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UPFeina es consolida
UPFeina, la fira d’ocupació de la UPF,
va celebrar la seva quarta edició plenament consolidada i amb un gran
èxit de participació. Aquest fòrum de
trobada entre estudiants i graduats, el
món empresarial i la Universitat va
tenir lloc el 19 de novembre al campus
de la Ciutadella.
Malgrat la situació econòmica global, i
quan altres iniciatives semblants comencen a notar certa recessió, UPFeina va
aplegar una cinquantena d’empreses i
d’institucions, que van visitar la Universitat amb la predisposició d’incorporar
nous professionals a les seves plantilles
i de presentar els aspectes més destacats
de la seva organització interna.
La fira, organitzada per l’Oficina
d’Inserció Laboral de la Universitat,

va comptar amb el suport del Consell Social i de l’Associació d’Antics
Alumnes de la UPF, i amb el patrocini del Banco Santander, Cuatrecasas, KPMG, Caixa Catalunya, La
Vanguardia i Unicampus Media.
L’estand solidari, en el marc de les
activitats que la UPF ha preparat
aquest curs al voltant de la justícia
global, va estar ocupat per l’ONG
Intermón Oxfam.
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El mateix dia, el rector de la UPF, Josep
Joan Moreso, i el president de Barcelona Activa i tercer tinent d’alcalde 14 Homenatge al professor
Juan Miquel
d’Hisenda i Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi
William Carnes, van signar un conveni 16 Portes obertes al PRBB
de col·laboració per millorar la inserció laboral dels graduats de la Universitat, dins del projecte Porta22.

EDITORIAL

BOLONYA COM A OPORTUNITAT

La UPF és una universitat que sempre s’ha caracteritzat per mantenir un alt nivell de
qualitat en la docència i la investigació. Per aquest motiu, la UPF veu l’Espai Europeu
d’Ensenyament Superior (EEES) com una oportunitat i, en conseqüència, ha dut a terme
les actuacions i les transformacions necessàries per implantar-lo al més aviat possible.
Així, aquest mateix curs ja s’estan impartint sis ensenyaments de grau i una vintena de
màsters universitaris, i es preveu que totes les titulacions de la UPF estaran adaptades a
l’EEES a partir del curs 2009-2010.
Bolonya, com qualsevol canvi profund, suposa afrontar dificultats i problemes importants; però, sobretot, planteja unes oportunitats que si les sabem aprofitar permetran
situar les universitats europees en les posicions capdavanteres en l’àmbit mundial, un
propòsit que comparteixen tots els membres de la comunitat universitària i el conjunt
de la societat.
Com és conegut, un dels principals objectius de Bolonya és crear un sistema universitari
comú a tot Europa per facilitar l’homologació dels títols universitaris, tot aplicant una
estructura en cicles —grau, màster i doctorat— i una manera de mesurar l’esforç i els
resultats —amb el sistema de crèdits europeus ECTS— comparables a totes les universitats europees, per millorar així la mobilitat d’estudiants, graduats i acadèmics a tot
Europa i fer possible la inserció laboral a qualsevol país europeu.
Però Bolonya va més enllà del canvi en l’estructura dels estudis perquè també renova el
mètode pedagògic i el sistema d’avaluació. Canvia la manera d’ensenyar i, a partir d’ara,
l’estudiant se situarà en el centre del model i serà el subjecte de l’aprenentatge. S’introdueix un millor equilibri entre les classes magistrals i els seminaris en grups reduïts, que
facilitaran la participació activa dels estudiants. El temps d’estudi es trasllada fora de l’aula
amb la preparació de treballs i casos pràctics. Tot plegat amb l’objectiu que l’estudiant
assoleixi les competències pròpies de l’ensenyament que ha triat.
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TONI BATLLORI

La participació activa dels representants de la comunitat universitària, elegits democràticament, en els òrgans de govern és la via apropiada i legítima per millorar la implantació
de la UPF a Bolonya. Un diàleg franc i obert servirà per avançar en la construcció conjunta d’una universitat pública, autònoma i de qualitat i que, alhora, estigui connectada
amb l’entorn social i empresarial del nostre país.

Mercè

Els premis a la qualitat en la docència
consten de tres modalitats: trajectòria
docent (dotada amb 6.000 euros), iniciativa docent (1.000 euros) i reco-

Hi van ser presents Blanca Palmada, comissionada per a Universitats
i Recerca de la Generalitat de Catalunya; Montserrat Ballarín, regidora
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, i Núria Basi, presidenta del
Consell Social de la UPF.
En el decurs de l’acte es van lliurar
diferents premis i distincions, entre
els quals el Guardó d’Honor de la
UPF a Jordi Sopena, exsíndic de
Greuges de la Universitat; els diplomes de la UPF, atorgats als professors Paz Battaner, Oriol Casanovas
i Vicenç Navarro, amb motiu d’haver
arribat a l’edat de jubilació durant el
curs passat; o el Premi UPF al Millor

Dos estudis recents posen de manifest que la UPF està entre les millors
universitats espanyoles. El rànquing
global de productivitat científica a
les universitats públiques espanyoles,
elaborat per la Universitat de Granada, situa la UPF en un quart lloc
i, per a cadascun dels indicadors avaluats per professor funcionari, la UPF
lidera el rànquing pel que fa a nombre
de projectes de recerca i desenvolupament (R+D); està al segon lloc en
l’obtenció de beques de formació de
professor universitari; al tercer lloc
pel que fa als trams d’investigació
dels seus professors i també al tercer
lloc en l’obtenció de doctorats amb
menció de qualitat; ocupa el setè lloc
quant al nombre de publicacions en
revistes considerades a l’ISI (Institute for Scientific Information) i, finalment, se situa a la quinzena posició
quant a producció de tesis doctorals.
D’altra banda, l’índex desenvolupat
pels investigadors de la Universitat de
Santiago de Compostel·la, ha identificat les cinc millors universitats públiques espanyoles, entre les quals hi ha
la UPF. Aquest rànquing ha tingut en
compte la qualitat docent, les preferències de l’alumnat a l’hora d’accedir als
ensenyaments, els recursos aconseguits per a la recerca, la productivitat
científica en termes de tesis doctorals
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En el marc de l’acte oficial d’inauguració del curs acadèmic 20082009 de la UPF que va tenir lloc l’1
d’octubre, es van lliurar dos premis
del Consell Social en la seva edició 2008: el Premi a la Qualitat en
la Docència (tercera edició) i el Premi a la Transferència de Coneixement (segona edició), convocats pel
Consell Social amb l’objectiu de
promoure l’excel·lència en aquests
àmbits. Els diferents guanyadors dels
premis, adreçats al personal docent i
investigador de la UPF, van pujar a
l’escenari de l’auditori del campus de
la Ciutadella per recollir el seu guardó de mans de Núria Basi, presidenta
del Consell Social.

La UPF, entre les
millors universitats
públiques de l’Estat

LA UNIVERSITAT

Premis del Consell Social

El tema al qual la UPF dedica el curs
2008-2009 és la justícia global, i especialment en els àmbits de la internacionalització del dret i la redistribució
de la riquesa del planeta. La primera
activitat relacionada amb aquest propòsit va ser la lliçó inaugural “Pobresa
i injustícia en un món global”, que va
impartir Ariane Arpa, directora general d’Intermón Oxfam, en el marc de
l’acte oficial d’inauguració del nou
curs acadèmic. L’acte, presidit pel rector Josep Joan Moreso, va tenir lloc l’1
d’octubre al migdia, a l’auditori del
campus de la Ciutadella.

Ariane Arpa

LA UNIVERSITAT

Josep Joan Moreso i Josep Fargas

La UPF dedica el nou
curs a la justícia global

Treball de Recerca de Batxillerat en
Igualtat de Gènere.
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Josep Fargas, professor de l’àrea
de Dret del Treball i de la Seguretat Social del Departament de Dret
i director de l’Escola de Relacions
Laborals de la UPF des de l’any 2002,
va prendre possessió el 10 de novembre a l’edifici del Rectorat, davant del
rector Josep Joan Moreso, com a nou
vicerector de Comunitat Universitària. Fargas substitueix en el càrrec
Pelegrí Viader, cessat a petició pròpia,
amb motiu d’una estada de recerca
que farà als Estats Units.

neixement docent dins d’un màster
(1.000 euros). Pel que fa als premis a
la transferència de coneixement, les
modalitats que inclou corresponen a
tres àmbits diferents del coneixement:
Ciències Socials i Humanitats, Ciències de la Salut i de la Vida, i Comunicació i Tecnologies de la Informació,
i estan dotades cadascuna amb 6.000
euros. En total van ser reconeguts
25 professors, alguns dels quals van
presentar una candidatura individual
i altres, col·lectiva.

