repte o problema
que s’ha plantejat en algun moment de
la història i que s’ha pogut solucionar
gràcies a les matemàtiques.
El curs va estar coordinat per Vanesa Daza i Nikolaos Makriyannis,
professors d’Àlgebra Lineal i Matemàtica Discreta del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comu-
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nicacions (DTIC) de la UPF. “M’atreia
molt la idea d’apropar les matemàtiques a tothom, i en especial l’àlgebra,
que es veu com una matèria complexa, llunyana del món que ens envolta”,
explica Vanesa Daza. “Vaig voler mostrar que la realitat és que es troba darrere de molts problemes de la nostra
vida quotidiana. En particular, molts
problemes relacionats amb la codificació i el xifratge de la informació troben la seva solució en conceptes senzills d’àlgebra”, afegeix.  
La bona acollida del nou curs es
va concretar en una inscripció inicial de 2.485 persones. El van començar 553 estudiants, amb una tipologia
molt variada, gent de diferents edats i
procedències. El grup més nombrós va
ser el de menors de 25 anys, principalment d’Espanya, però també d’altres
països llatinoamericans com Argentina o Colòmbia. Sis setmanes després,
330 participants van assolir el certificat final acreditatiu.
La coordinadora del curs fa un balanç positiu de la primera edició. “Al

Nikolaos Makriyannis
i Vanesa Daza.
frederic camallonga

començament va ser una feina molt
dura. Començàvem de zero, donat que
no teníem experiència en aquest nou
format de curs (vídeos, guions...), però pas a pas vam aconseguir trobar la
manera d’imprimir la nostra empremta al curs i aconseguir el nostre objectiu. Aquest procés va ser molt enriquidor professionalment”, comenta la
professora Daza. “Sens dubte, que la
millor satisfacció”, apunta, “ha estat
el seguiment i l’interès de tants alumnes que dedicaven el seu temps lliure a
seguir les nostres classes, així com els
seus comentaris d’agraïment i felicitació van ser una bona recompensa al
temps i l’esforç invertits”.
L’experiència ha valgut la pena,
segons Daza, que es mostra disposada a repetir el curs ben aviat. En la
pròxima edició aprofitarà per introduir-hi alguns canvis més en la línia
de les activitats proposades que no en
els continguts del curs ni del material audiovisual realitzat. “Volem ferho més dinàmic i participatiu, aprofitant la gran quantitat de gent que hi

MIRÍADA X,
la plataforma dels MOOC
en castellà
Els cursos de la UPF s’imparteixen
dins de Miríada X, la primera plataforma de MOOC en llengua no anglesa, que
agrupa l’oferta de vint universitats espanyoles i sud-americanes que formen part
de la xarxa Universia.
La plataforma d’àmbit hispanoamericà es va constituir el novembre del 2012
amb l’ajuda de Telefònica Learning Services i de la Fundació CSEV per aprofitar
el potencial docent de les universitats de
l’Estat i de Llatinoamèrica i, alhora, actuar com una alternativa de les potents
plataformes del món anglosaxó, com
edX —liderada per Harvard i el MIT—,
o Coursera —impulsada per Stanford,
entre d’altres centres de prestigi.
Per animar les universitats a fer
cursos, la plataforma va convocar recentment un premi al millor MOOC de
Miríada X, que estava dotat amb 10.000
euros.
www.miriadax.net
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participa. En un futur, ens agradaria
estendre-ho a altres branques de les
matemàtiques, com podria ser afegint
coneixements de càlcul”, afirma.

Aprofundir en l’emprenedoria
L’Escola Universitària del Maresme
(EUM), pertanyent al TecnoCampus
Mataró-Maresme i adscrita a la UPF, va
ser la responsable de dissenyar i desenvolupar Innotools: transforma tu idea
de negocio en una propuesta de valor
única. El curs, de sis setmanes de durada i format per sis mòduls, s’adreçava a
emprenedors i combinava l’explotació
de dues eines: el Mapa de l’Empatia i el
Business Model Canvas.
El principal objectiu del curs va ser
formular propostes de valor úniques
en el procés de generació de models de
negoci, per a processos emprenedors
o per a innovacions empresarials, a
partir del fet de posar-se a la pell del
consumidor i de l’usuari, un punt de
vista que pot proporcionar un escenari únic per oferir un producte o servei
de valor afegit.
Aquest curs va tenir una inscripció
inicial de 7.230 persones, de les quals
2.665 van iniciar el MOOC i d’aquestes, 1.292 el van acabar. La valoració global, tant per part dels organitzadors com dels participants, va ser
molt positiva.

La continuïtat dels MOOC
Atès el balanç satisfactori dels dos primer cursos impartits, els responsables
docents de la UPF estan treballant per
augmentar, durant el curs 2013-2014, el
catàleg de cursos MOOC. Així, el pròxim 21 d’octubre es posarà en marxa la
segona edició d’Innotools: transforma
tu idea de negocio en una propuesta de
valor única. Per la seva banda, Descodificando Álgebra també repetirà durant aquests curs.
En paral·lel, el 5 de setembre es va
acabar el termini per presentar propostes de MOOC a l’AGAUR per rebre el corresponent ajut, i la UPF n’hi
va presentar tretze. El mateix dia també finalitzava el termini per presentar
propostes d’ajuts al concurs de Miríada X-SEGIB, i la UPF n’hi ha presentat quatre.
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Diferents imatges
de la Redacció
Integrada.
frederic camallonga

Formant periodistes multimèdia

Els alumnes de Periodisme publiquen els seus continguts a El Punt Avui,
BTV, Vilaweb i UPF.Ràdio, a través de la marca Cetrencada
Des de fa uns anys hi ha la tendència global dins els mitjans de comunicació de transmetre la informació amb
tots els llenguatges possibles: audiovisual, sonor, escrit i digital, el que
s’anomena convergència de redaccions. D’aquesta manera, un determinat mitjà pot tenir la seva publicació escrita, una emissora de ràdio, un
canal de televisió i la seva pàgina a
Internet. Aquesta integració funciona en diferents sentits. D’una banda,
des de la lògica empresarial, és una
manera d’optimitzar els recursos humans i els materials de la redacció. De
l’altra, des del punt de vista dels usuaris, aquests cada vegada estan més
acostumats a rebre informació a través dels diferents canals, el que se’n
diu el multimèdia.

