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Una universitat global

La internacionalització, la mobilitat i l’atracció de talent són
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presentació

Josep Joan Moreso

:

Rector de la UPF

EL CAP AL MÓN I ELS PEUS AL BORN

E

l títol d’aquesta presentació resumeix molt
bé un dels eixos clau del projecte que la
Universitat Pompeu Fabra vol desenvolupar per als pròxims anys, concretament
en l’horitzó del 2015. La internacionalització i la captació de talent d’arreu són dos
dels pilars bàsics que guiaran els nostres passos fins a la celebració del 25è. aniversari del naixement de la UPF. Tot
plegat, però, sense oblidar que som una universitat pública catalana amb un ferm i irrenunciable compromís amb
la nostra cultura i la nostra llengua.
Per a nosaltres, la internacionalització és atraure, retenir i
desenvolupar el talent i fer-ho amb la consciència clara de
formar part d’un món en què les fronteres cada dia tenen
menys sentit. És quelcom que està inscrit en el més profund del nostre caràcter, és un tret de la nostra identitat i
forma part del codi genètic de la UPF.
En aquest sentit, el reportatge principal del número que teniu
a les mans està dedicat a la internacionalització, un element
distintiu de la Universitat des dels seus orígens. Els nostres
excel·lents indicadors de mobilitat acrediten que som la universitat espanyola amb el percentatge major de professors i

de personal de recerca de fora d’Espanya (23%), la universitat amb el percentatge major d’estudiants de grau que fan
estades a l’estranger (prop del 30%), amb prop del 40% de
doctorands de fora d’Espanya i amb un miler d’estudiants de
grau nord-americans en el nostre programa Study Abroad.
Si un passeja per qualsevol dels nostres tres campus, podrà
comprovar com l’anglès se sent normalment en moltes converses amb naturalitat, juntament amb el català i el castellà.
Gràcies a la nostra política d’aliances hem establert més
de 350 acords amb les millors institucions i universitats del
món, que han permès que per a aquest curs 2011-2012 s’hagin convocat prop d’un miler de places de mobilitat d’estudiants. Ara bé, per afavorir els intercanvis és imprescindible comptar amb una bona política de beques d’ajut a la
mobilitat. Per aquest motiu, la UPF disposa d’una àmplia
oferta de beques que permet que gairebé el 100% de la mobilitat a la Universitat pugui beneficiar-se d’aquests ajuts
econòmics. Les noves beques internacionals Aurora Bertrana-Santander Universidades i Passaport al món-UPF
en són un bon exemple. En total, la dotació global en ajuts
a la mobilitat, entre fons propis amb col·laboracions institucionals i projectes que promouen la mobilitat internacional, és d’uns 100.000 euros.
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Créixer en el
tauler del món
La internacionalització és una de les línies

estratègiques que més ha potenciat la UPF
des dels seus orígens, fet que li ha permès
obtenir uns indicadors de mobilitat excel·lents
i establir més de 350 acords amb institucions
i universitats de tot el món
El curs 2009-2010, un de cada quatre graduats de la UPF (concretament,
el 26,1%) havia fet una estada a l’estranger mentre cursava els seus estudis.
Aquest indicador d’internacionalització de la Universitat, i que en funció del
curs se situa al voltant del 25-30%, és
el més alt, amb diferència, del sistema
universitari català i espanyol. Tot i trobar-se molt per sobre de l’objectiu del
20% fixat per la Unió Europea per al
2020, la UPF aspira a situar-lo al voltant del 50%.
I és que les polítiques d’internacionalització tenen un gran pes específic a la UPF, i es traslladen a diferents
fronts: el foment de la mobilitat d’estudiants, professorat i personal d’administració i serveis; la participació en
projectes, programes de mobilitat i xarxes internacionals; la col·laboració acadèmica i de recerca amb universitats
de prestigi (amb la signatura de convenis amb centres curosament seleccionats) i la presència en diferents fòrums, institucions i grups de treball a
escala mundial.
Vocació internacional

Josep Ferrer, vicerector de Relacions
Internacionals de la UPF, ho explica
clarament: “La voluntat de projecció
internacional forma part del codi genètic de la UPF. És un tret distintiu de
la nostra universitat des dels seus orígens, i hi apliquem polítiques actives

que ens han conduït a uns indicadors
d’internacionalització envejables en el
nostre entorn i que seguirem millorant
en el futur”.
És en el marc d’aquest futur pròxim que la UPF situa l’eix de la internacionalització i la captació de talent
com un dels pilars bàsics en el qual conflueixen els dos programes estratègics
de què s’ha dotat la Universitat i que
han de guiar els seus passos durant els
propers anys: d’una banda, el document UPF25 anys, aprovat pel Consell de Govern l’any 2010, que orienta
els objectius sobre els quals es vol projectar la Universitat en l’horitzó del

L’indicador dels graduats
de la UPF que han fet
una estada a fora supera
l’objectiu del 20% de la UE
2015, coincidint amb els 25 anys del
seu naixement. I de l’altra, el projecte
CEI UPF - Icària Internacional, que
s’ha de desenvolupar durant el període 2011-2015, i que va suposar per a la
Universitat obtenir la distinció Campus d’Excel·lència Internacional l’octubre del 2010.
Josep Ferrer remarca les principals
prioritats pel que fa a la política d’internacionalització de la UPF. En el pla
acadèmic, el vicerector comenta que
“és essencial la captació de talent in-

ternacional per als programes de postgrau, així com reforçar la col·laboració
acadèmica i en recerca amb les universitats de més prestigi internacional, tant
en els entorns geogràfics i culturals més
coneguts per nosaltres (Europa, Llatinoamèrica, Estats Units i Canadà)
com en els països emergents i, particularment, en el continent asiàtic. Això hauria de facilitar la mobilitat dels
nostres estudiants cap a aquestes universitats i l’acollida d’estudiants internacionals d’aquests països a les nostres
aules, sigui en programes regulars o en
programes ad hoc”.
D’altra banda, el vicerector afegeix
que “un altre dels reptes de futur de
la UPF és incrementar els programes
formatius conjunts amb bons partners
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Escola d’estiu

Nou programa conjunt
amb l’UCLA per a
l’estiu del 2012
La UPF llança un nou programa d’estiu amb la prestigiosa Universitat de
Califòrnia a Los Angeles (UCLA), amb
el qual fa un nou pas endavant en la
seva trajectòria de col·laboració amb
universitats dels EUA i amplia el Programa d’Estudis per a Estrangers. Un
dels formats habituals ha estat el dels
programes d’estiu: cursos de sis setmanes que combinen continguts d’humanitats, ciències polítiques, comunicació
audiovisual i llengua espanyola. Ara s’ha
revisat el model per tal que a partir del
2012 sigui un programa obert als estudiants de la UPF. La nova fórmula és un
programa conjunt (a l’inici del 2012 se’n
sabran tots els detalls), concebut com un
trimestre acadèmic, que permetrà que
els alumnes puguin avançar crèdits durant sis setmanes a Barcelona i continuar
fent-ho sis setmanes més a l’UCLA.
regions emergents

Relacions amb els
països BRIC,
de la mà de l’A4U

internacionals (per mitjà de titulacions
dobles, cotuteles de doctorat, etc.) i la
participació en les grans convocatòries europees i internacionals, com ara
l’Erasmus Mundus”, unes actuacions
que ja s’han endegat.

D’esquerra a
dreta: Ruizhi Liao,
Cristina Maria
Preda, William
Eichenholz
i Oriol Valentí.
frederic camallonga

La mobilitat en l’àmbit del grau

Per tenir una idea del potencial de la
UPF quant a la mobilitat en els estudis de grau, i segons dades del Sistema Universitari Públic Català (curs
2009-2010), els percentatges d’estudiants vinguts de fora i el d’estudiants
que marxen sobre el total de matriculats a la universitat, van ser a la UPF del
14,5 i del 5,4%, respectivament, mentre
que la mitjana de les universitats públiques catalanes pel que fa a aquests