LA UNIVERSITAT

Josep Fargas, nou
vicerector de Comunitat
Universitària

Mercè
fetes, els serveis i, molt especialment,
el grau de mobilitat internacional
dels estudiants. És en aquest darrer
àmbit en què la UPF destaca per l’alt
grau d’internacionalització dels seus
alumnes, segons dades provinents de
la participació dels estudiants europeus al programa Erasmus.

Josep Joan Moreso
presideix l’ACUP
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En la reunió ordinària de l’Assemblea
de l’Associació Catalana d’Universitats
Públiques (ACUP), que es va celebrar
el 14 d’octubre a la UPC, es van renovar els càrrecs directius de l’Associació. Josep Joan Moreso, rector de
la UPF, va ser designat nou president
de l’Associació durant el curs acadèmic 2008-2009, i va prendre el relleu
de l’anterior presidenta i rectora de la
Universitat de Girona, Anna Maria
Geli.
La Junta Directiva de l’ACUP es va
completar amb la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, Imma
Tubella, com a vicepresidenta; el rector en funcions de la Universitat de
Barcelona, Josep Samitier, que actua
com a secretari; el president del Consell Social de la Universitat Rovira
i Virgili, Àngel Cunillera, com a
vicepresident segon; i el president
del Consell Social de la Universitat
de Barcelona, Joaquim Coello, com
a vicepresident tercer.

L’Aliança 4 Universitats
va endavant
La UPF va acollir el 9 d’octubre una
reunió de treball de l’aliança de quatre universitats (Autònoma de Madrid,
Autònoma de Barcelona, Carlos III de
Madrid i Pompeu Fabra), coneguda
com A4U, que va tenir lloc al nou edifici
del carrer Wellington del campus de la
Ciutadella. L’aliança és fruit d’un acord

de col·laboració signat el 29 de gener de
l’any 2008, amb l’objectiu de fomentar
la mobilitat de professors i doctors entre
els quatre centres que el van subscriure,
a més d’incrementar l’eficiència i la projecció internacional del grup.
A la trobada hi van assistir els equips
directius de cadascuna d’aquestes institucions, encapçalats pels seus rectors:
Ángel Gabilondo (UAM), Josep Joan
Moreso (UPF), Lluís Ferrer (UAB) i
Daniel Peña (UC3M).
Tots junts van revisar l’evolució de les
diferents accions que A4U ha portat a
terme des de la signatura del conveni, i
van definir les actuacions futures. Destaquen la contractació —que ja s’ha
fet— de dotze places de doctors (tres
places per centre) dins de la convocatòria de mobilitat de personal docent i
investigador, o la creació —a llarg termini— d’una oferta de grau conjunta.

tres sessions, cadascuna de les quals va
comptar de les parts següents: actuació
del Cor de la UPF; lliurament dels premis extraordinaris de fi d’estudis i dels
diplomes als diferents graduats; parlament d’un graduat en representació de
la promoció 2008; parlaments de la presidenta del Consell Social, Núria Basi, i
del rector, Josep Joan Moreso, i cloenda, amb una nova peça coral. Les tres
lliçons de graduació van anar a càrrec
d’Olga Valverde, María Teresa Castiñeira i Albert Carreras, catedràtics dels
departaments de Ciències Experimentals i de la Salut; Dret, i Economia i
Empresa de la UPF, respectivament.

Acte de Graduació de la promoció
2008

Cristina Garmendia
presenta el pla Estrategia
Universidad 2015
D’esquerra a dreta: Lluís Ferrer,
Josep Joan Moreso, Ángel Gabilondo
i Daniel Peña.

Es gradua la
quinzena promoció

El Ministeri de Ciència i Innovació està
preparant un pla per modernitzar les
universitats espanyoles, conjuntament
amb tots els agents socials i econòmics
implicats. Es tracta del projecte Estrategia Universidad 2015 (EU 2015), que
pretén promoure l’excel·lència en formació i recerca de les universitats de
tot l’Estat per millorar el seu posicionament en el context internacional.

El 13 de desembre va tenir lloc al pati
de l’edifici Roger de Llúria del campus
de la Ciutadella l’acte acadèmic de graduació dels estudis de grau. Prop de
mil graduats pertanyents a 18 titula- Per tal d’explicar el pla a la comunitat unicions diferents, acompanyats pels seus versitària, la ministra de Ciència i Innofamiliars i amics, van recollir el diploma vació, Cristina Garmendia, va visitar el
17 de novembre el campus de la Comuacreditatiu de la fi dels seus estudis.
nicació-Poblenou de la UPF, la primera
Amb la promoció 2008, ja són quin- universitat catalana on el va exposar.
ze les que han sortit de les aules de la
UPF, des de l’any 1994. L’acte, orga- L’acte, al qual van assistir prop de
nitzat amb la col·laboració del Con- setanta persones i que va presidir el
sell Social de la UPF, es va celebrar en rector Josep Joan Moreso, va comptar

Mercè

A l’edició de La Marató de TV3,
enguany dedicada a les malalties mentals greus, l’IDEC-UPF va col·laborar
estretament amb la creació d’un videojoc i la celebració, el dissabte 13 de
desembre, de La Marató del Videojoc, una jornada de portes obertes que va reunir prop de 500 persones a la seu de l’IDEC.

L’Hotel Hilton de Barcelona va acollir l’acte de lliurament dels premis
corresponents al 8è. Concurs d’Idees de Negoci, una iniciativa de foment
de l’emprenedoria que s’engloba dins el marc de les accions d’innovació i
creació d’empreses de la Xarxa de Trampolins Tecnològics (XTT) d’ACC1Ó
CIDEM-COPCA. Els projectes de la UPF qGenomics i Reactable Barcelona,
dues propostes empresarials que ha assessorat l’UPF Business Shuttle, van
obtenir el primer i el segon premis, amb una dotació econòmica de 5.000 i
3.000 euros, respectivament. A més, per a aquesta edició, Reactable Barcelona
va rebre un dels premis que, per primera vegada, ha atorgat el Centre Internacional de Negocis de Catalunya (CINC) i que ha consistit a cedir un espai
físic de negoci al districte 22@.
qGenomics, recentment constituïts com a empresa spin-off conjunta de la UPF i
del Centre de Regulació Genòmica (CRG), està formada per: Luis Pérez-Jurado,
professor titular de genètica a la UPF; Xavier Estivill, coordinador del programa Gens i Malaltia del CRG i professor associat de genètica a la UPF, i Lluís
Armengol, investigador postdoctoral al CRG. Aquesta empresa té com a objectiu
desenvolupar productes i serveis per a la pràctica clínica que proporcionin una
millora de la qualitat de vida de les persones.
Reactable Barcelona, actualment en procés de constitució com a empresa, està
integrada per investigadors del Grup en Tecnologia Musical (GTM) del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la UPF. En formen
part Sergi Jordà, professor lector a la UPF i director de projectes del GTM; els
professors associats de la UPF Günter Geiger i Martin Kaltenbrunner, i, finalment, Marcos Alonso, enginyer informàtic. L’empresa neix amb la voluntat de
trencar amb la interacció entre persona i ordinador convencional i de competir
al més alt nivell internacional.

LA UNIVERSITAT

Entre els assistents, hi va haver la
participació de persones en tractament per esquizofrènia al Centre Pi i
Molist, que van jugar tota la tarda al
videojoc de La Marató. El van qualificar de “molt didàctic i divertit” i van
subratllar la importància d’iniciatives
com aquesta, perquè ajuden a desestigmatitzar les malalties mentals
greus.

LA UNIVERSITAT

Mitjançant un conveni de col·laboració
entre Televisió de Catalunya i l’equip
de creatius multimèdia Aarón Ruiz,
Roger Solé, Xavi Lamarca, Carlos
Guzmán i Josep Soto, sorgits del màster en Creació de Videojocs de l’IDEC,
es va crear una adaptació del videojoc Galaxy Scraper per a La Marató
de TV3.

5

LA UNIVERSITAT

L’IDEC-UPF col·labora
amb La Marató de TV3

de negoci de la UPF

Lliurament dels premis
als equips emprenedors
de qGenomics (esquerra)
i Reactable Barcelona

LA UNIVERSITAT

Cristina Garmendia, Màrius Rubiralta
i Josep Joan Moreso

Guardonats dos projectes

LA UNIVERSITAT

amb la presència del secretari d’Estat
d’Universitats, Màrius Rubiralta; la
comissionada per a Universitats de
la Generalitat de Catalunya, Blanca
Palmada, i la presidenta del Consell
Social de la UPF, Núria Basi.