“I això vol dir que el periodista s’ha
d’anar acostumant al fet que no treballarà només per premsa, només per ràdio o només per televisió, sinó que ho
haurà de fer tenint el cap posat alhora
en els diversos mitjans que poden arribar a l’usuari. I, per tant, a aquesta
tendència, que és bastant imparable,
tractem de donar-li resposta aquí, a la
redacció integrada, formant un tipus
de professional que no ha de ser el que
se’n diu el ‘periodista orquestra’, sinó
una persona que tingui un perfil que
realment l’habiliti per a aquest treball
multimèdia”, afirma el professor Salvador Alsius, creador de l’assignatura Taller Integrat de Periodisme que
cursen els alumnes de tercer curs del
grau en Periodisme de la UPF.
En aquesta assignatura, sota el pa-

raigua de la marca Cetrencada, els estudiants treballen els llenguatges televisiu, radiofònic, escrit i digital de
manera integrada. L’assignatura es divideix en aquests quatre trams i els estudiants cursen les quatre modalitats
al llarg del curs. Tot i que cada tram
funciona de manera independent, els
alumnes estableixen sinergies entre
ells per abordar determinades temàtiques de manera conjunta o branques
de l’assignatura al llarg del curs.
L’activitat es duu a terme a la Redacció Integrada del campus del Poblenou de la UPF, una gran newsroom
on poden treballar simultàniament
fins a setanta estudiants. L’espai està
compost dels ordinadors i les impressores amb els quals s’edita la premsa
impresa, dels locutoris de ràdio i de
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i cadascú té la seva funció. Hi ha un
equip d’edició, un director de fotografia, redactors, correctors, etc.”, explica
Marc Ferragut, un dels estudiants col·
laboradors. “El número que s’encarta
amb El Punt Avui té vuit pàgines: un
reportatge central, una entrevista, una
contra, una segona pàgina més de presentació de personatges, una agenda i
una pàgina de cròniques”, concreta.

Reportatges per a Vilaweb
“En el tram d’Internet el que fem és
aprendre a redactar i a construir un
relat amb el llenguatge destinat a Internet amb elements gràfics i visuals
i gràcies a la Universitat tenim una
projecció real com la plataforma de
Vilaweb, la qual cosa ens permet tenir un primer contacte amb el món real i que els nostres reportatges tinguin
visibilitat”, apunta l’estudiant Natàlia Capdevila. “Aquí se’ns ensenya a
utilitzar eines digitals, interactives i
també vídeo i àudio. Internet és realment el periodisme on abarques tots
els àmbits”, afegeix.
la sala de controls i el plató de televisió. En funció de l’activitat prevista,
la redacció es pot dividir en tres espais separats mitjançant panells mòbils, o bé ser un únic espai diàfan, com
les actuals redaccions dels mitjans de
comunicació.
Els productes de comunicació de
premsa, televisió i Internet que elaboren els estudiants dins de la marca Cetrencada tenen una gran difusió
externa, ja que són inclosos de manera regular dins dels continguts de tres
mitjans destacats dins l’àmbit comunicatiu català: El Punt Avui, Barcelona Televisió (BTV) i Vilaweb. Aquesta
col·laboració és fruit del conveni que la
UPF va signar l’octubre del 2011 amb
aquests tres mitjans de comunicació.

Quatre magazins anuals a BTV
“Al tram de televisió fem notícies i reportatges. Treballem amb vídeo, editem
i gravem, per tal de poder fer dos informatius que emetem per Internet i que
es poden trobar tant a Youtube com a la
web de Cetrencada. També fem un magazín, que s’emet per Barcelona Televi-

sió. Són un conjunt de reportatges que
van dirigits, més aviat, a un públic juvenil. El fet que aquest programa és fet
només per estudiants ens permet elaborar un producte fresc i creatiu”, comenta l’estudiant Laia Ros.

Vuit suplements anuals que
s’encarten amb el diari El Punt Avui
“En el taller de premsa escrita fem dos
números en el transcurs de dos mesos.
Bàsicament ens repartim diverses funcions. És el plantejament d’una redacció que es pot trobar a qualsevol mitjà

Continguts per a UPF.Ràdio
La producció pròpiament de ràdio que
realitzen els estudiants dins del Taller
Integrat de Periodisme (i que pot incloure continguts similars als elaborats per a
premsa o web) es difon a través d’UPF.
Ràdio, l’emissora de ràdio de la Universitat. Com assenyala l’estudiant Anna
Pérez: “Al tram de ràdio el que vam començar fent van ser exercicis de locució
i informatius. Cada cop més treballats,
amb més talls de veu i amb la cobertura de més esdeveniments. També fem un
magazín d’una hora i programes propis
de Cetrencada, com poden ser el ‘Caçatuits’ o el ‘Traçant la jugada”.
Cetrencada és un mitjà multiplataforma d’àmbit català adreçat a un públic jove. De moment, no es pot comparar amb projectes de comunicació
d’altres universitats de Catalunya, ja
que la ‘redacció integrada’ és una de les
darreres innovacions de les facultats de
periodisme. Pel que fa a la convergència de redaccions, no es coneix cap universitat catalana que dugui a terme un
projecte similar.
per saber-ne més: cetrencada.upf.edu
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Fernando Guirao

catedràtic Jean Monnet d’Història “ad personam” a la UPF

“La classe política que
ens ha governat és la
principal responsable
de la crisi”
La Comissió Europea va reconèixer
recentment la qualitat del conjunt
de l’obra de Fernando Guirao
amb la concessió d’una càtedra Jean
Monnet d’Història “ad personam”,
la primera existent a Catalunya
en aquest àmbit.