La UPF, juntament amb l’Autònoma
de Barcelona, i Carlos III i Autònoma
de Madrid, forma part de l’Aliança 4
Universitats (A4U), una entitat creada
l’any 2008 que té el suport econòmic de
l’ICEX i l’aval del Ministeri d’Educació.
L’actuació conjunta de l’A4U ha permès
organitzar missions internacionals, com
ara les portades a terme als països BRIC
(Brasil, Rússia, Índia i Xina), que hi ha reforçat l’entrada de la UPF.
La visita a universitats i organismes
promotors de la mobilitat del Brasil o
de Rússia; la signatura de convenis amb
universitats seleccionades (com ara les
de Nova Delhi i Bangalore a l’Índia, per
incentivar la mobilitat de professors i
docents), o la participació en fòrums universitaris per identificar projectes de col·
laboració i possibilitats de captació d’estudiants en els països bric són algunes
de les accions empreses per l’A4U.
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dos indicadors es va situar bastant per
sota, en el 4,4 i el 3,1%.
Segons dades més recents de la Universitat, durant el curs 2010-2011, del
total de 8.920 estudiants de l’àmbit del
grau, 614 estudiants (un 6,8%) va fer
una estada fora de la UPF.
Aquests estudiants van viatjar a
l’estranger mitjançant convenis bilaterals (amb universitats dels EUA i
del Canadà, Iberoamèrica, Àsia i Oceania) i amb el programa Erasmus (estades acadèmiques i en pràctiques a
països europeus). També es van desplaçar amb els programes SICUE/
Sèneca (estades en universitats de l’estat espanyol) i DRAC (en universitats
de la Xarxa Vives de l’àmbit lingüístic català).
La combinació d’aquests programes d’intercanvi amb la convocatòria
de diferents modalitats de beques permet que gairebé el 100% de la mobilitat a la Universitat pugui beneficiar-se
d’ajuts econòmics. Entre els ajuts concedits per a aquest curs 2011-2012 (en
què s’han convocat un total de 936 places en 256 institucions de tot el món),
destaquen les beques internacionals
Aurora Bertrana-Santander Universitats, patrocinades per aquesta entitat
bancària, que ofereix 50 ajuts per fer estades en catorze prestigioses universitats dels EUA i del Canadà.
A l’altra cara de la moneda, durant
el curs passat un total de 1.400 estudiants de fora van fer una estada acadèmica a la Universitat (que representen
un 16,1% sobre el total d’estudiants de
grau), acollits en diferents modalitats
d’intercanvi: convenis bilaterals, com
a visitants (cursant assignatures sense
formar part de programes d’intercanvi
signats), mitjançant el programa Erasmus i, sobretot, a través del Programa d’Estudis per a Estrangers (Study
Abroad Programme).
Aquest programa, que constitueix
un dels principals actius de la internacionalització de la UPF, va vehicular durant el curs 2010-2011 l’estada de 869
estudiants provinents d’universitats
dels EUA i del Canadà (un 60,3% del
total d’estudiants d’intercanvi de l’estranger que van visitar la Universitat) i
permet alhora que un flux d’estudiants

Estudiants de grau en mobilitat a la UPF
Estudiants en mobilitat a la UPF segons la procedència.
Curs 2010-2011
61,2%

31,2%

2,2%

1,2%

4%

0,2%

EUA + canadà
Europa
Llatinoamèrica
Espanya
(sicue/Sèneca)
Àsia
Oceania

Estudiants en mobilitat a la UPF segons
el programa.
Curs 2010-2011
Programa
d’Estudis per a
Estrangers:

869

TOTAL:

Erasmus: 447

1.440

Convenis
bilaterals: 75
SICUE/
Sèneca: 30
Visitants: 19

Estudiants de grau de la UPF
en mobilitat
Deu països principals de destinació dels
estudiants de la UPF en mobilitat.
Curs 2010-2011
6. Holanda

34

2. França

1. Regne Unit 140
74

7. Bèlgica

27

3. Alemanya

55

8. Suècia

19

4. Itàlia

49

9. Suïssa

18

10. Canadà

17

5. Estats Units 45

Estudiants de la UPF en mobilitat segons el programa.
Curs 2010-2011
Erasmus:

501

Convenis
bilaterals:

103

SICUE/
Sèneca: 8
DRAC: 2

TOTAL:

614

de la UPF pugui anar cap a les universitats d’aquests països.
Internacionalització en l’àmbit
del postgrau i entre el professorat

Però la mobilitat no és exclusiva dels
estudis de grau, ja que en l’àmbit del
postgrau i del doctorat, els percentatges d’estudiants estrangers que trepitgen les aules de la UPF encara són més
elevats. Així, pel que fa als màsters oficials, del total de 1.004 estudiants matriculats el curs 2010-2011, el 34,2%
(343) procedien d’una universitat estrangera, mentre que en el doctorat,
dels 984 matriculats, el 49,2% (484)
venien d’un centre de fora de l’estat
espanyol.
Per a Josep Ferrer, “la internacionalització en els nostres màsters i doctorats té indubtablement a veure amb
la promoció de l’anglès com a llengua
de docència ordinària en molts programes, però també amb l’alta qualitat
acadèmica dels nostres professors i la
seva xarxa de relacions amb investigadors d’altres països”. En aquest sentit,
el vicerector afegeix que “la presència
notable de professors estrangers a les
aules de la UPF i l’alt grau d’exposició internacional del nostre professorat són fruit de les polítiques de contractació i promoció acadèmica dels
nostres departaments, d’alguns més
que d’altres, val a dir”.
Les xifres parlen per si soles: del total de 1.763 professors (any 2010), incloent personal docent i investigador,
investigadors i personal investigador
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Repartiment de la mobilitat
de grau per estudis
Curs 2010-2011
de la upf de fora
a fora	a la upf

Estudis

Programa
d’Estudis Hispànics

-

869

ECO/ADE

171

158

Traducció i Interpretació

131

129

Dret

72

84

Llengües Aplicades

43

-

Humanitats

39

60

Comunicació Audiovisual

36

39

C. Polítiques i de l’Adm.

56

35

Biologia

19

12

Publicitat i RP

20

11

Enginyeria en Informàtica

6

8

Enginyeria de Telecomunic.

8

4

Ciències Empresarials

7

25

C. Empresarials/RL	

4

-

Relacions Laborals

2

1

Ciències del Treball

-

4

Periodisme

-

1

614

1.440

Total

Mobilitat d’estudiants
de grau per cursos acadèmics
Evolució del període 2006-2011
1.600

de fora
a la upf

1.400
1.200
1.000
800
600

de la upf
a fora

400
200
0

06-07

07-08

08-09

09-10

10-11

en formació, 409 (un 23,2%) procedien de l’estranger. Aquests resultats han
fet possible que el rànquing mundial
del Times Higher Education (THES,
2011), la UPF aparegui com a primera universitat espanyola en l’indicador conjunt “estudiants i professorat
internacionals”.
Experiències de mobilitat: molt
més que una estada acadèmica

El motor que impulsa la internacionalització com a política estratègica
de la Universitat és el benefici acadèmic, personal i vital que les experiències de mobilitat atorguen als seus protagonistes, que moltes vegades afirmen
que aquestes estades els canvien la vida.
Aquest és el cas de l’Oriol Valentí, estudiant de cinquè de la doble llicenciatura en Dret /ADE. El curs 2009-2010
l’Oriol va fer una estada a la Universitat d’Oxford (Regne Unit) acollit al
programa Erasmus, on va cursar estudis de Dret, i aquest curs es desplaçarà
a la Universitat de Pennsilvània (EUA)
per estudiar Economia, mitjançant una
beca Aurora Bertrana-Santander.
“Crec que no és una exageració
afirmar que l’Oriol que va marxar fa
uns anys i l’Oriol d’ara són dues versions diferents de la mateixa persona”,
assegura. L’Oriol destaca diferents aspectes que li ha aportat aquesta experiència: “Perfeccionar una llengua estrangera, aprendre maneres diferents
d’estudiar i funcionar, flexibilitzar-te,
aprendre a tractar diferències culturals,
etc.”. I conclou: “No només et realitza, sinó que, a més, t’obre noves perspectives en la vida i fa trontollar els teus
apriorismes i plans establerts”.
La Rosa Martínez, estudiant de tercer curs del grau en Biologia Humana, es troba actualment fent una estada
Erasmus al King’s College de Londres, i gaudeix d’una beca Fórmula 1
Santander. Coincideix amb l’Oriol a
valorar diferents aspectes acadèmics
i personals de la seva estada, com ara
l’aprenentatge de l’anglès (essencial en
el món científic, en el qual li agradaria
treballar) i la convivència amb estudiants d’altres països. En l’àmbit docent,
la Rosa destaca que “aquesta experiència m’està permetent estudiar seguint

un sistema força diferent al de la UPF, i
cursar assignatures que no podria fer a
Barcelona, la qual cosa penso que complementa la meva formació”.
El revers del procés de mobilitat són
els estudiants estrangers que estan fent
una estada a la UPF. William Eichenholz és un estudiant d’intercanvi, en el
marc del Programa d’Estudis per a Estrangers, provinent de la Universitat de
Pennsilvània (EUA). Comenta que va
escollir la UPF perquè, igual que el seu
centre d’origen, ofereix la possibilitat de
cursar una selecció diversa de matèries.
Remarca l’ajuda que ha rebut de professors i estudiants, i que, personalment,
aquesta experiència li ha servit “per perdre la por i per poder parlar amb qualsevol persona sobre la seva vida i cultura”. El William assegura que ara entén
l’orgull de ser català, “un sentiment que
no es pot aprendre en un llibre”.
La Universitat de Pàdua (Itàlia) és
el centre del qual procedeix Cristina
M. Preda, estudiant de Ciències Polítiques. El programa Erasmus l’ha por-