Rambla

Els

pèrits judicials lingüistes
podran obtenir una titulació universitària

La lingüística forense s’ha incorporat a
l’oferta universitària catalana. La UPF
imparteix aquest curs un màster pioner a Espanya sobre aquesta disciplina,
que combina coneixements de llengua i de l’àmbit judicial i pericial. El
màster en Lingüística Forense compta amb el reconeixement del Col·legi
Oficial de Doctors i Llicenciats en
Lletres i Ciències de Catalunya (CDL)
i pretén contribuir a institucionalitzar
el títol professional de pèrit judicial
lingüística.
Aquest perfil és cada vegada més
demandat per empreses, institucions
i administracions per analitzar els

Amb l’objectiu d’impulsar aquest màster,
el rector de la UPF, Josep Joan Moreso,
i la degana del CDL, Josefina Cambra,
van signar un acord l’11 de novembre.
A banda del màster, el conveni també
preveu la creació per part del CDL d’un
Registre de Pèrits Judicials Lingüistes.

Kirsten Malmkjaer

obre el nou curs
de Periodisme

inaugura el curs
a Traducció i
Interpretació

Mònica Terribas, directora de Televisió de Catalunya
i professora del Departament de Comunicació de la
UPF, va impartir el 2 d’octubre la lliçó inaugural del
curs 2008-2009 de la llicenciatura en Periodisme de
la Universitat, que va portar per títol “Periodisme,
televisió pública i compromís social”.
L’acte, que va estar presidit pel rector Josep Joan
Moreso, va tenir lloc a l’auditori de l’edifici Rambla.
Hi van ser presents el degà de la Facultat de Comunicació,
Josep M. Casasús, i el professor Salvador Alsius, director
dels ensenyaments de Periodisme, que va presentar la
conferenciant. Mònica Terribas va destacar els diferents
aspectes que, al seu parer, impedeixen que els periodistes
avui en dia puguin exercir la funció que els hi és pròpia:
“El compromís personal amb la societat”.

Kirsten Malmkjaer, professora dels
Estudis de Traducció i Traducció
Literària de la Universitat de Middlesex
(Gran Bretanya), va visitar la Universitat
el 27 d’octubre, per pronunciar la
lliçó inaugural “Why is Translation
Interesting?”, que va obrir el curs
2008-2009 de la Facultat de Traducció
i Interpretació. L’acte, que va tenir lloc
a l’auditori de l’edifici Rambla, va estar
presidit per Carmen Pérez, vicerectora
de Promoció Lingüística, i va comptar
amb la presència de Luis Pegenaute,
degà de la Facultat.
Kirsten Malmkjaer va fer esment
durant la seva ponència de les diferents
facetes de què consten els estudis de
Traducció i Interpretació, un àmbit de
coneixement de gran interès en l’actual
context de la globalització, en el qual el
multilingüisme i les noves tecnologies
tenen una especial rellevància.

I
COMUNICACIÓ

D’esquerra a dreta: Josep Joan Moreso,
Josefina Cambra, M. Teresa Turell i Pau
Verrié (director general de l’IDEC)

Mònica Terribas

LLENGÜES

COMUNICACIÓ

I

LLENGÜES

COMUNICACIÓ

I

LLENGÜES
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documents escrits o audiovisuals que
poden constituir proves pericials vàlides per resoldre una investigació policial o un judici.
.
El màster, dirigit per M. Teresa Turell,
està impartit per l’Institut d’Educació
Contínua (IDEC) i per l’Institut
Universitari de Lingüística Aplicada
(IULA) de la UPF, i vol respondre
a les necessitats lingüístiques específiques de l’àmbit judicial. La titulació s’estructura en dos diplomes de
postgrau en Lingüística Forense, el
de Peritatge Lingüístic Forense i el de
Llenguatge Jurídic i Judicial, cadascun
dels quals es divideix en tres cursos.

D’esquerra a dreta: Josep Maria Casasús,
Josep Joan Moreso, Mònica Terribas i
Salvador Alsius

Rambla

El Festival Tercera edició del màster
Drac Novell en Innovació i Qualitat
Televisives
premia
El màster en Innovació i Qualitat Televisives
estudiants
(de TV3) va engegar la seva tercera edició,
de Publicitat corresponent al curs 2008-2009, mantenint

LLENGÜES
I

Josep Maria Pou, actor, director i gestor teatral, va pronunciar la lliçó “L’ofici
de l’actor”, que va inaugurar el curs 2008-2009 dels Estudis de Comunicació
Audiovisual de la Facultat de Comunicació. La lliçó inaugural, que va obrir
el curs dels nous graus i les llicenciatures en Comunicació Audiovisual i en
Publicitat i Relacions Públiques, va tenir lloc el 23 d’octubre a l’auditori
de l’edifici Rambla. L’acte va estar presidit per Jaume Guillamet, vicerector
d’Infraestructures i Fundacions, i hi van ser
presents Domènec Font, director dels ensenyaments de Comunicació Audiovisual, que
va presentar el ponent, i Josep Maria Casasús,
degà de la Facultat de Comunicació.

I

Comunicació Audiovisual

COMUNICACIÓ

Josep Maria Pou visita

COMUNICACIÓ

I

LLENGÜES
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El Festival, que va tenir lloc
el 13 i 14 de novembre, va
incloure ponències i taules
rodones sobre diversos temes
vinculats amb el món de la
publicitat, en les quals van
participar professionals de
prestigi, i es van projectar
els treballs publicitaris
guardonats en diversos
concursos internacionals.

D’altra banda, els curtmetratges fets pels estudiants de la segona promoció del
màster es van poder veure dins de La nit del màster de TV3, que es va emetre
el 8 de desembre a la nit. Aquest programa especial va mostrar quatre treballs
corresponents als projectes de final de màster realitzats pels estudiants del mòdul
de ficció: L’amor és etern, basat en el relat de Quim Monzó que duu el mateix
títol; El bitllet, una adaptació de l’obra de Mercè Rodoreda El bitllet de mil; Dídac
i el tecnotaure, que parteix d’un guió dels mateixos estudiants, i finalment, Anna,
basat en un relat de Piti Espanyol titulat La Pilar i la Pilar.

Josep Maria Pou va tractar diferents aspectes
que ell considera essencials dins del món del
teatre, com ara la gran responsabilitat dels
actors, el talent o la coherència necessària dins
de la trajectòria professional.

I

L’Associació Empresarial
de Publicitat, organitzadora
de l’onzena edició d’aquest
esdeveniment, va reconèixer
el treball dels estudiants de
la UPF en les categories de
Cinema i Televisió-Serveis,
Cinema i Televisió-Consum,
Premsa Gràfica (Consum i
Serveis), Ràdio-Consum i
Cartells-Consum, i un
accèssit dins del Premi
Especial Zenithmedia de
Creativitat en Mitjans.

la voluntat de millorar els coneixements dels
professionals de la comunicació sobre els
nous entorns tecnològics i les seves aplicacions a la televisió. L’acte inaugural del
màster, que imparteixen conjuntament la
Albert Sáez
UPF i la UAB, amb l’impuls de TV3, va
tenir lloc el 20 de novembre a l’auditori de l’edifici Rambla. Va estar presidit
pel rector de la UPF, Josep Joan Moreso, i hi van participar la directora de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMAV), Rosa Cullell; la
directora de Televisió de Catalunya, Mònica Terribas, i el director general de
l’Obra Social “la Caixa”, Jaime Lanaspa. El president del Consell de Govern
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Albert Sáez, va pronunciar
la lliçó inaugural “La qualitat en l’era digital”.

Josep Maria Pou i Domènec
Font

COMUNICACIÓ

El Festival Drac Novell,
l’únic festival de creativitat
publicitària del món destinat
a estudiants i recent llicenciats, va premiar en totes les
seves categories diferents
alumnes dels Estudis de
Publicitat i Relacions
Públiques de la UPF, que
van ser guardonats amb
onze premis, vuit més
que l’any passat. L’acte de
lliurament de premis va tenir
lloc el 14 de novembre a
l’auditori del Col·legi Major
Sant Jordi de la Universitat
de Barcelona.

Rambla

L’aposta més arriscada de la
televisió pública, al MINIPUT

COMUNICACIÓ

I

LLENGÜES

COMUNICACIÓ

I

LLENGÜES

COMUNICACIÓ

I

LLENGÜES
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Seleccionar i difondre les
El programa d’aquesta edició
produccions més innodel festival —en què molts
vadores de les televisions
dels autors dels treballs i
públiques d’arreu del món
experts en televisió van parés el principal objectiu del
ticipar en diferents debats—,
festival MINIPUT, que
va constar d’una dotzena de
enguany va arribar a la
projeccions, entre les quals
seva 14a. edició. El MINIva destacar The Big Donor
PUT’08 es va celebrar per
Show. Es tracta d’una prosegona vegada consecutiva
ducció holandesa que va
a l’auditori del Centre de
rebre moltes crítiques i cenCultura Contemporània Fotograma de The Big Donor Show
sures al seu país, en la qual
de Barcelona (CCCB), on
una donant de 37 anys amb
es van projectar durant el 13 de desembre documentals, poca esperança de vida ha de decidir a quin dels tres pacients
programes d’animació, produccions de ficció o sèries de que han estat esperant durant anys li donarà el seu òrgan.
televisions públiques de diferents països del món. Bona
part de la jornada es va dedicar a oferir un resum de les El MINIPUT 2008 va estar organitzat conjuntament per
produccions més significatives d’un altre festival, l’INPUT la UPF i les universitats Autònoma de Barcelona, Rovira
(International Public Television), que es va celebrar el pas- i Virgili, Ramon Llull i Oberta de Catalunya, a més de
sat mes de maig a Johannesburg (República de Sud-àfrica); l’Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC),
però el MINIPUT també va recollir els nous formats expe- Televisió de Catalunya, Televisió Espanyola i la Xarxa de
rimentals del nostre entorn més immediat.
Televisions Locals.