— Es fa més difícil la seva tasca com
a catedràtic Jean Monnet amb la situació actual?
— La crisi que estem patint ha posat
fi a una narrativa que explicava la integració europea com un procés continu i lineal que s’hauria iniciat quan un
reduït grup de persones es van adonar
de la debilitat dels estats nació i es van
proposar superar aquest estadi amb la
Comunitat Europea (CE), que havia de
conduir-nos cap a una estructura política comuna per a tota Europa, a manera d’uns Estats Units d’Europa. La
meva tasca com a historiador de la integració europea era molt difícil quan
aquesta via completament ahistòrica
d’interpretar el fenomen comunitari
tenia tants seguidors i tants incondicionals. Ara és molt més fàcil: tothom
fuig del simplisme i et demana explicacions molt més complexes!

— El sentiment europeista no s’acaba de consolidar a casa nostra...
— El sentiment europeista estava molt
arrelat a casa nostra. És ara que hem
passat – ràpidament – a nivells d’euroescepticisme que aquí no tenen precedents. Ambdues posicions són les dues

cares de la mateixa moneda. El sentiment europeista venia vinculat a la
percepció general de guany material
que havia comportat la incorporació
del nostre país a la CE i a la UE. Era un
sentiment intel·lectualment poc elaborat sobre els fonaments de la nostra
posició. Tan aviat com s’ha instal·lat la
percepció general que Europa és responsable (ni que sigui només per omissió d’assistència) de la crisi, el sentiment ha girat de signe, amb el mateix
nivell de simplisme.

— Què li sembla la polèmica sobre
si una hipotètica Catalunya independent quedaria dins o fora de la UE?
— Em sembla molt interessada d’una
part i de l’altra i evita la possibilitat
d’introduir matisos. Personalment crec
que l’inevitable procés d’increment de
sobirania per part de les institucions
catalanes ha de fer-se necessàriament
compatible amb la permanència a la
Unió Europea. No vull ni imaginar
una Catalunya fora de la Unió Europea, ni que sigui per un període curt
de temps!

— Qui són els principals responsables de la crisi que estem patint?
— La principal responsabilitat recau
sobre la classe política que ens ha governat –a tots els nivells competencials– des de la signatura del Tractat de
Maastricht, ja que ha deixat passar
una oportunitat irrepetible de transformar el nostre país en una societat
més democràtica, més eficient i sos-

tenible. L’estat actual del nostre país
és esperpèntic i la classe política busca responsables més enllà de les seves
fronteres de competència: primer els
banquers americans, després els mercats, Europa en general, Angela Merkel en particular, els nostres banquers,
la patronal, els sindicats i, finalment,
tots els ciutadans per haver viscut per
sobre de les nostres possibilitats!

— I els principals responsables per
poder-ne sortir?
— Des del punt de vista general, la
responsabilitat correspon a la classe
política, que és la que ha de dissenyar
la manera d’implementar les polítiques que ens permetran sortir del forat. S’equivoca qui pensi que sortirem
de la crisi amb més despesa pública,
però manipula la realitat qui digui que
només hi ha una via. Reduir la inversió
en educació primària (reducció de la
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de manera radical, les economies més
febles i avançar decididament envers
la convergència econòmica real i, fins
i tot, institucional entre els membres
de la UME. L’Agenda de Lisboa era
precisament això! Malauradament la
classe dirigent dels països actualment
en dificultats no s’ho van prendre seriosament.

— Les eleccions al Parlament Europeu del 2014 poden marcar el rumb
de la UE?

Frederic Camallonga

despesa) o reduir el frau fiscal (increment de la recaptació tributària) són
mesures que poden portar al mateix
port (equilibri pressupostari) però que
comporten diferències ideològiques
oceàniques. Hi cap també, però, una
responsabilitat individual, per exemple, amb decisions de més formació i
flexibilitat laboral de caràcter estrictament personal.

— Creu que el paper que juga Alemanya en aquesta crisi és el correcte?
— A Alemanya se li demana que estigui disposada, de manera permanent,
a rescatar països en bancarrota econòmica. Però la classe dirigent dels països en dificultats es mostra incapaç
d’implementar les reformes –de tot
ordre– que serien necessàries per tal
que qualsevol ajut exterior d’Alemanya i del conjunt de la UE compleixi
la seva funció. De fet, no fan més que

cobrir l’expedient fins que la situació
s’agreuja i els cal més ajut. El fet que la
crisi econòmica en països com ara Espanya, Grècia i Itàlia s’hagi transformat en una crisi sistèmica (econòmica,
política i social) no és responsabilitat
alemanya, tot i que molts insisteixin
a responsabilitzar Berlín per ‘manca d’acció’.

— Amb l’euro, es pot dir que la UE va
començar la casa per la teulada?
— Jo no estic entre els partidaris
d’aquest raonament, tan popular ara
com el seu contrari fa quinze anys.
Dissenyar la Unió Monetària com es
va fer comportava riscos perfectament
estudiats i coneguts pels signataris.
Cap membre de cap govern signatari
pot dir que no sabia què s’estava signant el 7 de febrer de 1992 a la ciutat de Maastricht. Es tractava, però,
d’aprofitar l’ocasió per transformar,

— Poden marcar-lo, però no hi ha cap
garantia que sigui així. Les eleccions
al PE de maig del 2014, però, presenten una novetat respecte dels anteriors
set comicis equivalents: els seus resultats haurien de condicionar l’elecció del
president de la Comissió Europea. Si
això pot marcar o no un nou rumb dependrà de la claredat i la contundència
del resultat final –és a dir, del mandat
electoral – i de la capacitat de lideratge
de la persona escollida. Un tercer mandat de Durão Barroso difícilment suposarà cap canvi, però una presidència
semblant a la de Jacques Delors (19851995) podria comportar un salt qualitatiu d’enorme envergadura. La crisi
actual també és una crisi de lideratge
dins la UE, on el president de la Comissió juga un rol fonamental.