Un dels principals actius de
la internacionalització
de la UPF és el Programa
d’Estudis per a Estrangers
tat a desplaçar-se a Barcelona per estudiar Dret a la UPF. Afirma que ha triat
aquesta destinació interessada per l’idioma, els costums i la diversitat cultural.
“Crec que aquesta experiència és única i m’ajudarà molt a aclarir els meus
objectius de cara al futur”.
Finalment, i situats en l’àmbit del
postgrau, Ruizhi Liao és un estudiant
provinent de la Guilin University of
Electronic Technology (GUET) de la
Xina. Està fent una estada de dos anys
al Departament de Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions, on
completa el seu doctorat en comunicació sense fils, al Grup de Recerca en
Tecnologies i Estratègies de les Telecomunicacions (NeTS). Va triar la UPF
perquè “és una universitat urbana amb
una història jove i moderna, i és molt
bona en alguns camps de recerca, com
ara l’economia i la comunicació sense fils”.
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Frederic Camallonga

Maria Teresa Turell

Directora del Laboratori de Lingüística Forense a l’Iula

“El llenguatge humà
proporciona informació oral
i escrita que ens delata”
Maria Teresa Turell dirigeix

el màster en Lingüística Forense,
el primer màster espanyol en
aquesta disciplina. Des de juliol
del 2011 presideix la International
Association of Forensic Linguists
(IAFL)

— Quins són els orígens de la lingü-

ística forense i quin és el seu objecte
d’estudi com a disciplina?
— El naixement explícit de la lingüística forense pot situar-se l’any 1968,

quan el lingüista Jan Svartvik publica The Evans Statements: A Case for
Forensic Linguistics. En aquest llibre
Svartvik demostra que les parts dubtoses (dubitades) d’una sèrie de quatre
interrogatoris policials, que incriminaven Timothy Evans de l’assassinat de
la seva dona i filla, reflectien un estil
gramatical qualitativament i quantitativament diferent de l’estil de les parts
no dubtoses (indubitades) d’aquests
interrogatoris. La lingüística forense
estudia la interfície entre el llenguatge i el dret, amb tres àmbits d’actua-

ció: el llenguatge jurídic (anàlisi del
llenguatge legal), el llenguatge judicial
(anàlisi del llenguatge emprat pels actors judicials: jutges, lletrats, inculpats,
testimonis, policia, etc) i el llenguatge
evidencial o probatori (ús de proves
pericials lingüístiques en el procediment judicial).

— Com va ser que va decidir dedicarse a aquesta disciplina?

— Sóc lingüista variacionista des de fa

més de trenta anys. Després del meu
doctorat, el 1981, vaig gaudir d’una
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beca Fulbright per formar-me com a
tal al Laboratori de Sociolingüística
(Universitat de Pennsilvània), fundat
per William Labov. L’objecte d’estudi
de la sociolingüística de la variació és
la variació lingüística dins la comunitat de parla i en l’individu, i la lingüística forense fa un ús aplicat d’aquesta
variació sociolingüística, per realitzar
perfils lingüístics, i de la variació individual, per identificar la veu dels parlants i atribuir l’autoria de textos escrits en casos forenses reals.

— És possible identificar un individu
lingüísticament?

— Sí, és possible, ja que el llenguatge

humà proporciona informació oral i
escrita que ens delata. L’estil idiolectal
oral i escrit d’un individu conté trets
lingüístics que poden revelar el seu gènere (sexe), edat, professió, nivell educatiu, religió, filiació política, i altres i
claus per a la determinació de l’origen
geogràfic d’un individu, la seva proce-

“La lingüística
forense estudia
la interfície entre
el llenguatge i el dret”
dència no nadiua en l’ús d’una segona llengua o una llengua estrangera, i
fins i tot la seva condició de bilingüe.
Aquest material lingüístic pot ser emprat en contextos d’identificació de la
veu de parlants i d’atribució d’autoria
de textos escrits per ajudar un jutge a
entendre què diu un text (oral o escrit)
i qui és el seu autor.

— L’empremta lingüística és anàloga a les empremtes digitals o genètiques?
— Les seleccions que fa cada parlant/escriptor cada cop que expressa algun missatge són mostres del seu
estil idiolectal, però no constitueixen una empremta en el mateix sentit
que l’empremta dactilar o l’ADN, ja
que, mentre en una mostra dactilar o
d’ADN s’hi conté tota la informació
necessària per identificar un individu,
en el cas del llenguatge necessitaríem
milions i milions de mostres lingüísti-

ques – orals i escrites – de cada individu per poder conèixer l’estil idiolectal
de cadascú de forma completa.

— En quins projectes de recerca estan treballant actualment?

— A partir de l’execució del projecte

del Plan Nacional sobre Idiolectometría Forense, que tracta d’establir un
Índex de Similitud (o distància) Idiolectal (ISI) per als mòduls fonològic,
morfosintàctic i pragmàtic del català, espanyol i anglès, estem contribuint a l’assoliment de les dues fites més
importats de la lingüística forense en
el segle xxi, per tal que les nostres troballes siguin el màxim de fiables i robustes possible, que són, la descripció
de l’estil idiolectal per al màxim d’individus i paràmetres/variables lingüístiques, i l’assoliment de mitjanes (base rate knowledge) d’ús de distribució
poblacional del màxim de paràmetres
i variables lingüístiques.

— Vostè dirigeix el màster en Lingüística Forense, quina és la feina que
poden fer els professionals formats en
aquests coneixements?
— La sortida professional més clara
és la de pèrit judicial lingüista, en el
marc de la qual els lingüistes forenses
fem ús de l’evidència lingüística en la
comparació forense de veu i de textos escrits, realitzem perfils lingüístics de textos orals o escrits, analitzem
la imitació en la producció de textos
amb finalitats criminals (notes de suïcidi), determinem/atribuïm l’autoria
de textos escrits (anònims), detectem
la còpia d’idees i el plagi lingüístic i, finalment, intervenim en litigis de marques registrades, patents o etiquetatge
de productes, entre moltes altres activitats i tasques.
— Com a presidenta de la IAFL, qui-

nes col·laboracions s’estableixen en
l’àmbit internacional?
— Els dos objectius més importants de
la IAFL a mig termini són l’aprovació
d’un codi ètic propi, ja que fins ara hem
adoptat el codi ètic de la International
Association of Forensic Phonetics and
Acoustics (IAFPA), i la seva consolidació internacional.

Li agrada…
l Un músic
l Leonard Cohen, per la
seva música, però sobretot
perquè és el poeta de l’amor,
la llibertat, l’ inconformisme
i la solidaritat.
l Un llibre
l Sens dubte, Cien años de
soledad, de García Márquez,
perquè ens transporta cap a
la màgia de la vida dels seus
personatges.
l Un valor
l La lleialtat, la generositat i

la fortalesa d’esperit.
no Li agrada…
l Ni la injustícia ni la
corrupció. Tampoc no
m’agraden ni la mentida
ni la deslleialtat, tant
personal com acadèmica.
No m’agrada que la gent
busqui el seu prestigi
desprestigiant els altres.

Per saber-ne més
l Dimensions of Forensic Linguistics, publicat a John Benjamins l’any 2008, conjuntament amb John Gibbons.
l Turell, M. Teresa (2010).
“The use of textual, grammatical and sociolinguistic evidence in forensic text comparison” dins The International
Journal of Speech, Language
and the Law 17(2). Londres:
Equinox. Pàg. 211-250.
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Campus Treball:

un lligam entre la
Universitat i l’empresa

Aquesta aplicació, ara en la seva versió 3.0,
és un espai virtual de trobada per a empreses,
institucions, estudiants i graduats que gestiona
l’Oficina d’Inserció Laboral (OIL)

Campus Treball és un portal d’ofertes de treball i pràctiques de què disposa la UPF des de l’any 2004, que ha estat desenvolupat amb la col·laboració
del Consell Social i que, durant tots
aquests anys, ha esdevingut una potent eina d’intermediació professional, qualificada i molt ben valorada
pels seus usuaris.
Aquest portal, controlat per una
aplicació dissenyada especialment per a
l’àmbit universitari, constitueix un espai virtual de trobada per a empreses,
institucions, estudiants i antics alumnes que, a més, compta amb la garantia
d’estar gestionat per la mateixa Universitat des de l’Oficina d’Inserció Laboral (OIL), abans, durant i després de
cada procés de selecció.
A través d’aquesta eina, desenvolupada per l’empresa Ómada Interactiva,
S.L., els estudiants poden cercar les empreses en les quals fer la seva estada de
pràctiques, mentre que els graduats
hi poden buscar ofertes de treball,
sempre ajustades als seus perfils
i interessos professionals.
Pau Fernández, director
del Programa de Promoció i
Empresa de la UPF, explica
que “aquests set anys de funcionament de l’aplicació han
permès teixir un model centralitzat de borsa de treball per
al Grup UPF, que alhora ha fet
possible consolidar uns molt bons
indicadors d’inserció laboral dels titulats”. A més de la Universitat, i sen-

se moure’ns del Grup UPF, Campus
Treball és utilitzat actualment per
l’IDEC i ESCI, i està previst que ELISAVA ho faci durant l’any vinent.
Seguint els passos de l’Espai
Europeu d’Ensenyament Superior