La mirada de Kim Manresa
sobre el diari Co Latino
El diari salvadorenc Co Latino, el més antic de Sud-amèrica, amb més de cent anys d’història, va estar a
punt de tancar l’any 1989, però els seus treballadors ho van impedir comprant la publicació i convertint-la en
una cooperativa. Actualment el diari és un dels pocs mitjans de comunicació d’El Salvador on encara es defensa el
dret a la informació per sobre de les pressions dels poders econòmics i polítics, motiu pel qual la UPF li va dedicar
una exposició amb imatges del reconegut fotògraf Kim Manresa.
La mostra “Co Latino, un diari que no es rendeix” es va inaugurar el 5 de novembre
a l’auditori de l’edifici Rambla, i es va poder visitar al pati del mateix edifici fins al 5
de desembre. A través de la mirada de Kim Manresa, l’exposició va mostrar els
mètodes de treball artesanal del diari salvadorenc, que contrasten amb la modernitat
dels actuals mitjans digitals. Les imatges van reflectir el sentit del treball en germanor,
la solidaritat i l’esforç sovint desinteressat amb què els redactors continuen tirant
endavant aquesta publicació.
L’acte inaugural, presidit pel rector Josep Joan Moreso, va comptar amb la presència de
Montserrat Quesada, comissària de l’exposició i catedràtica de Periodisme Especialitzat
de la UPF; Kim Manresa, fotògraf autor de les imatges; Salvador Alsius, director dels
ensenyaments de Periodisme de la UPF, i Francisco Elías Valencia, director de Co
Latino. Amb motiu de l’exposició es van organitzar dues taules rodones, amb la
presència de diferents experts, sobre “Ètica i fotoperiodisme”, i “Premsa i poder”.
Montserrat Quesada
i Kim Manresa

França

Entre les presentacions i l’acte de lliurament de
premis, van tenir lloc les dues sessions de pòsters i
es van celebrar les dues
ponències marc del
simposi, la primera a
càrrec del professor
convidat Max Viergever,
provinent de la Universitat d’Utrecht (Holanda),
i l’altre a càrrec
d’Alejandro Frangi,
director del CISTIB.
Guanyadors dels premis
PhD Students Awards
i Research Awards

En el decurs de la Jornada, els investigadors dels grups
de recerca organitzadors van exhibir, mitjançant demostracions pràctiques i pòsters, i d’una manera divulgativa alhora que participativa i interactiva, la recerca i els
avenços que s’estan duent a terme en l’àmbit de les noves
tecnologies a la UPF. A l’acte van assistir-hi alumnes de
Batxillerat de l’IES Príncep de Viana i del Col·legi Sagrat
Cor, ambdós de Barcelona.

freesound Ràdio i Sons de Barcelona
El Grup de Recerca en Tecnologia Musical (GTM), dirigit per Xavier Serra, va participar a les jornades organitzades
per netAudio Barcelona 2008, un debat obert al voltant de la música i la tecnologia. El GTM va mostrar els projectes
més recents en què està treballant: Sons de Barcelona i Freesound Ràdio, projectes derivats de la plataforma Freesound,
una comunitat en línia que actualment compta amb 675.000 usuaris registrats i 15.000 visitants al dia.
D’aquesta plataforma de sons, creada ara fa tres anys, ha resultat Freesound Ràdio, un projecte en fase experimental que, mitjançant la col·laboració i la interacció, estimula la creació musical. També hereu del Freesound,
un altre projecte col·laboratiu: el Sons de Barcelona. El seu principal objectiu és promoure el patrimoni sonor de la
ciutat de Barcelona a través dels sons aportats pels participants. El projecte està completament obert i a disposició de la
ciutadania, per la qual cosa té previst organitzar diversos tallers per a les escoles, centres d’art, centres cívics i socials.
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TECNOLOGIA

Al llarg del matí van tenir lloc sis intervencions
a càrrec d’estudiants de doctorat i d’investigadors
postdoctorals que van ser seleccionats com a
mereixedors dels premis PhD Students Awards i
els Research Awards, respectivament. Tots ells estan
treballant en algun dels projectes europeus en què
aquest grup de recerca participa: @neurIST, dins del
6è. Programa Marc de la Unió Europea; euHeart
i VPH NoE en el 7è. Programa Marc i, finalment,
el CDTEAM, aquest dins el programa nacional
CENIT i la iniciativa INGENIO 2010.

En el marc de la 13a. Setmana de la Ciència 2008,
el mes de novembre, el
campus de l’ edifici França
va acollir tota una sèrie
d’actes, entre els quals va
destacar “Gaudeix de les
noves tecnologies”, una
Jornada de Portes Obertes orientada a professors,
estudiants, empresaris i,
en general, a totes aquelles persones interessades
en les noves tecnologies.
Una Jornada que va comptar amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT)
del Ministeri de Ciència i Innovació i que van organitzar conjuntament el Departament de Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions, l’Institut Universitari de
l’Audiovisual i l’Escola Superior Politècnica (ESUP) de
la UPF. També va comptar amb la participació de Yahoo!
Research Barcelona, així com dels màsters i postgraus en
Comunicació i Mitjans Digitals de l’IDEC-UPF.

TECNOLOGIA

El Grup de Recerca en Imatge Computacional i
Tecnologies de Simulació en Biomedicina (CISTIB),
amb la col·laboració del Centro de Investigación
Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y
Nanomedicina , del qual és membre, va presentar el mes
de novembre, en el decurs del Simposi 2008, els resultats
de la recerca que s’ha dut a terme el darrer any.

TECNOLOGIA

obertes a les
noves tecnologies

TECNOL IA

del CISTIB

TECNOLOGIA

Portes

TECNOLOGIA

Simposi 2008

França

Avenços recents

La UPF

en neurociència
computacional

participa
al projecte
europeu
STEPE

Malgrat la ingent quantitat de tècniques disponibles per estudiar com
funciona el cervell, la total comprensió dels fenòmens mentals com la
percepció, l’atenció visual o l’origen d’algunes malalties greus, com
ara l’esquizofrènia, encara roman desconeguda.
Gustavo Deco, investigador ICREA, catedràtic i responsable del grup de
recerca en Neurociència Computacional del Departament de Tecnologies
de la Informació i les Comunicacions de la UPF, ha publicat recentment
tres treballs rellevants en aquest àmbit del coneixement.

Per últim, un article a Nature Reviews Neuroscience mostra com els
models computacionals del còrtex cerebral ajuden a comprendre millor
l’esquizofrènia, una malaltia mental que afecta milions de persones al
món i que el seu origen, possiblement un defecte bioquímic al cervell,
no està a hores d’ara establert del tot. Els models teòrics han pogut
confirmar que els símptomes de l’esquizofrènia es produeixen sobretot
per un augment de les fluctuacions (soroll) en la dinàmica neuronal.
L’objectiu de les neurociències computacionals és comprendre els
mecanismes del comportament humà, com ara la percepció, la cognició
o les emocions, mitjançant models matemàtics que busquen ser bons
simuladors de les funcions dinàmiques del cervell per tal de conèixer
el seu funcionament i ser capaços de fer prediccions.

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA
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A la revista Trends in Neuroscience, ha posat de manifest que en la
percepció —un dels conceptes fonamentals per a la psicologia i filosofia de la ment— les fluctuacions amb què funciona el sistema dinàmic
neuronal representen un avantatge per al cervell perquè permeten una
major llibertat d’acció en el moment de prendre decisions. En l’atenció
visual, un estudi publicat al The Journal of Neuroscience mostra que dos
dels processos comunament acceptats en la teorització dels mecanismes
que intervenen en l’atenció visual a nivell cerebral, la regulació i la
sincronització, juguen, de manera independentment un de l’altre,
un paper important en l’atenció visual.