— Com s’imagina la UE d’aquí a vint
anys en l’escenari mundial?
— Segons les previsions, la UE del
2050 representarà només el 5% de la
població mundial i produirà el 9% del
PIB mundial. Quan es va crear la CEE,
els Sis representaven el 25% de la població mundial i encara, a hores d’ara,
la UE produeix el 25% de la riquesa
mundial. Clarament, Europa es troba
en un fort declivi relatiu que s’accelera cada dia, tot i que ni la classe política de molts països europeus ni bona
part de les seves poblacions ho volen
reconèixer i actuar en conseqüència.
Acabarem sent un gran parc temàtic per a turistes asiàtics si els països
membres de la UE no entenen que només amb unitat, coherència i legitimitat democràtica aconseguirem desenvolupar un paper al futur escenari
mundial.
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Noa & Max,

una sèrie d’animació
per al foment de les vocacions
científiques i tecnològiques
Una innovadora iniciativa educativa del Grup de Tecnologies Interactives
del DTIC, conjuntament amb l’empresa Everis
Noa & Max. Atrapats a Electrònia és una sèrie d’animació dirigida
per Marco Romeo, creada i impulsada pel Grup de Tecnologies Interactives que dirigeix Josep Blat al Departament de Tecnologies de la Informació

i les Comunicacions, i amb Aurelio
Ruiz com a promotor, conjuntament
amb l’empresa tecnològica Everis, una
consultora d’estratègia, negoci, aplicacions tecnològiques i outsourcing. En
el projecte hi participen alumnes del

màster universitari en Animació que
s’imparteix a l’IDEC-UPF.
Es tracta d’una sèrie per a joves
de 10 a 14 anys, amb una forta presència a Internet i a les xarxes socials, que té com a objectiu fomentar

·A la xarxa·

Setembre del 2013

sèrie i un concurs per a les escoles per
tal que hi col·laborin activament en la
creació d’un nou capítol.

Noves eines pedagògiques
i alhora recreatives
La sèrie constarà de quatre capítols,
de tres minuts de durada cadascun. En
cada capítol es plantejaran diferents
reptes científics i tecnològics a vèncer.
Noa i Max, els seus protagonistes, hauran de superar els obstacles ajudant-se
de les seves habilitats, amb la qual cosa
els creatius del projecte obren un procés d’elaboració de materials didàctics
perquè els professionals docents tinguin al seu abast noves eines per treballar a les escoles a través d’Internet,
noves eines lúdiques i alhora pedagògiques a partir de la ficció.
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esperit aventurer. Com a la seva germana, no li agrada haver d’acabar els
deures per poder jugar i detesta les
ciències i la tecnologia malgrat que el
seu somni sigui ser l’autor del millor
videojoc del món.

Un projecte per a joves
i per a professionals
Aquest projecte va adreçat en primer
lloc als joves, però està obert a la participació de professionals de diferents
àmbits que es vulguin incorporar a
l’equip per desenvolupar, compartir i
aprendre plegats segons un nou model
d’aprenentatge basat en les noves tecnologies, en les noves maneres de producció i de participació col·laborativa
“crowdsourcing” i “crowdfounding”
de materials educatius oberts i disponibles per a tothom.

Noa i Max, dos adolescents inquiets
a qui no els agrada estudiar
Marco Romeo,
investigador del grup GTI
i director de la sèrie.
frederic camallonga

l’aprenentatge, el talent innovador,
la creativitat i la vocació envers la ciència i la tecnologia gràcies a l’ús de
les TIC. Aquesta proposta pedagògica
s’apropa al jovent d’una manera col·
loquial, aportant solucions a les activitats quotidianes i fomentant allò
que els seus creadors anomenen “low
C creativity”.
Fins ara, Noa & Max s’ha presentat
a més de dos-cents estudiants en el context de les sessions Escolab celebrades
al campus del Poblenou, a la Mostra
Internacional de Cinema d’Animació
a Catalunya (ANIMAC) celebrada a
Lleida, del 28 al 3 de març, i al festival
Toon a Ville, celebrat a Barcelona, del
22 al 25 del juny passat. Hi ha prevista
una presentació oficial a Madrid de la

Així doncs, el projecte gira al voltant
d’una història amb dos personatges
principals animats: la Noa i el Max.
Són dos germans en què la Noa és la
gran, una adolescent de 14 anys, rebel,
tímida i afeccionada a la música que
somnia a formar un grup musical amb
el seu xicot. Els seus creadors l’han
imaginat com una noia actual, inquieta, que no suporta els convencionalismes, que busca en ella mateixa les
seves millors capacitats, tot i que no li
agrada ni estudiar ni la monotonia.
En Max, el germà petit de la Noa,
té 12 anys. És mandrós però té un gran

Noa

Té 14 anys, germana
del Max. Rebel i tímida,
somnia a formar un grup
musical.

max

Germà petit de la Noa.
Té 12 anys. El seu somni és
fer el millor videojoc
del món.
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Vida acadèmica

Jaume Casals, Andreu Mas-Colell, Josep Joan Moreso i Núria Basi. FREDERIC CAMALLONGA