Pau Fernández comenta que aquest
2011 Campus Treball s’ha vist sotmès
a un procés de canvis: “Hem plantejat
una reestructuració i renovació completa de l’aplicació, amb importants
canvis en el seu disseny, navegabilitat
i funcionalitats, amb la mirada posada
en les exigències que requereix l’adaptació a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES)”.
I és que la UPF, com a centre capdavanter a Catalunya en l’aplicació de
l’EEES, serà la universitat que abans es

trobarà amb estudiants a qui s’haurà
d’oferir l’opció de les pràctiques curriculars, obligatòries en tots els plans
d’estudis de les diferents titulacions
de grau. Campus Treball recull aquest
repte, amb informació acadèmica fiable
i actualitzada en temps real i de manera integrada amb els sistemes de gestió
acadèmica de la Universitat.
Una aplicació accessible i intuïtiva

Daniel Serrano és estudiant de tercer
curs de la diplomatura en Relacions
Laborals de la UPF i està fent el Pràcticum (la darrera assignatura que li queda per acabar la carrera) en una multinacional del sector del gran consum i
l’alimentació. Va trobar l’empresa on
fer les pràctiques mitjançant Campus
Treball, i n’està molt satisfet: “Campus Treball m’ha servit molt a l’hora
de trobar pràctiques: la majoria d’ofertes per a les quals em trucaven per fer
entrevistes eren buscades per la Pompeu. Això, des del meu punt de vista,
significa que les empreses confien en
la Universitat”.
El Daniel considera que el model
és intuïtiu i fàcil d’usar i va seguir els
passos que l’OIL li va indicar per augmentar l’eficàcia de la cerca: “Vaig omplir tots els models de currículum que
vaig poder, en els diferents idiomes, i
afegint la màxima informació per tal
que quedés clar el meu perfil i la meva
candidatura fos més atractiva. Després
vaig sol·licitar les ofertes més interessants, fins que vaig trobar les pràctiques que s’ajustaven a l’empresa que
volia i al perfil que jo oferia”.
Aquest testimoni dóna algunes
claus de les característiques de la nova versió 3.0 de Campus Treball:
es tracta d’una eina programada
amb software de codi obert, que
crea un espai inclusiu, pensat,
dissenyat i desenvolupat per
arribar a tothom i sense barreres (és accessible per a persones amb dificultats sensorials).
A més, compta amb una interfície de navegació multilingüe:
català, castellà i properament, anglès, que facilita la internacionalització de tots els usuaris que interactuïn amb l’aplicació.
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fet que sigui la mateixa empresa la que
s’està oferint a la teva universitat et dóna
confiança: significa que està buscant un
perfil determinat, que actua com a filtre”. El Santiago comenta que en menys
d’una setmana d’inscriure’s en diferents
ofertes ja va començar a rebre les primeres trucades i que al cap d’un mes ja estava treballant.
Així ho corrobora Inés Sorela, tècnica de selecció de personal de KPMG,
una companyia que, d’altra banda, està present cada any a UPFeina, la fira
d’ocupació de la UPF. Considera que
“els processos de selecció a través de
Campus Treball són àgils: gràcies a les
possibilitats que ofereix a l’hora de gestionar les candidatures, es poden reduir molt els temps”.
Des del seu departament, valoren
positivament les possibilitats que aquesta aplicació els dóna, ja que “permet pu-

El seu enfocament
obert i col·laboratiu
afavoreix la cooperació
interuniversitària

D’altra banda, Campus Treball és
una eina escalable, modular i fàcilment
integrable en els sistemes informàtics
d’altres universitats (la UB n’ha sol·
licitat els drets d’ús, i actualment se
n’està parlant amb altres universitats). D’altra banda, el seu enfocament obert i col·laboratiu
afavoreix la cooperació interuniversitària per al desenvolupament de nous mòduls.
Un pont entre els graduats
i el món laboral

Santiago Carreras es va graduar en Economia per la UPF l’any 2010 i actualment té un contracte amb KPMG, una
multinacional de l’àmbit de l’auditoria
i l’assessorament, i va obtenir aquesta
feina a través de Campus Treball: “El

blicar directament totes les ofertes de
treball i de pràctiques que tenim obertes
en cada moment i accedir de manera àgil
als currículums de les persones interessades”. Altres aspectes que en destaquen
són l’opció que dóna a les empreses de
gestionar les ofertes i contactar amb els
Algunes
candidats sense intermediaris.
dades
L’OIL té un paper destacat en tot
aquest
procés, ja que facilita el vincle de
acumulades
l’etapa de formació acadèmica dels es(A octubre del 2011)
tudiants amb la seva vida professional.
Campus Treball està pensat per facilitar la tasca d’aquest servei: la nova versió incorpora un avançat
12.500
sistema d’informes i estadístiCurrículums
ques que proporcionen inforintroduïts
5.770
mació detallada de les ofertes,
empreses
dels candidats i de les pràcregistrades
tiques. D’altra banda, tenen
gran importància els qüestionaris de valoració que emplenen les entitats i els candidats per
avaluar
la qualitat del servei.
160.000
candidatures
enviades

web de campus treball

— http://campustreball.upf.edu
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Vides creuades
per l’esport i la universitat
No imaginen la seva existència sense competir. L’esgrima i la natació es
van creuar a les seves vides. Guillem Manzanares i Noelí Reguart són
dos joves que sempre lluiten per guanyar mentre es preparen per al futur.
L’esgrima va arribar a la seva vida
per atzar. Amb només nou anys, Guillem Manzanares va començar a entrenar al col·legi Pràctiques 1 del barri
barceloní de Sants. “M’agradava molt
l’esport i practicar esgrima era una experiència nova”. Als catorze anys, va
arribar la primera medalla de plata durant una competició a la seva Barcelona
natal. Aquell triomf inesperat va fer que
continués en el món de l’esgrima. Ara,
aquest jove de dinou anys estudia segon
de Comunicació Audiovisual a la UPF,
però sense abandonar l’art de l’espasa.
Va accedir a la carrera com a esportis-

Guillem Manzanares.
frederic camallonga

“Ser representant de la UPF
és una manera nova de veure
l’esport i sempre tens les
mateixes ganes de guanyar”
ta d’alt nivell i des d’un principi li van
assignar un tutor personal per poder
compatibilitzar els estudis amb l’esgrima. Durant els Campionats Universitaris de Catalunya i d’Espanya, Guillem
sempre rep l’atenció d’un responsable
de la UPF, que l’acompanya.
Sent devoció pel setè art, però no
concep la seva vida sense brandar una

espasa. Guillem porta la passió per
l’esport a la sang. Des de la seva infantesa, el suport dels seus progenitors, Yolanda i Ramón, dos entusiastes del muntanyisme i del món de
l’atletisme, és incondicional. Ara, la
seva llar és lluny de la seva família, en
una residència del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, on s’entrena sense treva. “No és només una forma de
diversió, intento donar-ho tot durant
els entrenaments”, afirma Guillem. El
jove esportista mai no oblida la pressió a l’hora de competir. El seu esperit és sempre lluitar per guanyar. “En
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el moment en què tant te fa perdre és
que hi ha alguna cosa que no et motiva”, declara amb contundència. Jove de caràcter ambiciós, Guillem mai
no oblida la superació personal en una
competició universitària. “Ser representant de la UPF és una manera nova
de veure l’esport i sempre tens les mateixes ganes de guanyar. Resulta gratificant competir en nom de tota una
comunitat universitària”, senyala l’esgrimidor. Gràcies a l’esgrima ha co-

“Has de demostrar
el 100% tant en un
campionat professional
com universitari”
negut món. “Competir a països com
Itàlia, França, Finlàndia o Suècia no
només m’ha permès viatjar sinó també
conèixer esportistes d’alt nivell, fins i
tot superior al meu, i això és una gran
motivació”.
Tanmateix, Guillem toca de peus
a terra i sap que tard o d’hora l’esgrima serà només un hobby a la seva vi-

Programa de suport a
esportistes d’alt nivell
Des de 1999 la UPF ofereix als seus
estudiants un programa de suport a esportistes d’alt nivell, en col·laboració
amb el Consell Superior d’Esports i la
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Durant aquest
curs 2011-2012, aquest projecte aplega
un total de 36 alumnes.
L’objectiu d’aquest servei és ajudar
l’esportista universitari d’alt nivell a
compatibilitzar la seva activitat esportiva amb la seva activitat acadèmica,
impulsant l’accés, el seguiment i la finalització dels seus estudis universitaris.
Els alumnes que s’acullen en aquest
programa disposen d’un servei de tutoria
personalitzada, a mida de les seves característiques, necessitats i exigències,
per part de professors de la Universitat
del mateix estudi de l’alumne. La figura
del tutor contribueix a planificar i adequar
el calendari acadèmic de l’estudiant al seu
calendari esportiu.