Gustavo Deco

Gemma Revuelta, sotsdirectora
de l’Observatori de la Comunicació Científica i professora
associada del Departament de
Comunicació de la UPF, participa en el projecte de recerca Sensitive Technologies and European
Public Ethics (STEPE), dins el
7è. Programa Marc de la Unió
Europea, el qual va celebrar la
seva primera reunió recentment
a Brussel·les.
El projecte està liderat pel professor George Gaskell, director
de l’Institut de Metodologia de
la London School of Economics, i té com a objectiu principal dissenyar i interpretar els
resultats de l´Eurobaròmetre
2009 sobre Ciències de la Vida
i Tecnologies Relacionades. El
consorci de STEPE està integrat per un total de quinze
universitats i centres de recerca, representants de deu països
europeus.
El projecte STEPE presenta
com a novetats complementar l’Eurobaròmetre amb una
investigació qualitativa sobre
el marc ètic, de governança i de
participació ciutadana sota el
qual es prenen les decisions a
Europa; i també incorporar el
concepte de “tecnologies sensibles”, entenent com a tals aquelles tècniques que han donat
lloc a controvèrsia pública o
que podrien ser controvertides
en els propers anys, sempre
dins de l’àmbit de les ciències
de la vida.

D
D

França

Marcel Coderch

Taxistes de

engega el nou curs
a l’Escola Superior
Politècnica

Barcelona com
a usuaris de
tecnologia

Tecnologies del So i de la Música
El dimarts 2 de desembre, a l’auditori de La Pedrera, va tenir lloc l’acte d’inauguració
de la primera edició del màster en Tecnologies del So i de la Música, un màster oficial
que la Universitat Pompeu Fabra imparteix en col·laboració amb l’Escola Superior de
Música de Catalunya (ESMUC), i amb el suport de l’Obra Social de Caixa Catalunya.
La primera edició del màster ha tingut una gran acceptació. S’hi han matriculat 23
alumnes seleccionats d’un total de seixanta sol·licituds rebudes d’arreu del món.
Aquesta iniciativa docent és la primera d’una sèrie d’activitats de postgrau i de col·laboració que el Grup de Tecnologia Musical (GTM) vol endegar conjuntament amb
l’ESMUC i l’Obra Social de Caixa Catalunya, a curt termini.
En el decurs de l’acte, es va oferir un original concert amb dues obres de l’Orquestra
de Portàtils de l’ESMUC, i una interpretació a càrrec dels creadors del Reactable
i investigadors del GTM.

TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

Inauguració del màster en

TECNOLOGIA

Una de les conclusions del treball ha estat que la
tecnologia GPS, perquè sigui realment eficaç, ha
d’anar acompanyada d’un coneixement de la ciutat
el més expert possible. Els conductors poc avesats
i amb menys experiència tendeixen a dependre
exclusivament, i sovint a fer interpretacions
errònies, de la tecnologia GPS.
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TECNOLOGIA

Una de les àrees de treball que Girardin ha
estudiat més recentment, en col·laboració amb el
professor de la UPF Josep Blat, ha estat l’ús que
fan els taxistes de Barcelona de la tecnologia GPS
(sistemes de navegació per satèl·lit) i algunes
de les seves repercussions.

TECNOLOGIA

L’acte va obrir conjuntament el curs 2008-2009 de tots els
estudis que acull l’ESUP: els d’Enginyeria de Telecomunicacions (tècnica —especialitat Telemàtica— i superior)
i els d’Informàtica (superior i tècnica en Informàtica de
Sistemes). Aquests estudis, de cara al curs 2009-2010, està
previst que s’imparteixin com a graus en Enginyeria Tècnica
de Telecomunicacions en Telemàtica, i en Enginyeria en
Informàtica, a més de la creació del nou grau en Enginyeria
Tècnica de Telecomunicacions en Sistemes Audiovisuals.

Fabien Girardin, investigador del Grup de Tecnologies Interactives (GTI), del Departament de
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions,
ha desenvolupat noves tècniques per esbrinar la
complexa informació que es genera a diari en
una ciutat en plena activitat a través de les noves
tecnologies. És el que Girardin ha anomenat
“Sentient to responsive cities”, estar alerta a
les respostes que la ciutat genera a través
de les seves pròpies dinàmiques.

TECNOLOGIA

Marcel Coderch, vicepresident de la Comissió del
Mercat de les Telecomunicacions (CMT), va pronunciar
la lliçó inaugural de l’Escola
Superior Politècnica (ESUP),
sota el títol “Crisi financera, infraestructura i mercat
europeu”. La lliçó, que va
D’esquerra a dreta: Alejandro Frangi,
coincidir amb la Jornada de
Daniel Serra i Marcel Coderch
Portes Obertes a l’ESUP, va
tenir lloc el 21 de novembre a l’auditori de l’edifici França,
en un acte que va estar presidit per Daniel Serra, vicerector
d’Economia i Promoció de la Universitat, i en què va ser
present Alejandro Frangi, director de l’Escola.

Ciutadella

Premis i distincions
a professors de la UPF
Jaume Torras Elias, catedràtic d’Història i Institucions
Econòmiques del Departament d’Humanitats, va rebre
a proposta del Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa del Govern de la Generalitat, la distinció Jaume
Vicens Vives a la qualitat docent universitària en reconeixement a la trajectòria professional de dedicació plena a la
docència i la recerca.

CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS

CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS

CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS
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Jordi Galí, catedràtic del Departament d’Economia i
Empresa, va guanyar el VII Premi Societat Catalana
d’Economia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC),
per la seva obra Monetary Policy, Inflation and the Business
Cycle. An Introduction to the New Keynesian Framework
(Princeton University Press, 2008). Una obra teòrica de
referència per a estudiosos de la teoria monetària contemporània. A més, Galí ha estat recentment elegit vocal de
la Comissió Econòmica del Futbol Club Barcelona, un
òrgan col·legiat de caràcter consultiu integrat per sis socis
del Club de reconegut prestigi i experiència en la gestió
econòmica i de patrimonis.
Guillem López Casasnovas, catedràtic d’Economia,
va ser elegit nou president de la International Health
Economics Association (IHEA). Aquesta organització
mundial, que té la seu a la Universitat Temple (Estats
Units), compta amb prop de 2.000 afiliats provinents

de les millors universitats i centres de recerca en economia
de la salut d’arreu del món.
Andreu Mas-Colell, catedràtic d’Economia del Departament d’Economia i Empresa i president de la Barcelona
Graduate School of Economics (Barcelona GSE) va ser
distingit amb el premi Reconeixement Cecot 2008 en la
categoria de personalitats, en reconeixement a la seva destacada trajectòria professional i les importants aportacions
al món econòmic i empresarial.
José García Montalvo, catedràtic d’Economia i director
del Departament d’Economia i Empresa, dirigirà l’equip
d’investigadors del Centre d’Investigació de les Economies de
la Mediterrània (CREMed), un centre de recerca d’alt nivell
sobre l’economia dels països mediterranis impulsat per la Barcelona GSE i l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed).
Félix Vicente Azón, professor associat de l’àrea de Dret
del Treball i de la Seguretat Social del Departament de
Dret, va ser nomenat vocal del Consell General del Poder
Judicial, l’òrgan de govern del Poder Judicial d’Espanya, a
proposta del PSOE. El seu nomenament va formar part de
la renovació de vint nous vocals de l’òrgan constitucional,
dels quals nou van ser designats pel PSOE; nou, pel PP;
un, per CiU, i un, pel PNV.

Carlos Carnicer analitza
a dret l’accés a la justícia
Carlos Carnicer, president del Consell General de l’Advocacia Espanyola,
va impartir el 20 d’octubre la lliçó inaugural dels estudis de grau i de postgrau en Dret, sota el títol “El acceso a la justicia”. L’acte, celebrat a l’auditori del campus de la Ciutadella, va comptar amb la presència de Josep
Ferrer, degà de la Facultat de Dret, que va presentar el ponent, i David
Felip, coordinador del màster en Ciències Jurídiques.
Carlos Carnicer, que presideix Unión Profesional, l’associació estatal
que representa a les professions col·legiades espanyoles, va iniciar el seu
parlament remarcant la importància dels mecanismes d’accés a la justícia,
que va qualificar com “l’únic contrapoder que avui en dia tenen els
poderosos al món”.
Carlos Carnicer

Ciutadella

Un

Inici de curs a la

estudiant
de Ciències
Polítiques
escriu
un llibre
sobre ETA

Facultat d’Econòmiques

Jeffrey G. Williamson

CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS

D’altra banda, els professors Xavier Tafunell, Francisco
Javier Pueyo i Maria del Mar Rubio, van obtenir el Premi
al Millor Pla Docent de l’any 2007-2008 de la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials. El jurat va reconèixer
el pla docent de l’assignatura Història Econòmica II,
elaborat per aquests tres docents, com el més adequat a les
necessitats dels estudiants, d’acord amb la normativa del
CQUID i del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica de la
Universitat. Els guanyadors van recollir el guardó el 4
de desembre de mans del degà Albert Carreras, durant
un acte que va tenir lloc a l’edifici Jaume I.
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La Facultat de Ciències
Polítiques i Socials de la
Universitat va acollir la
presentació del llibre a
Barcelona, en un acte
que va tenir lloc el 5 de
novembre a la sala de
graus Albert Calsamiglia.
La presentació va estar
moderada per Jordi Guiu,
degà de la Facultat, i va
comptar amb la presència
dels diputats al Parlament
de Catalunya Miquel
Iceta (PSC) i Francesc
Vendrell (PP).