Jaume Casals pren
possessió com a rector
Prop de tres-centes persones van
assistir el 3 de juny a l’acte de presa
de possessió de Jaume Casals Pons,
catedràtic de Filosofia de la UPF,
com a rector de la Universitat Pompeu Fabra.
L’acte va tenir lloc a l’auditori del campus de la Ciutadella i va
ser presidit per Andreu Mas-Colell,
conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Va comptar amb la presència de Núria Basi, presidenta del
Consell Social de la UPF; Antoni
Castellà, secretari d’Universitats
i Recerca; Gerard Ardanuy, regidor d’Educació i Universitats de
l’Ajuntament de Barcelona, a més
d’altres càrrecs acadèmics, familiars, amics i membres de la comunitat universitària.
L’acte es va iniciar amb la lectura del Decret 168/2013, de 28 de

maig, de nomenament de Jaume
Casals com a rector de la UPF. Tot
seguit el nou rector va signar l’acta
de presa de possessió, i juntament
amb el conseller Mas-Colell, la diligència de presa de possessió.
En el seu parlament, Moreso, referint-se a les funcions de rector, va

Substitueix Josep Joan
Moreso, que ha estat
rector de la Universitat
entre 2005 i 2013
destacar alguns dels valors que cal
conrear, com ara l’esforç, la constància, la determinació i la paciència: “Aquesta consciència d’estar al
servei dels altres fa imprescindible
que la virtut que unifica les altres
(feines) sigui la virtut de la integritat”, va afirmar.

Josep Joan Moreso, un cop acabada la seva intervenció, va imposar la Medalla de rector de la UPF a
Jaume Casals, que ja com a nou rector va començar el seu parlament
adreçant-se al seu predecessor, a
qui va agrair “l’esforç i el talent
extraordinari que ens ha dedicat a
tots durant els anys del seu rectorat”. Seguidament va apuntar alguns dels aspectes centrals del seu
mandat i va acabar anomenant totes les persones que formaran part
del seu equip de govern i demanant
confiança a la comunitat universitària i a les institucions.
El nou rector va ser elegit en les
eleccions celebrades el 29 d’abril,
en què va ser l’únic candidat. La
participació del professorat permanent va ser d’un 52,5%, dels quals
un 80% va votar a favor del candidat. Entre el PAS, la participació va
assolir el 42,3%, amb un 52,5% de
vots favorables. Pel que fa a la resta de col·lectius, hi va haver una
7,18% de participació. Del total de
vots emesos, el 54,1% van ser a favor del candidat.
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Publicacions

Una eina útil per
als experts en salut
pública

Accés

La demanda
puja un 8% en
la preinscripció
universitària
La UPF ha augmentat la demanda en primera opció en un
8,17% respecte al curs passat,
en el marc del procés de preinscripció universitària per al curs
2013-2014. Cada plaça oferta en
l’àmbit del grau, pel que fa als
ensenyaments integrats, ha estat demanada per dos estudiants (una relació entre demanda i oferta de dos a un). Així, les
2.355 places de nou accés han
estat sol·licitades per un total
de 4.719 persones.

Notes de tall
Les notes de tall de la UPF es
mantenen elevades, i en el 48%
dels estudis de grau (en onze titulacions) han augmentat amb
relació al curs passat. Medicina,
amb un 12,34, és la titulació amb
la nota de tall més elevada, i se
situa com la quarta més alta del
sistema universitari català. Seguidament trobem el nou grau
en Filosofia, Política i Economia,
ofert conjuntament pels centres
que formen l’Aliança 4 Universitats, que ha arrencat amb força,
amb un 11,93; i en tercer lloc, International Business Economics
amb un 11,84.

Més de mig milió de dades i 200
mapes en què es recull l’evolució
durant vint anys de les taxes de
mortalitat d’homes i dones a Espanya. És la informació inclosa en
l’Atles de mortalitat en municipis
i unitats censals d’Espanya (19842004), una exhaustiva obra elaborada per un equip de 25 investigadors sota la direcció de Joan Benach
i José Miguel Martínez, investigadors del grup de recerca GREDSEMCONET de la UPF, i editada per
la Fundació BBVA.
L’atles recull informació de 2.218
àrees geogràfiques i, de manera més
detallada, dins les unitats censals de
les sis ciutats espanyoles més grans:
Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla,
València i Saragossa. L’àmplia sèrie
històrica -de 1984 a 2004- permetrà
als experts en salut pública buscar
les causes i factors de les diferències
entre territoris. A més, s’ha desenvolupat una interessant eina, accessible a la web de la Fundació BBVA,
que dóna accés a les dades per municipis i unitats censals.
S’han analitzat setze causes de
mort comunes a homes i dones, a les
quals s’han afegit el càncer de mama
en les dones i el càncer de pròstata
en els homes, i una dada sobre què
suposen totes aquestes disset causes
juntes en el conjunt de la mortalitat
per a cada sexe.

Arturo Álvarez-Buylla. PRBB
Recerca

Estada del
neurobiòleg
Álvarez-Buylla
Arturo Álvarez-Buylla, premi
Príncep d’Astúries d’investigació científica l’any 2011, ha estat
l’acadèmic convidat enguany pel
programa d’atracció de talent
“Distinguished Visiting Professors”, finançat conjuntament
amb el Banc Santander.
Durant els mesos de juny i juliol, el professor Álvarez-Buylla
va mantenir diferents contactes i trobades amb professors i
investigadors del Departament
de Ciències Experimentals i de
la Salut, en particular amb els
del Programa de Genètica i Neurociències, així com amb els estudiants de grau i postgrau de
l’àmbit biomèdic.