Noelí Reguart.

frederic camallonga

da i afirma que “no es pot viure com
a competidor d’esgrima, i sempre prioritzo la meva carrera universitària”,
comenta l’esportista.
Una nedadora
amb vocació de metgessa

Va arribar al món de la natació professional al Club de Poblenou amb només set anys. Ara, amb vint anys, la
barcelonina Noelí Reguart estudia tercer de Medicina a la UPF, sense deixar
de banda la seva passió per l’esport. El
seu tutor acadèmic sempre hi és present. “La seva ajuda és fonamental a la
Universitat i moltes vegades es preocupa per la meva carrera esportiva. És
molt valuós tenir una persona al costat que saps que et dóna suport”, comenta la nedadora.
Especialista en crol, la Noelí desborda adrenalina a cada competició.
“Qui no té autoexigència no pot aconseguir allò per la qual cosa lluita”, afirma. Ambiciosa fins a la medul·la, la
disciplina de l’esport l’ajuda a mirar
sempre cap endavant. “Gràcies a la
competició, aprens a valorar-te a tu
mateixa, a ser constant als estudis”. El
sacrifici com a esportista d’elit hi és
present dia rere dia, però somia salvar
vides com a cirurgiana en el futur.
Fa de la natació una veritable vocació i Noelí és conscient de les seves
aptituds per saber competir al màxim.
Des dels catorze anys sacrifica el seu
dia a dia entrenant al Club de Natació
de Barcelona. Porta l’esperit de superació a la sang i es deixa la pell a cada
competició.
Va representar Espanya als campionats juvenils de Grècia l’any 2006 i
d’Hongria l’any 2009. Però Noelí també se sent orgullosa portant el símbol
de la UPF a les competicions. “Has de
demostrar el 100% tant en un campionat professional com universitari”, senyala la futura metgessa. Com a representant de la comunitat universitària,
Noelí gaudeix al màxim de la natació
sense la pressió del món professional.
Valora els vincles que es creen amb els
seus companys, però sobretot vol demostrar que ser una nedadora d’elit i
estudiar una carrera prometedora no
és una utopia.
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Gustavo Deco

Director de la Unitat de Cognició i Cervell

“El cervell és modular
i treballa en xarxa.
Això li confereix
la seva eficàcia”
Gustavo Deco, investigador ICREA

del Departament de Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions i cap
del Grup de Recerca en Neurociència
Computacional de la UPF, ha estat
distingit amb una advanced grant
del Consell Europeu per a la Recerca.

— Al seu parer, quin ha estat l’avenç
científic més important en neurociències?
— Sens dubte les tècniques que s’han
desenvolupat en els darrers anys que
ens permeten endinsar-nos en els mecanismes subjacents a les funcions cerebrals, com ara la percepció, la cognició, l’emoció, etc. Algunes tècniques
s’apliquen a l’estudi de l’activitat elèctrica a nivell cel·lular, d’altres a l’activitat de determinades parts del cervell
i d’altres, més macroscòpiques, atenen
a la conducta. És aquesta integració de
mesures la que ha permès descobrir la
relació entre estructura i funció cerebral en casos concrets com ara l’atenció i la presa de decisions.
— Breument, el nostre cervell funci-

ona realment en xarxa?
— Sí, efectivament. Aquest és un dels
gran avenços que les tècniques abans
esmentades ens han mostrat: el cervell
és modular i quan ha de treballar tots
els mòduls treballen en xarxa. I és precisament aquesta manera de treballar

en xarxa allò que li confereix la seva
eficàcia des d’un punt de vista dinàmic i ecològic.

— Quines són les bases estructurals i
dinàmiques de la ment humana?

— Aquesta és la qüestió principal que

ens plantegem en el nostre grup. Volem
saber en quina mesura l’estructura anatòmica, les connexions entre neurones
i entre diferents àrees del cervell modelen la dinàmica global del cervell i fins a
quin punt aquesta dinàmica intervé en
el seu funcionament. Nosaltres partim
de la hipòtesi que ambdós elements,
estructura i dinàmica, són fonamentals per entendre el seu funcionament.
Hem estudiat el cervell en estat de repòs, és a dir, en absència d’estímul i de
tasca específica i hem descobert que
funciona en un estat molt particular
que anomenem “crític”. Hem comprovat que aquest estat és fonamental
perquè el cervell reaccioni de manera
eficaç davant d’un estímul.

— Del cervell humà, ¿quina és la principal qüestió que li agradaria descobrir?
— M’agradaria ser capaç de convèncer
els científics de la importància d’integrar tot el bagatge de coneixement de
què disposem en models teòrics concrets. En la meva opinió, la neurociència es desenvolupa en un context
extremament fenomenològic, extre-

mament reticent a la teoria. Estic absolutament convençut que el futur de
la disciplina en el segle xxi passa per
incloure el marc teòric en la metodologia d’estudi. En neurociència, com
en qualsevol altra ciència empírica, no
es tracta de col·leccionar observacions,
sinó d’entendre-les a fi i efecte d’aconseguir una “teoria del cervell” que encara no tenim. En altres paraules, si
gràcies a les tècniques experimentals
abans esmentades hem trobat les correlacions existents entre activitat neuronal/cerebral i funció cerebral, ara cal
descobrir, amb l’ajut d’un marc teòric
adient, les seves correlacions computacionals, i serà només aleshores, quan
podrem dir que entenem alguna cosa
del cervell.

— Què és la neurociència computa-

cional i què ens mostra sobre el nostre comportament?
— La neurociència computacional és
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Frederic Camallonga

el marc teòric del qual parlava anteriorment. Indispensable per entendre
els mecanismes computacionals subjacents a les funcions neuronals i corticals associades a les funcions cerebrals.
Aquest marc teòric inclou conceptes
com el de dinàmica no linear, estocàstica, teoria de grafs i teoria de la informació.

— Hi ha nexes d’unió entre la neu-

rofisiologia i la psicologia del comportament?
— Sí, a això em refereixo quan parlo
de determinar la correlació entre neurones o àrees cerebrals i la conducta:
identificar l’activitat cerebral associada a un comportament específic. Per
exemple, en la presa de decisions avui
dia coneixem les neurones i les àrees
directament relacionades amb la conducta. La unió de la neurofisiologia
amb la conducta és, de fet, en la meva
opinió, un dels avenços experimen-

tals més profunds i revolucionaris de
la neurociència actual.

— En quines línies de recerca està treballant actualment?
— El meu interès principal és el d’entendre la dinàmica global del cervell.
Com es relacionen estructura i dinàmica. Més concretament, com l’activitat

“Cal descobrir, amb l’ajut
d’un marc teòric adient,
les seves correlacions
computacionals”
local i global interaccionen i a través de
quins mecanismes (oscil·lacions, fluctuacions estocàstiques, etc.) ho fan. La
manera d’afrontar aquest problema és
partint de l’estat de repòs (resting state), la situació en què, aparentment, el
cervell no fa res. Aquest enfocament
és un canvi de paradigma radical en

neurociència. És llavors quan el cervell no està “contaminat” per estímuls
o tasques i ofereix a l’investigador el
seu estat basal, l’estat més pur a partir
del qual poder estudiar l’estructura i la
dinàmica. Aquest estat basal és també
fonamental per entendre com funciona el cervell quan se l’estimula o desenvolupa una tasca. L’estudi de l’estat basal és fonamental per entendre i
detectar malalties neuropsicològiques
i psiquiàtriques.

— En la seva opinió, què ens fa dife-

rents d’altres éssers vius com ara els
primats?
— Des d’un punt de vista neurològic,
hi ha una clara diferència entre primats
i humans. Per exemple, en la capacitat
d’abstracció, en la cognició, en el llenguatge. Entendre allò que ens fa específicament humans és per a mi una de
les línies de recerca més apassionants
de cara al futur.
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Espais d’innovació,
transferim
talent innovador
a la societat

La UPF fomenta, orienta i assessora joves
investigadors amb innovadores idees de negoci,
emprenedors amb vocació empresarial
La UPF és una de les nou universitats catalanes que formen part de la
Xarxa d’Emprenedoria Universitària,
una iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya per al foment de
l’emprenedoria amb l’objectiu de contribuir a la detecció del talent emprenedor i a la creació de vocacions empresarials en la comunitat universitària.
Des del 2006, la Unitat d’Innovació
fomenta l’emprenedoria universitària, orienta i assessora joves emprenedors amb innovadores idees de negoci.
Aquestes són algunes de les iniciatives empresarials gestades en el si de la
Universitat:
Barcelona Music & Audio
Technologies (BMAT)

Primera empresa
derivada o spinoff que opera sota llicència del
Grup de Recerca en Tecnologia Musical (GTM). Les diferents solucions
que ofereix BMAT es dirigeixen a cada un dels sectors de la indústria de
la música i de l’entreteniment digital:
des d’estudis de producció musical o
companyies de distribució de continguts digitals fins a societats d’autor o
fabricants de reproductors d’MP3 de
nova generació. Un dels seus productes amb més projecció internacional ha
estat Vericast, un rastrejador de milions
de cançons que opera en 2.000 canals
en més de cinquanta països.