En el decurs de l’acte es va lliurar el Premi de Secundària
al Millor Treball de Recerca en Economia i Empresa, dotat
amb 1.500 euros, que van obtenir exaequo Carlota Molas,
estudiant de La Salle de Girona, per l’obra “Com fer
recordar Girona”, i Àngel Caselles, estudiant de l’Escola
Vedruna de Palamós, per “Un euro és igual a 100 pessetes”.
Durant l’acte també van ser guardonats els graduats amb els
millors expedients de la darrera promoció (deu d’Economia
i deu d’ADE), que van rebre un lot de llibres de
l’editorial Planeta.

CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS

439 días: de cómo
Zapatero buscó la paz
és el títol del llibre escrit
per Nacho Corredor,
estudiant de primer curs
de la llicenciatura en
Ciències Polítiques i de
l’Administració de la UPF,
un treball que ell mateix
ha editat i publicat a
través de l’editorial en
línia Lulú. Aquesta obra,
que tracta sobre la darrera
dècada de la política espanyola, durant la qual ETA
va declarar dues treves, va
rebre una de les mencions
honorífiques en el marc
de la darrera edició del
premi Ernest Lluch
de ciències socials
i polítiques.

.Jeffrey G. Williamson, catedràtic emèrit del Departament d’Economia de la Universitat de Harvard (EUA),
va pronunciar la lliçó d’Economia “Globalization and the
Great Divergence”, que va inaugurar el curs acadèmic 20082009 de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
L’acte, que es va celebrar el 8 d’octubre a l’auditori del
campus de la Ciutadella, va estar presidit per Daniel Serra,
vicerector d’Economia i Promoció, i va comptar amb la
presència d’Albert Carreras, degà de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials, i de José García Montalvo,
director del Departament d’Economia i Empresa.

Ciutadella

Homenatge

Un Simposi

al professor
Juan Miquel

dedicat al
llegat de
Claudio
Guillén

Juan Miquel González de Audicana,
catedràtic emèrit de Dret Romà i exdegà
de la Facultat de Dret de la UPF traspassat
el passat mes d’octubre, va ser homenatjat
el 10 de desembre, en un acte organitzat
per la Facultat i el Departament de Dret
de la Universitat. En el decurs de l’acte se li
va lliurar, a títol pòstum, la Medalla de la UPF,
que va recollir la seva vídua, Rosa Rodríguez,
acompanyada per altres familiars i amics del
professor Miquel. L’acte, que va tenir lloc a
l’edifici Roger de Llúria, va estar presidit pel
rector Josep Joan Moreso, i hi van ser
presents Josep Ferrer, degà de la Facultat
de Dret, i nombrosos professors del
Departament de Dret.
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Hi van intervenir les persones següents,
que van tenir una estreta relació amb el
professor Miquel durant la seva trajectòria
acadèmica: els professors de Dret Romà
de la UPF Maurici Pérez i Anna Caballé,
coordinador de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior de la Facultat de Dret i secretària del Departament de Dret, respectivament;
i els catedràtics de Dret Romà José Luis
Linares (Universitat de Girona) i Antonio
Fernández de Buján (Universitat Autònoma
de Madrid). Totes les intervencions van
destacar l’extraordinària vàlua acadèmica
i personal del professor Miquel, així com la
seva gran capacitat de treball i de dedicació
a l’ensenyament del Dret Romà.

Del 18 al 20 de setembre, va tenir
lloc al campus de la Ciutadella el XVII
Simposi de la Societat Espanyola de
Literatura General i Comparada
(SELGYC), enguany dedicat molt
especialment a l’estudi del llegat del
professor Claudio Guillén (1924-2007),
un dels pioners espanyols en l’àmbit
de la literatura comparada que va ser
professor emèrit de la Facultat
d’Humanitats de la UPF, director
d’un dels primers programes de
doctorat sobre aquest àmbit a
l’Estat impartit a la UPF i president
d’honor de la SELGYC.
El Simposi va estar organitzat
per Montserrat Cots, catedràtica de
Literatura Francesa, i Antonio Monegal,
professor de Teoria de la Literatura
del Departament d’Humanitats de la
UPF, i va comptar amb la col·laboració
i el patrocini del Departament d’Humanitats, de la Facultat d’Humanitats i del
Consell Social de la UPF, a més de la
càtedra UNESCO de Cultura Iberoamericana i de la Fundació Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes.
Va aplegar més de cent especialistes
internacionals al voltant de tres grans
eixos: la tradició hispànica de la
literatura comparada; la reescriptura
i la traducció des d’una perspectiva
comparativa, i la literatura i els mites
de fundació. D’altra banda, cinc dels
investigadors de literatura comparada
internacional contemporània més
rellevants van impartir les
ponències marc.

El rector Moreso i els familiars de Juan Miquel

Ciutadella

La Barcelona GSE posa en
marxa el seu segon any acadèmic
L’acte va estar presidit per la
ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, qui
va estar acompanyada a la
taula presidencial pel rector
de la UPF, Josep Joan Moreso; el conseller d’Economia
i Finances de la Generalitat,
Antoni Castells; la comissionada per a Universitats i
Recerca, Blanca Palmada; el
president de la Barcelona
GSE, Andreu Mas-Colell; el
president del Grup AGBAR,
Jordi Mercader; i el vicerector de la UAB, Antonio Méndez,
a més d’una àmplia representació del món polític, acadèmic,
empresarial i social del país.

Pablo Salvador Coderch, catedràtic de Dret Civil de
la UPF, i el rector Josep Joan Moreso, van signar la
renovació del contracte mitjançant el qual la
Universitat podrà continuar disposant d’una col·lecció bibliogràfica d’obres de dret antic pertanyents a la
biblioteca particular del professor Salvador. En virtut
del contracte de renovació del comodat, que es va
formalitzar el 13 de novembre a l’edifici del Rectorat,
es va ampliar a deu anys més la vigència de l’acord, que es
va signar originàriament l’any 1998.
La col·lecció del professor Pablo Salvador, que restarà
ubicada a la Biblioteca General de la UPF, està
composta per un conjunt de 289 llibres, molt difícils
de trobar, que van des del segle xvi fins al xix. Les obres
atresoren un alt valor bibliogràfic i científic, presenten
una gran unitat temàtica, i són de gran interès per a la
formació dels estudiants, com a futurs juristes, en el
coneixement històric i teòric del dret.

beca per estudiar
a l’estranger
En l’acte de lliurament de les beques Universia Fernando
Alonso de Mobilitat Internacional, dos estudiants de la
UPF van ser distingits amb un ajut per valor de 3.000
euros, en reconeixement dels seus expedients acadèmics
i dels treballs sobre seguretat viària presentats a aquesta
convocatòria que han tractat el tema de la seguretat
viària des de diferents perspectives.
Una de les guanyadores ha estat Margarida
Colomines Rueda, estudiant del darrer curs de la
llicenciatura en Dret, que va fer el treball “El derecho
penal y la conducción temeraria” i que aprofitarà la
beca aconseguida per prosseguir els seus estudis
a la Universitat de Pàdua (Itàlia).
L’altre alumne de la UPF que ha obtingut una beca ha
estat Pedro Rodríguez López, estudiant de la llicenciatura
en Administració i Direcció d’Empreses, amb el treball
“Políticas de movilidad y seguridad vial: el caso de
Barcelona”, que continuarà la seva formació a la
City University de Londres (Anglaterra).

CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS

professor Pablo
Salvador continua
a la Universitat

CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS

studiants
La col·lecció del E
premiats amb una

15

CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS

La Barcelona Graduate
School of Economics (Barcelona GSE), un centre de
recerca i postgrau en economia creat per impartir
estudis molt especialitzats
i orientats al mercat internacional, va inaugurar
oficialment l’any acadèmic 2008-2009 el 17 de novembre, amb una cerimònia
que va tenir lloc a l’auditori
de la torre AGBAR de BarTaula presidencial de l’acte
celona. Pascal Lamy, director general de l’Organització Mundial del Comerç (OMC),
va impartir la lliçó inaugural, sota el títol “The Economics
and Politics of Trade: Inextricably Linked”.