Un expert en la regeneració
de les cèl·lules cerebrals
Arturo Álvarez-Buylla Roces
(Mèxic DF, 1958) és catedràtic d’Anatomia i Neurocirurgia
de la Universitat de Califòrnia
a San Francisco i investigador
principal del Centre de Recerca
en Tumors Cerebrals.
Té una gran reputació internacional pel seu treball en la neurociència del desenvolupament i
en la investigació neurobiològica
amb cèl·lules mare.
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Rànquings

La UPF, entre les millors
universitats joves del món
Josep Joan Moreso i Jonathan A.
Bagger. JHU
Relacions institucionals

Acord amb Johns
Hopkins en l’àmbit
de les polítiques
públiques
La UPF i la Universitat Johns
Hopkins (Baltimore, EUA) han
rubricat un acord d’intencions
amb vista a fer possible la constitució d’un centre de polítiques
públiques de la prestigiosa universitat nord-americana al campus de la Ciutadella de la UPF.
Aquest futur centre, que ocuparà uns espais del nou edifici de recerca en ciències socials
que actualment es troba en una
fase avançada de construcció,
podrà oferir programes acadèmics —prioritàriament en col·
laboració amb la UPF— i programes en línia amb una part
presencial que tindrà lloc a Barcelona; impulsarà projectes de
recerca conjunts, i podrà acollir
esdeveniments internacionals.

Fructífera relació
L’acord entre ambdues universitats el van signar el passat 11 de
març, a Baltimore, Jonathan A.
Bagger, vicepresident executiu
de la Universitat Johns Hopkins,
i Josep Joan Moreso, rector de la
UPF, que estava acompanyat pel
vicerector de Relacions Internacionals, Josep Ferrer, i pel professor Vicenç Navarro, afiliat a
les dues universitats signants de
l’acord i principal impulsor del
projecte.

Times Higher Education (THE) i
En la segona edició d’aquests
Quacquarelli Symond (QS), dos dels
dos rànquings la UPF ha millorat
rànquings universitaris de més presla seva posició al QS, en què ha estigi i influència mundials, van fer púcalat catorze llocs -el 2012 hi ocublics els resultats de les millors uni- pava la posició 39 -, mentre que ha
versitats del món amb menys de 50 descendit vuit llocs –del 17 al 25anys, i en ambdós casos la UPF s’ha
en el cas del THE.
situat entre les 25 primeres, concreEl podi, en el QS, l’ocupen la
tament en el lloc 25è.
Hong Kong University of ScienEn el cas del rànquing “THE 100
ce and Technology (Hong Kong),
Under 50”, la UPF és
la Nanyang Techla 2a. universitat esnological UniverTant en el
panyola i la 10a. d’Eurànquing THE com sity (Singapur) i la
ropa, mentre que en el
University of Waren el QS, la UPF
“QS Top 50 Under 50”
wick (Regne Unit).
ocupa
el
lloc
25è
se situa com a 3a. esI en el THE l’ocupen
panyola i 13a. eurola Pohang Univerpea. En tots dos casos, la classifisity of Science and Technology
cació s’elabora a partir de les dades
(República de Corea), l’École Poemprades per fer el rànquing gene- lytechnique Fédérale de Lausanne
ral, si bé THE atorga un pes menor (Suïssa) i el Korea Advanced Insals indicadors més vinculats a la re- titute of Science and Technology
putació acadèmica.
(República de Corea).
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Comunitat universitària

La participació
estudiantil
a la UPF

Irene Herrando, Javier Prado
i Tomàs Marquès. IBE
Genòmica

L’endogàmia
va causar
l’albinisme de
Floquet de Neu
Deu anys després de la mort
de Floquet de Neu, investigadors
de l’Institut de Biologia Evolutiva (UPF-CSIC) han liderat l’estudi del genoma de l’emblemàtic goril·la del zoo de Barcelona,
el primer i únic goril·la albí conegut fins al moment, per desxifrar la causa genètica del seu
albinisme.
La seqüenciació del genoma complet de Floquet de Neu
ha permès esbrinar que el carismàtic goril·la va ser producte de l’endogàmia en els boscos
de Guinea Equatorial.
Els pares de Floquet tenien, probablement, un parentiu
d’oncles-nebots, encara que altres hipòtesis, com que eren mig
germans, també serien possibles.
Per poder determinar aquesta
conclusió, els investigadors van
estudiar la variabilitat del genoma.
En l’estudi, que la revista
BMC Genomics va publicar el
passat 31 de maig, hi han participat Tomàs Marquès Bonet, que
l’ha dirigit, Javier Prado Martínez i Irene Herrando.

“La participació estudiantil a
la UPF” és un projecte finançat pel
Consell Social que vol fomentar
un model de formació integral de
l’estudiant de la UPF i promoure
la participació d’aquest col·lectiu
en les diferents esferes de la vida
universitària, en un ambient de diàleg obert i crític.
El projecte es va condensar en
un llibre presentat l’11 de febrer a
l’auditori del campus de la Ciutadella, en un acte en què van intervenir Josep Joan Moreso, rector de
la UPF; Emma Rodero, vicerectora
d’Estudiants i directora de l’estudi; Núria Basi, presidenta del Consell Social, i diferents membres de
l’equip investigador.

Un estudi transversal
Els investigadors principals del
projecte, que pertanyen a diferents
departaments, són Mariona Ferrer
(Ciències Polítiques i Socials), Mònica Figueras (Comunicació), Davinia Hernández-Leo (TIC), Carles
Murillo (Ciències Experimentals i
de la Salut) i Jordi Mir i Francisco Fernández Buey (Humanitats),
aquest darrer traspassat a l’agost
del 2012, a qui està dedicada la publicació.