Espais d’incubació UPF Business Shuttle
l Des del juny del 2011, les empreses de

nova creació impulsades pels membres
de la comunitat UPF disposen d’un espai on créixer en un entorn innovador,
cooperatiu, competitiu i creador de
valor, l’Almogàvers Business Factory,
un equipament impulsat per Barcelona
Activa situat en una antiga nau industrial del Poblenou al Districte 22@.
l L’equipament, que ja ha assolit un 75%
d’ocupació, compta amb 34 espais
d’incubació, dels quals la UPF gestiona
10, els Espais d’incubació UPF Business
Shuttle.
l Fins ara, s’hi han instal·lat tres empreses de l’àmbit biomèdic amb vinculació
a la UPF: qGenòmics, Chemotargets,
S.L. i aScidea, S.L.
l El gener del 2012 s’espera la incorporació de tres empreses més: A Crowd of
Monsters, The Data republic i MLAB,

Quantitative Genomic Medicine
Laboratories (qGenomics)

Empresa creada al juny
del 2008 que
té com a principal objectiu convertir-se en empresa
de referència en el desenvolupament i
l’aplicació de productes i serveis derivats de la investigació genòmica al

que operen en l’àmbit dels videojocs i
dels continguts 2.0.
l UPF Business Shuttle. Emprèn des de
la Universitat
http://www.upf.edu/emprenedoria

sector sanitari. Darrerament ha posat
en marxa una nova tècnica amb xips
d’ADN, una eina diagnòstica fiable,
ràpida i eficaç per a l’estudi d’alteracions cromosòmiques en embarassos
de risc. Com a empresa derivada d’un
organisme públic, pretén tancar el cercle ideal de R+D i desenvolupar productes que contribueixin a una millor
qualitat de vida dels ciutadans.
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Reactable Live.
Autor: Massimo Boldrin

Reactable Systems

Chemotargets, S.L.

Va néixer el febrer
del 2009 fruit d’un
equip emprenedor
format per membres del GTM, un
grup d’investigadors enginyers especialistes en els
àmbits de la música digital i de les
possibilitats d’interacció amb les noves tecnologies, desenvolupant tecnologies i productes d’interacció
destinats a l’oci, el foment de la
creativitat i la transmissió de
cultura i de coneixement a
partir de la creació musical. Una de les seves creacions més recents ha posat
en funcionament a l’emblemàtica Font Màgica de
Montjuïc un sistema generador d’inèdites coreografies d’aigua i de llum.

Empresa sorgida en el si de
l’IMIM (Institut de Recerca
Hospital del Mar), centre adscrit a la
UPF, treballa en el camp de la biotecnologia, desenvolupant eines informà> 01

tiques capaces de fer previsions i construir models de predicció de l’activitat
de milions de petites molècules. Recentment, una empresa nord-americana, líder en el proveïment de serveis
i solucions per a la medicina translacional, ha decidit distribuir en exclusiva
el seu programari.
> 02

01 — Imatge generada
pel simulador de la Font Màgica
de Montjuïc. 02 — Imatge real
de la Font Màgica de Montjuïc.
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Jordi Llovet dóna la seva biblioteca
particular de 30.000 volums

El rector de la UPF, Josep Joan Moreso (esquerra), i Jordi Llovet. Eva Guillamet

En agraïment per la donació a
la Universitat Pompeu Fabra de la
seva biblioteca particular, integrada
per prop de 30.000 volums de gran
valor bibliogràfic, Jordi Llovet, crític de literatura, filòsof, traductor,
assagista i catedràtic de Teoria de
la Literatura i Literatura Comparada de la Universitat de Barcelona, va rebre la Medalla de la UPF
el 25 d’octubre.
L’acord de la donació, que també inclou més d’un centenar de pintures i gravats, discos i material audiovisual i alguns mobles, preveu
que el professor Llovet pugui mantenir els llibres a casa seva i que, després de la seva mort, el conjunt de
la donació s’ubiqui físicament a la
Biblioteca de la Universitat, al Dipòsit de les Aigües.
Durant l’acte de lliurament de

la Medalla, el professor Llovet va
pronunciar la conferència “L’amor
als llibres”, que va consistir en una
erudita i entretinguda dissertació
sobre la seva estima i passió pels
llibres, que ja es va manifestar a la
seva infantesa.
Amb el pas dels anys els llibres
han passat a interessar-li no solament com a objecte, sinó també

“Tots els meus llibres
quedaran per sempre
agermanats els uns
amb els altres”
com a dipòsit d’entreteniment i
saviesa. Com ell mateix va expressar: “M’agraden els llibres bells,
m’agrada col·leccionar-los, em
delecta mirar-me’ls; en tinc cura

com la tindria d’un fill amb la salut delicada; els enllustro, els trec
la pols i els oloro: tot per a honra d’aquest objecte que em costa
creure que hagi de desaparèixer
mai”. “La bibliofília, l’amor als llibres, és una passió vivificadora”,
va confessar.
Al final de la seva conferència, Jordi Llovet va lliurar al rector Moreso tres objectes que simbolitzen el conjunt del seu llegat:
un llibre, la primera edició del Diccionari general de la llengua catalana, de Pompeu Fabra; un disc,
les Vespro della Beata Vergine, de
Monteverdi; i un quadre, una vista
de Ca l’Aranyó, obra de Jordi Sardà, abans que aquest edifici fos remodelat i transformat en la seu de
la Biblioteca del campus de Poblenou de la UPF.
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Lliurament del
premi UPF Emprèn

Els estudiants visitant UPFeina.
Eva Guillamet

fira d’ocupació

UPFeina manté
el nombre
d’expositors
UPFeina va obrir, per setè any
consecutiu, les seves portes amb la
voluntat de ser un punt de trobada
entre empreses, institucions i futurs
titulats de la Universitat.
La fira d’ocupació de la UPF
va tenir lloc el 16 de novembre al
campus de la Ciutadella, organitzada per l’Oficina d’Inserció Laboral
(OIL) de la Universitat, i amb la col·
laboració del Consell Social de la
UPF i el patrocini de Banco Santander, Cuatrecasas, PricewaterhouseCooper i La Vanguardia.
Gran afluència d’estudiants

UPFeina va mantenir, tot i la crisi,
el nombre d’expositors respecte a
l’any passat: un total de 54, que es
van reunir a la Universitat per tal
de donar-se a conèixer i incorporar
nous graduats a les seves files.
Entre els expositors, van estar presents representants d’àmbits tan diversos com ara entitats
financeres, companyies asseguradores, assessories fiscals i jurídiques, consultories, bufets d’advocats, o empreses dels sectors del
tèxtil, productes estètics i de la llar,
alimentació, esports, automòbil o
de la indústria farmacèutica. També
hi van haver ponències, col·loquis i
presentacions corporatives.

“Finixer”, un projecte de portal
per a esportistes individuals, realitzat per Eric Teruel Casajuana, estudiant del màster en Emprenedoria i
Innovació de l’Escola Universitària
d’Estudis Empresarials del Maresme (EUM), centre adscrit a la UPF,
ha estat el guanyador de la quarta edició del premi UPF Emprèn.
Aquest premi de 20.000 euros, que
convoca el Consell Social de la UPF
i patrocina la Fundació Banc Sabadell, té com a objectiu fomentar la
cultura emprenedora entre els estudiants, graduats i postgraduats d’estudis de la UPF.
“Finixer” està concebuda com
una plataforma especialitzada per
dur a terme una gestió i una difusió
clara i eficaç dels esdeveniments i
dels calendaris esportius, tant per a
esportistes com per a organitzadors.
El projecte guardonat crea un calendari unificat de competicions, que
serveix de referència als esportistes
i els ofereix serveis personalitzats.
Alhora, permet la gestió simple, ràpida i econòmica de les inscripcions
dels participants.
Un sistema de recomanació basat en perfils d’esportistes, a través
de models d’intel·ligència artificial
que treballen amb criteris de confiança i reputació, fa que “Finixer”
pugui recomanar a cada usuari de
manera personalitzada en quines
competicions i esdeveniments pot
participar.