Mar

Tornar
Ciència per a tothom!,
un èxit de participació
La Jornada de Portes Obertes “Ciència per a tothom!” es va celebrar el 4
d’octubre al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). Va ser una
proposta lúdica i festiva adreçada al públic “no científic” per comunicar i
compartir experiències científiques. L’organització va anar a càrrec del Science Meets Society, un grup d’investigadors entre els quals hi ha membres del
CEXS, de l’IMIM-Hospital del Mar, del CRG i del CREAL, tots ells centres
adscrits i vinculats a la UPF, conjuntament amb d’altres investigadors provinents de la resta de centres residents al PRBB.
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Durant tot el dia hi va haver activitats. Es va habilitar un servei de bar i
d’entrepans, els beneficis obtinguts de la venda dels quals es van destinar al
Casal del Raval. A la plaça Charles Darwin, el públic, especialment els més
petits, van poder fer experiments en directe com ara extraure ADN de les
fruites, observar proteïnes i cèl·lules vives, construir trossos de la cadena
d’ADN amb caramels, a més d’aprendre diversos conceptes biològics mitjançant pòsters i xerrades amb els investigadors.
Es van programar visites guiades per l’interior del PRBB en què es van mostrar les principals instal·lacions i laboratoris, els llocs on dia a dia treballen els
científics. Un cafè científic i una festa final amb batucada i actuació musical
va cloure la trobada.
Pocs dies després, quaranta nens i
nenes de segon curs de Primària del
col·legi Ferran Sunyer de Barcelona,
acompanyats pels seus respectius professors, es van apropar als laboratoris
on treballen diversos grups de recerca del CEXS al PRBB. La visita va
començar amb un acte de benvinguda
a càrrec de Mar Carrió, membre del
Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut de la UPF, en què es va
explicar de manera molt entenedora
quina és la missió principal del PRBB;
quina tasca fan els investigadors que
hi treballen; quins són els objectius
de la recerca que s’hi duu a terme, i
com la recerca que s’hi fa pot ajudar a
curar les malalties i a conèixer com es
comporta el cos humà.

al treball
després
d’una
malaltia
Un estudi dirigit per
Fernando García Benavides,
catedràtic de la UPF i director
de la Unitat de Recerca en
Salut Laboral (URSL) del
CEXS-UPF, en què hi han
participat membres de la seva
Unitat, conjuntament amb
investigadors del Departament d’Epidemiologia del
University College of
London (UCL, Regne Unit)
i de la Universitat de Texas
(EUA), i en col·laboració amb
la MC Mutual, ha investigat
quan de temps tarden a
reincorporar-se al treball les
persones un cop superada
una baixa per malaltia laboral,
en comparació amb els treballadors que obtenen la baixa
per malaltia ordinària.
L’estudi ha estat elaborat de
manera retrospectiva a partir
d’una cohort de treballadors
de tot l’Estat, i es va publicar
al novembre a la revista
Occupational and
Environmental Medicine.
El treball ha pogut constatar
que els beneficis derivats de les
prestacions per baixa laboral,
en cas de malaltia o d’accident
laboral o malaltia ordinària,
poc tenen a veure en la incorporació més ràpida a la feina
quan l’afecció és de curta
durada i, en canvi, en malalties
que ocasionen baixes de més
duració, aquells que reben
menys prestacions econòmiques s’incorporen més tard al
seu lloc de treball habitual.

Mar

Progressos rellevants en
l’àmbit de la neurofarmacologia
Rafael Maldonado, catedràtic de Farmacologia de
la UPF i director de la Unitat de Neurofarmacologia
del CEXS-UPF, conjuntament amb la investigadora
d’aquesta unitat Patricia Robledo, han participat en un
estudi publicat als Proceedings of the National Academy
of Sciences. El treball tracta de la regulació de la
dopamina, un dels neurotransmissors més importants
en el control del moviment espontani a l’organisme.
La recerca s’ha fet en ratolins B2KO, un organisme
model per a l’estudi de la síndrome de dèficit d’atenció
per hiperactivitat (ADHD). Aquests éssers vius presenten, a més d’hiperactivitat locomotora, una desregulació
Rafael Maldonado
de la funció dopaminèrgica en el cos estriat del cervell
que els investigadors han aconseguit revertir mitjançant la manipulació genètica. Sobre aquesta descoberta, el
professor Rafael Maldonado destaca que “el desvetllament dels mecanismes cerebrals implicats en la patogènesi
dels trastorns del moviment podrà ajudar en el futur al desenvolupament d’estratègies terapèutiques més selectives
i amb més eficàcia”.

En els últims anys, l’interès per aquest tipus cel·lular s’ha
accentuat pel fet que les cèl·lules acinars poden adquirir
un fenotip ductal, i nombroses evidències apunten a la
idea que poden ser l’origen de l’adenocarcinoma panLes cèl·lules acinars pancreàtiques tenen una funció creàtic ductal, el tipus de tumor més comú del pàncrees
primordial en la digestió dels aliments, atès que pro- i un dels tumors humans més agressius.
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dueixen els enzims necessaris per degradar-los. La seva
síntesi i la secreció estan finament regulades en el cos
humà, i alteracions en aquests processos condueixen a
diverses patologies del pàncrees exocrí, com ara la pancreatitis.

I

Un article publicat a la revista Gastroenterology mostra
que s’han generat per primera vegada i en condicions ben controlades cèl·lules pancreàtiques amb
fenotip acinar. Aquesta recerca ha estat dirigida
per Anouchka Skoudy, investigadora de l’Institut
Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM-Hospital
del Mar), centre adscrit a la UPF, conjuntament amb
investigadors del CEXS-UPF i en col·laboració amb
d’altres institucions europees.
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Investigadors catalans
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Aquests estudis han posat de manifest que els receptors cannabinoides, que intervenen en l’adveniment del dolor,
són dependents d’una substància rellevant del sistema immune: l’interferó-γ, una proteïna de la família de les
citocines, la funció de la qual és inhibir l’activitat dels virus, i que sintetitzen algunes cèl·lules de l’organisme en
resposta a les infeccions o en presència de determinats agents tòxics. Rafael Maldonado ha destacat que “els agonistes
dels receptors CB2 són capaços d’activar el sistema endocannabinoide, i induir aquestes accions farmacològiques,
sense que apareguin els efectes psicoactius que han anat limitant l’ús clínic dels cannabinoides”.
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D’altra banda, els resultats de dos treballs experimentals, publicats conjuntament al darrer número del Journal of
Neuroscience, i que també han estats dirigits per Rafael Maldonado, revelen que els receptors cannabinoides CB2
juguen un paper primordial en el dolor neuropàtic pel que fa a la medul·la espinal.

Mar

Nou mecanisme en

Els fets històrics

la divisió cel·lular

causen diversitat
genètica a la
Península Ibèrica

Per als científics, el coneixement precís de com les cèl·lules
vives es divideixen és de cabdal importància per comprendre el funcionament anòmal
de les cèl·lules tumorals o cancerígenes.
Un treball dirigit per José
Ayté, investigador del grup
de recerca en cicle cel·lular i
José Ayté
estrès oxidatiu del CEXSUPF, i publicat a la revista Nature, ha identificat, en cèl·lules
del llevat Schizosaccharomyces pombe, un nou mecanisme
que regula l’activitat d’una ciclina, concretament la ciclina
Rem1. Les ciclines són un tipus de proteïnes indispensables
per a la divisió cel·lular.

Anna Veiga imparteix
la lliçó inaugural
de Biologia
La Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida va celebrar
l’acte d’inauguració del curs 2008-2009 el 7 d’octubre, a
l’auditori del PRBB. L’acte va aplegar tant els alumnes
que continuen la llicenciatura en Biologia com els seixanta
estudiants de la primera promoció del nou grau en Biologia Humana, un ensenyament adaptat a l’Espai Europeu
d’Ensenyament Superior (EEES).

Els resultats del treball s’han publicat a l’American
Journal of Human Genetics, i mostren una proporció
molt alta de característiques genètiques atribuïbles als
ancestres jueus sefardites (19,8%) i a les poblacions
provinents del nord d’Àfrica (10,6%) entre els habitants de la Península Ibèrica. Els patrons genètics actuals
semblen estar influenciats per les conversions religioses
de jueus i de musulmans dels nostres avantpassats.
Segons Elena Bosch, “a través de l’estudi del
cromosoma Y hem pogut quantificar l’aportació nordafricana a les poblacions peninsulars i balears actuals
de manera molt detallada. Un resultat inesperat ha estat
que hem trobat més influència nord-africana a l’oest
(per exemple, a Lleó) que no pas a l’est de la Península
(cas de Granada), la qual cosa podria reflectir
les deportacions massives de moriscos de
Granada cap a Castella succeïdes al segle xvi”.
Aquest fet s’explicaria per la complexa història
recent de la Península Ibèrica, que va comportar, durant
llargs períodes de temps, la convivència de pobles amb
diferents filiacions religioses —cristians, jueus i musulmans— i alhora amb diferents orígens geogràfics i amb
determinades singularitats culturals i religioses.
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José Ayté ha declarat que “les ciclines són el motor que fa
que les cèl·lules eucariotes es divideixin. Quan es perden els
mecanismes que controlen l’activitat d’aquestes, les cèl·lules
proliferen de manera indiscriminada; d’aquí la importància de
controlar la seva activitat a diversos nivells. En aquest treball
hem proposat una nova manera per regular l’activitat de les
ciclines i aconseguir inactivar-les quan no interessa que tingui
lloc la divisió cel·lular”, conclou Ayté.