Luz Rello. frederic camallonga
Reconeixement

Luz Rello, millor
investigadora jove
d’Europa
El European Young Researchers Award (EYRA), atorgat
per l’associació independent
Euroscience, reconeix la feina
d’aquells investigadors que es
troben en els primers anys de
la seva carrera científica i que,
malgrat la seva joventut, han demostrat la seva capacitat per desenvolupar projectes de recerca
capdavanters i de gran qualitat.
El comitè de selecció internacional d’aquest premi, constituït per experts d’arreu del món,
va coincidir de manera unànime
en el nomenament de Luz Rello,
investigadora del Departament
de Tecnologies de la Informació
i les Comunicacions de la UPF,
com a guanyadora de l’edició
2013. El seu treball en el camp
de la informàtica i de l’accessibilitat, centrat en un important
problema social -la dislèxia- i
la potenciació de la investigació
interdisciplinària, en van ser els
aspectes més valorats.
El premi es lliurarà durant
el Euroscience Open Forum
(ESOF), que tindrà lloc a la ciutat de Copenhaguen entre el 21 i
el 26 de juny del 2014.
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La independència
de Catalunya,
a debat

Participació en
el projecte europeu
més important

La UPF va organitzar les jornades “La independència de Catalunya, a debat”, amb la voluntat de contribuir a enriquir
el debat públic sobre la conveniència i la justificació de celebrar una consulta i entorn d’una
hipotètica independència de Catalunya. I ho va fer des del rigor acadèmic i científic, el pluralisme d’opinions i ideologies i
l’elaboració i l’intercanvi d’arguments.
Impulsades des dels diversos departaments de la Universitat que, pel seu àmbit d’estudi,
hi estan directament relacionats
(Economia i Empresa, Humanitats, Dret i Ciències Polítiques i
Socials), les jornades van tenir
lloc en quatre sessions, els dies 30 i 31 de gener i 5 i 6 de febrer a l’auditori del campus de
la Ciutadella.

A finals de gener la Unió Europea va fer públic que el projecte
Cervell Humà i el projecte Grafè
eren les dues iniciatives d’investigació més importants d’Europa
per a la pròxima dècada.
Ambdós projectes van ser els
guanyadors del concurs europeu
Future & Emerging Technologies (FET), i cadascun rebrà mil milions d’euros, provinents del nou
programa de recerca i innovació
Horitzó 2020 de la UE.

Una anàlisi multidisciplinària
Les sessions, en què van participar experts acadèmics pertanyents a diverses universitats i
centres de recerca, van abordar
la independència de Catalunya
des de quatre àmbits diferents
i van analitzar-ne, respectivament, els aspectes econòmics,
històrico-culturals, jurídics i polítics.

Simular el cervell humà
L’investigador Gustavo Deco, que
dirigeix el Center for Brain and
Cognition i el Grup de Neurociència Computacional de la UPF, participa, juntament amb científics
de vuitanta-set institucions més,
en el projecte Cervell Humà, que
té com a objectiu principal construir una innovadora infraestructura TIC que incorpori la neurociència, la medicina i la computació
per tal d’entendre el funcionament
del cervell humà i les seves malalties i per emular a nivell computacional les seves funcions.
L’objectiu final és poder desenvolupar tractaments personalitzats de malalties neurològiques i
similars. Aquest projecte crea les
bases científiques i tècniques d’un
progrés mèdic que podria canviar radicalment la vida de milions
d’europeus.

Gustavo Deco.
FREDERIC CAMALLONGA
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Josep Joan Moreso, Miquel Oliver,
Johan Zuidweg, Javier González i
José Luis Sánchez. UPF
Transferència de tecnologia

Logim Solutions,
una nova spin-off
Coincidint amb la celebració del Mobile World Congress a
Barcelona, el passat 25 de febrer
es va constituir la societat  Logim Solutions, SL, la primera spin-off sorgida del grup de
recerca NeTS de la UPF. L’acte
formal de constitució va tenir
lloc al Rectorat de la Universitat, en presència del rector Josep
Joan Moreso.
Aquesta iniciativa empresarial està liderada pel professor Miquel Oliver, conjuntament
amb  Johan Zuidweg, José Luis
Sánchez, Zhuoxian Lin i Javier
González, tots ells investigadors
i col·laboradors del NeTS. L’empresa tindrà la seu social en els
nous espais d’incubació del UPF
Business Shuttle, a l’edifici Almogàvers Business Factory.

Gestionar les identitats digitals
Logim neix amb l’objectiu de comercialitzar una solució innovadora en la gestió dels múltiples logins i contrassenyes que
acumulen els usuaris d’Internet,
utilitzant el seu terminal mòbil
intel·ligent. Logim fa possible la
utilització de les contrassenyes,
de manera senzilla i segura, en
qualsevol ordinador, només aproximant el mòbil a la pantalla.
Logim oferirà el seu servei
mitjançant aplicacions per a
mòbils iOS (Apple), més una extensió o plug-in per al navegador d’Android.
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Homenatge

En record
del professor
Vicente López
Vicente López Martínez, catedràtic de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
de la UPF i vicepresident de Barcelona Media, que va traspassar
el 7 de desembre del 2012, va rebre a títol pòstum la Medalla de
la Universitat, en el decurs d’un
acte en què van participar familiars, amics i companys de la comunitat universitària i de Barcelona Media.

L’acte, que va tenir lloc el
18 d’abril, va ser presidit pel
rector Josep Joan Moreso i va
comptar amb les intervencions
de Martin Kaplan, catedràtic
de la University of Southern
California, i Ricardo BaezaYates, catedràtic de la UPF i
vicepresident segon de Barcelona Media.

Un innovador permanent
Vicente López, membre del grup
de recerca en Recuperació de la
Informació i Mineria de Dades
en la Web del DTIC, va rebre el
guardó en reconeixement de la
seva extensa trajectòria docent i
investigadora al voltant del processament i el tractament de la
informació en suport digital.
També se li reconeix haver promogut la creació del Barcelona
Media Centre d’Innovació l’any
2005, i haver contribuït a consolidar-lo.