Eric Teruel rep el premi UPF Emprèn
2011. Eva Guillamet

Josep Borrell. Eva Guillamet
fòrum d’opnió

Sessió dels debats
UPF Món
“La crisi de l’euro i el futur de
la Unió Europea”, un tema de màxima actualitat, va ser el títol de
la tercera sessió dels Debats UPF
Món, un cicle de conferències i debats organitzat pel Consell Social
de la UPF, amb l’objectiu de reflexionar sobre els grans reptes del
nostre temps sota l’atenta mirada
dels seus protagonistes.
Tres destacats ponents

La sessió va tenir lloc el 28 de novembre, a l’auditori del campus de
la Ciutadella, amb Josep Borrell,
expresident del Parlament Europeu
que actualment presideix el European University Institute, i els professors del Departament d’Economia i Empresa de la UPF Jordi Galí,
director del Centre de Recerca en
Economia Internacional (CREI), i
Fernando Guirao, titular de la càtedra Jean Monnet d’Història de la
Integració Europea.
Josep Borrell va argumentar
que part de l’actual crisi europea ha
estat produïda per la convergència
entre una moneda única i el manteniment de polítiques fiscals diferents. Jordi Galí va assenyalar que
per sortir de la crisi, alguns països
europeus han d’optar entre rebaixar costos laborals o sortir de l’euro. Finalment, Fernando Guirao va
exposar que la seva recepta per fer
una Europa més sòlida és una unió
fiscal franco-alemanya.
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Se superen els
36 milions d’euros
de finançament
El 7è. Programa Marc és el principal instrument per finançar la recerca de la Unió Europea per tal de
reforçar la base científica i tecnològica de la indústria europea. Des
dels inicis del programa, la participació de la UPF ha estat notable.
Així, dels més de 36,5 milions d’euros obtinguts, el 47% corresponen
al programa Cooperació; el 40%,
al programa Idees (Starting i Advanced Grants); el 8% al programa Persones (accions de mobilitat
Marie Curie); i el 5% al programa
Capacitats.
El DTIC, el departament
més actiu

Els sis nous projectes endegats a la
Universitat pertanyen als programes Cooperació, Persones i Capacitats. El 50% del finançament
obtingut impulsarà quatre projectes presentats pel Departament de
Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions (DTIC), la resta es
destinaran a un projecte del Departament de Ciències Experimentals
i de la Salut (CEXS) i a un altre del
Departament d’Humanitats.
Entre els nous projectes, en
l’àmbit de les TIC, Xavier Serra
i Alejandro Frangi han obtingut
dos projectes Cooperació (MIReS
i DISCIPULUS, respectivament);
l’investigador Leo Wanner (projecte TOPAS), una ajuda en la modalitat Capacitats, i Mireia Hernandez,
investigadora del grup d’Albert
Costa, una IOF (beca internacional
de sortida per al desenvolupament
professional) del programa Persones. En aquesta mateixa modalitat,
l’investigador Albert Galvany, del
Departament d’Humanitats, ha obtingut una beca intraeuropea per al
desenvolupament professional i, finalment, l’investigador Luc Steels,
del CEXS, una beca de reintegració europea.

Rànquings

La UPF es consolida entre les
millors universitats del món
A l’edició 2011 del rànquing
A l’igual que en l’anterior
d’universitats de més prestigi i in- edició, una de les categories que
fluència al món, el Times Higher el rànquing pondera més alt és
Education (THE), els resultats precisament la categoria en què
donen per a la Universitat Pom- la UPF ha destacat més. És la que
peu Fabra el lloc 186è. a escala té en compte la influència dels
mundial, i el 77è. a escala europea. treballs publicats a revistes d’imAmb això, la UPF és
pacte, que ha augl’única universitat a Destaca
mentat en puntual’Estat que ha acon- en producció
ció (de 84,7 a 87,6),
seguit classificar-se científica i
la qual cosa reflecentre les dues-cen- també en
teix la qualitat dels
tes universitats mitreballs realitzats
internacionalització que esdevenen de
llors del món.
Globalment, amb
referència per a la
un clar domini anglosaxó, entre les resta de la comunitat científica.
La següent millor puntuació
quatre-centes millors universitats
del món, hi ha vuit universitats es- l’ha obtinguda en la valoració de
panyoles. A escala europea, la UPF la internacionalització de profesés la primera universitat espanyo- sors i estudiants, indicador en què
la, en el 77è. lloc, i es consolida la també ha augmentat la seva puntuprevalença catalana dins el sistema ació respecte a l’anterior rànquing
universitari espanyol, atès que la (de 44,1 a 54,3).
UPF, la UB i la UAB se situen entre les primeres cent universitats Portada de la revista
Times Higher Education.
europees.
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Avantatges
cognitius de ser
bilingüe
Les persones bilingües són més
ràpides i eficients a l’hora de prendre decisions segons un estudi que
ha estat coordinat per Albert Costa, investigador ICREA del Grup
de Producció del Llenguatge i Bilingüisme de la Unitat de Cognició
i Cervell de la UPF i que s’acaba de
publicar a Cerebral Cortex.
Decisions més ràpides
i eficients

Tot sembla indicar que dominar
un segon idioma afavoreix que,
davant una situació de conflicte
que requereix una decisió immediata, l’elecció correcta es faci més
ràpidament. El bilingüisme aporta
majors capacitats en el control de
l’atenció que s’adquireixen principalment a una edat primerenca. Els
investigadors han trobat una correlació positiva entre el temps de
resolució d’un conflicte i la densitat de matèria gris en l’escorça
cingulada anterior, una estructura anatòmica del cervell.
Això sembla indicar que el bilingüisme té una influència directa sobre la morfologia del cervell, i que des del naixement es
va optimitzant durant el creixement per dur a
terme tasques
cognitives que
requereixen
decisions ràpides i eficients.

genètica

Els humans van
emigrar d’Àfrica a
través d’Aràbia
Nous mètodes analítics sobre l’estudi de la diversitat en
la recombinació de l’ADN han
estat crucials per a l’elaboració
del projecte Genogràfic publicat
a Molecular Biology and Evolution el mes d’octubre.
Àfrica, la més diversa

El treball mostra que els humans
moderns van emigrar d’Àfrica pel
sud, a través d’Aràbia, i no pel nord,
creuant Egipte, així com també que
els nostres avantpassats es van expandir cap a Euràsia per una ruta situada entre l’Iran i l’Índia, i no per
l’Orient Mitjà, com s’havia postulat fins ara. També corrobora que
les poblacions africanes són les més
diverses de la Terra i que la diversitat de llinatges fora d’Àfrica és un
subconjunt de la que es troba en el
continent.
El treball ha estat realitzat per investigadors de l’Institut de Biologia
Evolutiva (IBE) UPF-CSIC, amb
genetistes d’altres països (EUA, Holanda, Índia, Rússia i Xina), dirigits
per Jaume Bertranpetit, investigador
de l’IBE que, amb David Comas, coautor del treball, coordina el projecte Genogràfic a Europa.

Josep Blat, Davinia HernándezLeo, Patricia Santos i Mar PérezSanagustín.
DOCÈNCIA

Premi ITWorldEDU
per “Descobreix
el campus!”
El 26 d’octubre, es va fer el lliurament dels premis ITWorldEDU
2011 que atorguen la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el CETEI-Fundació Joan
XXIII, conjuntament amb les empreses promotores d’aquest gran
punt de trobada cap a l’excel·lència
educativa.
El Grup de Tecnologies Interactives (GTI) va ser el guanyador del
primer premi ITWorldEdu 2011,
per “Descobreix el campus!”, una
experiència docent desenvolupada
en el marc del projecte Learn3 que
estan duent a terme en el GTI Mar
Pérez-Sanagustín, Davinia Hernández-Leo, Patricia Santos, totes
elles dirigides per Josep Blat, cap
d’aquest grup de recerca del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
Un entorn educatiu que
combina diferents tecnologies

Primers passos
de l’expansió
de l’home
pel Planeta.

“Descobreix el campus!” combina un seguit d’activitats formals i
informals que tenen lloc en diferents àrees del campus i que s’integren en una unitat didàctica que
comporta la combinació de les tecnologies de mòbils amb les tecnologies web.
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El festival de cinema
Sitges 2011 premia
la UPF

Portada del primer número
de Cetrencada.
col·laboració

Cetrencada,
present en tres
mitjans catalans
Els estudiants de tercer curs del
grau en Periodisme de la Facultat
de Comunicació tenen l’oportunitat d’elaborar productes de comunicació de premsa, televisió i Internet, que inclouen regularment tres
destacats mitjans de comunicació
catalans: El Punt Avui, Barcelona
Televisió (BTV) i Vilaweb. Portar
a terme una activitat continuada
de simulació professional i millorar els ensenyaments de Periodisme en el marc d’una línia innovadora són els principals objectius de
l’acord que la UPF va signar amb
aquests tres mitjans.
Un suplement, reportatges
web i un magazín televisiu

Tota la producció periodística
que fan els estudiants —de premsa, ràdio, televisió i Internet— està
agrupada sota la capçalera o marca comuna Cetrencada, i s’elabora des de la Redacció Integrada del
campus de la Comunicació - Poblenou, en el marc de l’assignatura Taller Integrat de Periodisme.
El Punt Avui publica un suplement mensual, Vilaweb acull diferents reportatges i BTV emetrà
quatre magazins televisius el primer any.