Un rellevant estudi de genètica de poblacions suggereix que alguns dels esdeveniments històrics recents,
ocorreguts al sud-oest d’Europa, han tingut un impacte
substancial en els patrons de diversitat genètica que
presenten les actuals poblacions. Han participat en
aquest treball Elena Bosch i Francesc Calafell, investigadors de la Unitat de Biologia Evolutiva del CEXSUPF, conjuntament amb la Universitat de Leicester
(Regne Unit) i amb el suport de la Wellcome Trust.

En el decurs de l’acte, Anna Veiga, professora del CEXSUPF, directora científica del Servei de Medicina de la
Reproducció de l’Institut Dexeus i directora del Banc de
Línies Cel·lulars del Centre de Medicina Regenerativa de
Barcelona (CMRB), va impartir la lliçó “De la fecundació
in vitro a les cèl·lules mare”.
Elena Bosch i Francesc Calafell

Mar

Esther

part d’un comitè científic

Barreiro rep
una important
distinció

a la imatge i d’esquerra a dreta, Albert Oriol
Bosch; Joaquim Coll; Josep Eladi Baños i Jordi
Pérez
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Ha rebut aquesta important distinció per les seves
rellevants aportacions dins
l’àmbit de l’estrès oxidatiu
relacionat amb la disfunció
dels músculs respiratoris i
perifèrics, en pacients afectats
de MPOC, amb l’objectiu
final d’impulsar el seu treball per tal que es continuï
avançant en aquest camp del
coneixement.

L A

L’acte va estar presidit per Josep Eladi Baños, vicerector de Docència i
Ordenació Acadèmica de la UPF, i va comptar amb la presència de Jordi
Pérez, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la UPF;
Joaquim Coll, degà de la
Facultat de Medicina de la
UAB, i Albert Oriol Bosch,
catedràtic jubilat de Fisiologia de la UAB i alhora
president de la Fundación
Educación Médica, que va
impartir la lliçó inaugural:
“Professió i professionalisme: coneixement, treball i
valors professionals”.

D E

El 2 d’octubre, la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida va organitzar
l’acte acadèmic que inaugurava el nou grau en Medicina. El nou grau ha estat
molt ben acollit, i en el procés de preinscripció del mes de juliol va assolir
una nota de tall de 8,30, la segona més alta de la UPF. El 25 de setembre,
57 alumnes van iniciar el primer curs d’aquests estudis.

I

del nou grau en Medicina

Esther Barreiro, professora
associada al CEXS-UPF des
del 2004, i investigadora independent al Laboratori de Biologia Molecular Respiratòria
de l’IMIM-Hospital del Mar,
és també membre del Centre d’Investigació Biomèdica
en Xarxa en Malalties Respiratòries del Ministeri de
Sanitat.

S A L U T

Primera lliçó inaugural
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Ferran Sanz

El seu objectiu és impulsar la
recerca farmacèutica precompetitiva,
és a dir, la recerca no directament
orientada al descobriment de nous
medica-ments, sinó aquella que
permet conèixer els mecanismes
subjacents a les malalties i el
seu tractament, així com els
procediments innovadors
per preveure l’eficàcia i la
seguretat dels tractaments.

La European Respiratory Society (ERS)
va premiar Esther
Barreiro, coordinadora del Grup de
Mecanismes Moleculars de Predisposició al Càncer
Esther Barreiro
de Pulmó, amb
el Premi Anual de Recerca en
el camp de la malaltia pulmonar
obstructiva crònica (MPOC).
Aquest guardó està patrocinat
per l’empresa farmacèutica
Boehringer Ingelheim, dotat
amb 50.000 euros, i reconeix
el treball dut a terme per joves
investigadors i membres de
l’ERS que fan recerca en el
camp de la pneumologia.

D E

La Iniciativa Tecnològica conjunta de Medicaments Innovadors és
un organisme promogut per la Comissió Europea i la Federació Europea
de la Indústria Farmacèutica (EFPIA), aprovat pel Parlament i el Consell
de Ministres europeus.
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Ferran Sanz Carreras, catedràtic del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut i director de la Unitat de Recerca en Informàtica Biomèdica
de la UPF-IMIM, ha estat nomenat membre del Comitè Científic de la
Iniciativa Tecnològica conjunta de Medicaments Innovadors.

V I D A

Ferran Sanz formarà

FINAL DE TRAJECTE

Entrevista a Xavier

Freixas

Catedràtic d’Economia i director del Centre de Recerca en Economia
Financera i Comptabilitat (CREFC) de la UPF

“La crisi representa un experiment completament nou
amb paràmetres que encara hem d’acabar d’entendre”
El professor Freixas és un especialista en economia financera de prestigi internacional i, durant
els darrers anys, ha treballat com a assessor del Banc Mundial a Washington, al Banc de la
Reserva Federal de Nova York i al Banc Central Europeu. És, per tant, una de les veus més
autoritzades per analitzar l’actual crisi econòmica i financera. Ha estat degà de la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials de la UPF entre els anys 2004 i 2008.

En aquesta cimera, s’hi tractarà de
nou la crisi econòmica. Quines són les
claus per entendre la situació actual?
La crisi actual és sistèmica i, per tant,
la seva estructura no és diferent a
la de les grans crisis que s’havien
produït anteriorment. Igual que
aquestes, es caracteritza per tres elements: la fragilitat macroeconòmica,
el contagi i la presència d’un detonador. La fragilitat macroeconòmica
ha estat el resultat d’un llarg període
d’estabilitat i creixement, durant el
qual ha anat germinant la llavor de
la crisi actual. Pel que fa al contagi
entre institucions financeres, el que
ha estat sorprenent és la manera com
s’ha produït: de sobte, els bancs han

deixat de fer-se préstecs entre ells i
han limitat la seva oferta de crèdit al
públic. Per si això fos poc, la fallida de
Lehman Brothers ha estat l’espurna
que ha desencadenat el daltabaix
borsari, i, més recentment, l’escàndol
Madoff ha posat en entredit la poca
confiança que encara quedava en el
sistema financer.
Com valora les actuacions del BCE
i de la Reserva Federal (Fed) dels
EUA?
Les crítiques a l’actuació d’aquestes
institucions són molt infundades.
D’una banda, els republicans han
criticat la Fed per permetre que els
bancs se’n sortissin sense fer fallida.
Però, des del punt de vista econòmic,
hem de considerar més aviat els costos de les diferents alternatives, i, per
tant, comparar el cost del daltabaix
econòmic que s’hagués produït si
tots els bancs haguessin fet fallida
per la crisi amb el cost de la injecció de liquiditat i de nou capital per
als bancs en dificultats. També s’ha
criticat la Fed per tot el contrari, és
a dir, per haver estat poc generosa
en el seu ajut a Lehman Brothers.
Una crítica també injusta, sobretot perquè la regulació de Lehman
Brothers no depèn directament de
la Fed. En relació amb el Banc Central Europeu, ha actuat de manera
molt pragmàtica i encertada, creant

menys volatilitat dels tipus d’interès
que la Reserva Federal.
Fins a quin punt s’agreuja aquesta crisi a Espanya pel gran pes de la
construcció?
A Espanya, la crisi es veu limitada
per dos aspectes i agreujada pel problema de l’especulació immobiliària.
Els dos aspectes positius són que no
s’ha invertit en actius tòxics i que
el Banc d’Espanya ha estat molt
estricte en la regulació bancària: no
ha admès certes pràctiques, que sí
s’han permès en d’altres països, i ha
obligat les entitats a reservar provisions per a èpoques de crisi. Però
la sobrevaloració de la propietat
immobiliària ha estat tan alta que
els bancs, i sobretot les caixes, es
trobaran en una situació de solvència molt precària. És probable que
es produeixin fusions entre caixes
d’ara en endavant.
Tot i la gravetat de la crisi, creu que
la Universitat pot extreure’n conclusions positives des del punt de vista
acadèmic?
Des del punt de vista acadèmic, i en
particular des del punt de vista històric, la crisi representa un experiment completament nou amb
paràmetres que encara hem d’acabar
d’entendre, i per tant, en aquest sentit, és una oportunitat única.
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El CREFC que vostè dirigeix arriba
ja al seu quinzè any d’història. Quines
fites importants s’han aconseguit en
aquest període?
En aquests quinze anys, s’han consolidat un nombre important de línies
de recerca de l’àrea financera. Amb
les seves publicacions internacionals,
els investigadors del CREFC s’han
donat a conèixer arreu del món i
han contribuït al desenvolupament
de nous models teòrics. Un exemple
del prestigi del centre és que alguns
dels seus investigadors participaran
en les reunions preparatòries de la
propera cimera del G-20 de Londres,
prevista per al 2 d’abril.