Ana López, Elena López, Eugenia
Fuenmayor, Josep Joan Moreso i
Lucía López. EVA GUILLAMET

Relacions internacionals

El projecte europeu, vist per
Ivanov, Moratinos i Villepin

D’esquerra a dreta: Miguel Ángel Moratinos, Josep Joan Moreso,
Alexander Zapestosky i Dominique de Villepin. EVA GUILLAMET
“El repte de construir una Euro- nivell que han ocupat: Igor Ivapa àmplia” va ser el títol de la cin- nov, president del Consell Rus de
quena sessió dels Debats UPF Món,
Relacions Internacionals i exmiun cicle de conferències i debats ornistre de Relacions Exteriors de
ganitzat pel Consell Social de la
Rússia; Miguel Ángel Moratinos,
UPF amb la voluntat de fer una reexministre d’Afers Exteriors i de
flexió sobre els grans canvis socials, Cooperació d’Espanya, i Domipolítics i econòmics
nique de Villepin,
del nostre temps, en
exprimer minisEls tres exministres
un món globalitzat i
tre i exministre
van reclamar més
canviant.
d’Afers Exteriors
confiança entre
L’acte, que va tede França.
Europa i Rússia
nir lloc el 17 d’abril
Després de les
a l’auditori del camintervencions dels
pus de la Ciutadella, en el marc de la
tres ponents, que van coincidir a
col·laboració entre la UPF i la Unireclamar una confiança més gran
versitat Estatal de Sant Petersburg,
entre el que van anomenar l’Eurova comptar amb tres ponents amb
pa Occidental i la Federació Russa
una trajectòria reconeguda
per enfortir i rellançar el projecte
en l’àmbit de les relacions
europeu, la part final de l’acte va
exteriors, a
consistir en un debat, moderat per
banda d’alJuan Antonio March, exambaixatres càrrecs
dor d’Espanya a Rússia, i una clode prienda a càrrec del rector Josep Jomer
an Moreso.

·Paraula de Jaume Casals·
Selecció d’uns fragments del discurs de presa de possessió del nou
rector de la Universitat Pompeu Fabra, que va tenir lloc el 3 de juny
a l’auditori del campus de la Ciutadella.

“Els èxits de les institucions catalanes són
èxits per a Catalunya i patrimoni de tots”
—“El discurs ha de ser molt sobri. Em toca ser sobri per poder ser alhora atrevit.
Però cometria un error imperdonable si
no manifestés primer de tot, ara que el
govern de Catalunya m’ha nomenat i puc
dir que represento la comunitat de la UPF,
l’agraïment que li és degut al rector Moreso per l’esforç i el talent extraordinari
que ens ha dedicat a tots durant els anys
del seu rectorat. Estimat rector: amb totes les lletres, moltes gràcies”.
—“Per l’edat que tenim, és veritat que som una bona universitat, ben governada, ben
administrada, amb una gran
solvència professional molt
ben repartida entre el conjunt
del personal, amb estudiants
selectes, amb serveis de primera, amb un comportament
i uns costums que solen explorar la cordialitat, la integritat,
la dignitat. També busquem
l’excel·lència, mirem de fer sobreeixir els mèrits i comptem
amb científics molt destacats
que servirien d’exemple arreu del món. Aquesta excel·
lència, amb la seva ics i la seva ela geminada juntes dins
una paraula esdrúixola, posa
seriosament a prova la possible atonia dels músculs bucals
destinats a la fonació. Però no
seré jo qui digui que no és un objectiu essencial de la UPF”.
—“Si el vector que assenyala el futur
d’aquesta universitat se sotmet exclusivament a la lògica de l’excel·lència, aquesta lògica s’esfuma. He dit pertot arreu
durant les setmanes de la campanya que
formàvem un conjunt de persones molt
compacte. Crec seriosament que és així.
Vull dir que el nostre millor 70 per cent
no està lluny del nostre millor 10 per cent.

En tot cas no està prou lluny per implicar
i retòrcer en l’extracció d’una diferència
exagerada i emfàtica els ja prou discutibles criteris que ens guien per determinar
la qualitat. Aquest criteris són delicats i
no s’han d’estressar. És el pitjor que podríem fer. La relativització i l’escepticisme respecte a la guia que ens permet orientar-nos sobre què vol dir ciència i bona
ciència estan a l’aguait i són una temptació perversa, covada en diversos antres

i grups de pressió; insinuen una espiral
antiuniversitària que vindria a sostenir
que, simplement, no hi ha excel·lència,
que excel·lència no vol dir res”.
—“A mi em sembla albirar tres coses que
ens convindria tenir i que no tenim: 1)
Una organització àgil. Tenim una organització moderna que prova de navegar en
un context normatiu advers (això ho diuen els informes de les avaluacions a què
s’ha sotmès la UPF). Està bastant bé. Pe-

rò no tenim una organització àgil. No sabem gaire com aconseguir que l’autoritat
i la capacitat executiva basculin ràpidament en cada cas cap als punts on es troben l’expertesa i el coneixement. I, potser
encara més greu, no estem gaire convençuts de voler-ho així. 2) Un model singular de docència. Tenim una docència molt
bona, amb resultats que doblen en els indicadors bàsics els del nostre entorn. No
importa ara si hem jugat amb avantatge d’ençà de la nostra fundació. El cas és que tenim aquests
bons resultats. Jo diré sempre
que els èxits de les institucions
catalanes són èxits per a Catalunya i patrimoni de tots. I
crec que en el sistema universitari català estem aprenent
a valorar les coses d’aquesta
manera. Ara bé, que tinguem
bona docència no vol dir que
hàgim estat capaços de formular un model docent singular,
un segell d’identitat UPF que
ens faci visibles a Europa i al
món com un lloc on som capaços d’atendre amb tota seguretat els projectes personals
dels nostres estudiants i participants. 3) Un projecte estrella
en recerca i innovació. Tenim
magnífics projectes i estem encara sota els efectes de l’entusiasme derivat d’un creixement formidable en recursos de recerca,
sobre el fons d’una reconciliació inhabitual entre científics i tècnics que té noms
i cognoms i que alhora s’ha estès com una
taca d’oli consagrat per tota la Universitat. Però no tenim un projecte decididament destacat, que pugui suscitar una aliança forta amb altres institucions del món
i del nostre entorn i que ens posi, mentalment i materialment, en la rampa de llançament del somni d’una universitat catalana entre les millors d’Europa”.