La UPF va veure reconeguda la
seva tasca docenten l’àmbit del cinema i l’audiovisual per partida doble,
en el marc de la 44a. edició del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, celebrat
del 6 al 16 d’octubre. D’una banda, la Universitat va rebre el guardó
Maria Honorífica a la Formació, un
reconeixement a la trajectòria de la
institució en la formació de professionals del cinema i de l’audiovisual,
que va recollir Xavier Pérez, director de la titulació en Comunicació
Audiovisual, durant la cerimònia
inaugural.
Premi Nova Autoria
per a tres llicenciats

D’altra banda, Xavier Manuel, Francesc Terrades i Marc Terris, llicenciats en Comunicació Audiovisual per la UPF, conjuntament amb
Juan Andrés Gómez, estudiant de
l’ESMUC, van obtenir el premi
Nova Autoria a la millor música
original pel curtmetratge Chroma.
Aquest film, que van presentar com
a treball de final de curs, és una sèrie d’animació d’estètica steampunk
inspirada en les novel·les gràfiques
de Grant Morrison i en les històries de Borges, Asimov, Italo Calvino i Lovecraft.

Javier Marías durant el col·loqui.
eva guillamet

col·loqui literari

Javier Marías
reflexiona sobre
la creació literària
Amb motiu de la commemoració dels quaranta anys de vida literària (1971-2011) de Javier Marías,
amb la reedició de la seva primera
obra, Los dominios del lobo, el 15
de novembre va tenir lloc una conversa entre l’escriptor i membre de
la Real Academia Española i Jaume Casals i Domingo Ródenas,
catedràtic de Filosofia i professor
de Literatura Espanyola de la UPF,
respectivament.
L’acte, organitzat per la Facultat
d’Humanitats i moderat per Javier
Aparicio, professor de Literatura
Contemporània i vicedegà de Cultura de la Facultat, va comptar amb
la presència de Mireia Trenchs, degana de la Facultat d’Humanitats,
que va presentar l’escriptor, i del
rector Josep Joan Moreso, que va
fer un parlament final.
L’objectiu del col·loqui va ser
apropar-se al món literari de Javier Marías en relació amb el
procés de traducció i posar en relleu la influència
del pensament i les idees en la creació de les
seves novel·les.

Xavier Pérez
durant el seu
parlament.
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Bulygin i Garzón Valdés,
nous doctors honoris causa

Nilüfer Göle obre
el curs acadèmic
2011-2012
Nilüfer Göle, professora de
Sociologia i directora d’estudis
de l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales de París, va pronunciar la lliçó “La visibilitat pública de la religió i els seus efectes
pertorbadors en les societats democràtiques”, en el marc de l’acte oficial d’inauguració del curs
acadèmic 2011-2012 de la UPF,
que va tenir lloc el 27 de setembre
a l’auditori del PRBB. Durant la
seva ponència, la professora Göle
va defensar que l’actual visibilitat
de l’Islam en l’espai públic europeu demana plantejar el debat sobre el paper de les religions des
d’un nou enfocament.
Premis del Consell Social

D’esquerra a dreta: Ernesto Garzón Valdés i Eugenio Bulygin. frederic camallonga

Eugenio Bulygin i Ernesto com a Europa”. Josep M. VilajoGarzón Valdés, professors emèrits sana, degà de la Facultat de Dret,
de les universitats de Buenos Aires va ser el padrí dels dos docto(Argentina) i Magúncia (Alema- rands, i els elogis van anar a cura
nya), respectivament, van ser in- de Pablo E. Navarro, investigavestits doctors honoris causa per la dor del CONICET (Argentina),
UPF en el decurs d’una cerimònia i Jorge Malem, catedràtic de Fiacadèmica, presidida pel rector Jo- losofia del Dret de la UPF, que
sep Joan Moreso, que va tenir lloc van repassar els mèrits d’Eugenio
el 20 d’octubre a l’auBulygin i Ernesto
ditori del campus de Han guiat
Garzón Valdés,
la Ciutadella.
respectivament.
la formació
El Consell de Go- de diverses
En el seu discurs
vern va acordar con- generacions de
d’acceptació, ambcedir aquest doble
dós es van mostrar
filòsofs del dret
reconeixement “pel
molt agraïts de forfet que atresoren una
mar part del Clausbrillant i dilatada trajectòria do- tre de doctors de la UPF, de la
cent i investigadora en els àmbits qual ja havien estat professors
de la filosofia del dret, moral i po- visitants. El parlament del reclítica, i han exercit un indiscutible tor va cloure l’acte, en què van
i profitós mestratge en la forma- intervenir el Cor de la UPF, la
ció de diverses generacions de filò- soprano Aída Vera i la pianista
sofs del dret tant a Llatinoamèrica Akiko Nomoto.

En el decurs de l’acte, que va presidir el rector Josep Joan Moreso
i que va comptar amb la presència de Núria Basi, presidenta del
Consell Social de la UPF i Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat, es
van lliurar tres premis del Consell
Social de la UPF: el de Qualitat en
la Docència, el de Transferència de
Coneixement i el premi a la Iniciativa i a la Innovació en l’Administració de Serveis.

Nilüfer Göle durant la seva lliçó.
eva guillamet

els nostres alumni

“Retardant cinc anys l’inici dels símptomes
de l’Alzheimer, podríem reduir a la meitat
el nombre de malalts”
MARÍA ESCRIVá (Biologia Humana,

2003) coordina la imatge corporativa
i la comunicació a la xarxa i Web 2.0
de la Fundació Pasqual Maragall
per a la Recerca sobre l’Alzheimer.

— Quins records tens del teu pas per
la UPF?

— Estan lligats a l’experiència de for-

mar part de la primera promoció de Biologia Humana. Recordo que la tarda
abans de començar el curs encara treballaven, fins molt tard, a l’edifici on després hauria de passar els següents cinc
anys de la meva vida. Anys després,
quan hi he tornat, m’ha fascinat perdre’m pels nous espais: com ha canviat
tot! D’aquells dies recordo també que
hi havia gairebé tants professors com
alumnes i que la interacció era constant
entre tots. Molts venien de fer recerca a
l’estranger i s’incorporaven al projecte
amb la il·lusió de portar a casa un model que els havia seduït, però no fins al
punt de quedar-s’hi per sempre. Nosaltres ens deixàvem enlluernar i ens passàvem hores i hores a la biblioteca per
estar a l’altura.
— De biòloga a comunicadora. Com
es va produir aquest canvi?
— Quan tracto d’explicar com he arri-

bat aquí, sovint em ve al cap l’analogia
d’una càmera de fotos. Els meus anys de
carrera científica —sóc doctora en Biologia Molecular per la UPF—, eren un
zoom in, ja que es tractava d’estudiar el
més mínim detall i de controlar tots els
factors. Va arribar un dia en què això ja
no em motivava. Em calia perspectiva,
una vessant més social, persones i no cèl·
lules, i vaig fer zoom out i vaig tornar a
l’aula a estudiar comunicació, concretament el màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental de l’IDECUPF. Poc després, m’incorporava a la
Fundació Pasqual Maragall com a responsable de la imatge corporativa, comunicació a la xarxa i Web 2.0.
— Quines són les principals activitats
de la Fundació Pasqual Maragall?
— Des de la seva creació, l’any 2008,
la Fundació ha apostat per impulsar
a casa nostra un nou model de recerca científica i d’innovació tecnològica
en el camp de l’Alzheimer i les malalties neurodegeneratives relacionades.
L’objectiu és obtenir millores en la detecció, el tractament i, sent optimistes, la cura d’aquestes malalties. Tenim
molta feina per endavant i en paraules
del mateix Pasqual Maragall: “Enlloc
no està escrit que (l’Alzheimer) hagi
de ser invencible”.

— Quina importància té la comuni-

cació en el funcionament de la Fundació?
— És clau perquè la nostra prioritat
és aconseguir posar sobre la taula que
la recerca en Alzheimer i les malalties neurodegeneratives esdevingui una
prioritat estratègica. Una part important de la nostra tasca de comunicació
és la de promoure la implicació efectiva
de mecenes i inversors privats en el finançament del nostre projecte científic.
A més, fem ús de totes les eines al nostre abast per donar a conèixer la malaltia i impulsar accions de sensibilització
i conscienciació en col·laboració amb
altres iniciatives i entitats que donen
suport a familiars, cuidadors, afectats i
professionals del nostre àmbit.
— Quins són els nous projectes a curt
termini?
— Estem engegant l’estudi alfa (Alzheimer i Famílies) per a la identificació de
marcadors precoços en famílies de pacients amb Alzheimer. Volem estudiar els factors que modifiquen el procés
biològic de la malaltia, així com detectar
marcadors que ens ajudin a predir la seva
evolució. Només que fóssim capaços de
retardar cinc anys l’inici de la simptomatologia de l’Alzheimer, podríem reduir a
la meitat el nombre de malalts.

