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Engeguen els graus
i s’obre un nou campus

4 La UPF, líder en
qualitat docent

El curs acadèmic 2008-2009, que
comença el 25 de setembre, marcarà
un punt d’inflexió en la trajectòria de
la Universitat, ja que posarà en marxa
els seus primers sis graus adaptats a
l’Espai Europeu: Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques,
Traducció i Interpretació, Humanitats,
Biologia Humana i Medicina.

Pel que fa a l’àmbit territorial, per al
gener del 2009 està prevista la inaugura- 5 Destacada participació
a l’ESOF 2008
ció del campus de la Comunicació, ubicat al Parc Barcelona Media, que acollirà, ja a ple rendiment, tota la formació, 7 La UPF ofereix una
especialitat en Llengua
la recerca i la producció en els àmbits
de Signes Catalana
de la comunicació i les tecnologies de
la informació, fins ara centrades en els
9 Nou sistema de computació
edificis de Rambla i de França.

El nou grau en Medicina, que satisfà una
vella aspiració de la UPF, s’imparteix
conjuntament amb la UAB al campus del Mar, amb 60 places ofertes.
L’aposta per aquests estudis ha estat
un èxit, com ho demostra el fet que en
el procés de preinscripció del mes de
juliol van assolir una nota de tall de
8,30, la segona més alta de la UPF.

D’altra banda, la UPF dedicarà el curs
2008-2009 a la justícia global. La pri- 11 Nous espais al campus
de la Ciutadella
mera activitat relacionada amb aquest
tema serà la lliçó inaugural, que pronunciarà Ariane Arpa, directora 13 Garavaglia i Galí
reben un Advanced Grant
general d’Intermón Oxfam, durant
l’acte d’inauguració oficial del nou
curs acadèmic, que tindrà lloc el dia
1 d’octubre.

d’altes prestacions

EDITORIAL

AVALUACIÓ MOLT FAVORABLE DE L’EUA

Coincidint amb el divuitè aniversari de l’inici de la seva activitat, la Universitat Pompeu
Fabra, creada el juny de 1990, s’ha sotmès en els darrers mesos a un procés d’avaluació
institucional a càrrec de la European University Association (EUA). Aquestes avaluacions
analitzen els mecanismes i els projectes de gestió estratègica de les universitats europees
—ja han estat avaluades més de 200 institucions— per potenciar-ne la qualitat. Per fer el
seu informe, una delegació de l’EUA va visitar en dues ocasions la UPF per entrevistar-se
amb membres de la comunitat universitària i visitar les seves instal·lacions.
L’informe final elogia la qualitat de la docència de la UPF, tot destacant el procés
d’adaptació dels estudis al nou Espai Europeu d’Ensenyament Superior, l’impuls que
ha experimentat la seva oferta docent i l’àmbit de la recerca, i la competitivitat de les
seves instal·lacions. Com a balanç de la trajectòria de la UPF, el treball conclou que “en
menys de vint anys, la UPF ha aconseguit col·locar-se entre les primeres universitats de
l’Estat, fent-se un nom a Espanya i a l’estranger”.
Com a punts forts de la Universitat, l’informe destaca, entre d’altres, que la UPF tingui
clars els seus trets competitius (forta cultura de qualitat, esperit innovador i elevat grau
d’internacionalització); l’alt grau d’atenció a la qualitat docent (acreditada per la capacitat d’atraure estudiants talentosos, la vocació internacional de molts cicles i l’elevat
grau d’inserció laboral dels llicenciats); la valoració dels exalumnes; la visió preeminentment europea del centre; la capacitat investigadora i la implicació del professorat
permanent; i els bons resultats obtinguts en convocatòries competitives de finançament
de la recerca.
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El resultat favorable d’aquest informe independent suposa una molt bona notícia per
a la nostra universitat i avala la trajectòria seguida per la UPF durant tots aquests anys.
En aquest sentit, es destaca el perfil “singular” de la Universitat ja que, malgrat ser una
institució jove, ja ha consolidat l’objectiu pel qual va ser concebuda: “crear una docència
d’alta qualitat en un ventall de disciplines ben determinades”.

TONI BATLLORI

La bona nota obtinguda en l’informe de l’EUA ens esperona a continuar treballant, amb la
col·laboració de la comunitat universitària, per millorar la qualitat de la UPF i consolidar
encara més el prestigi d’una universitat pública catalana a l’estranger, que és una de les
maneres que Catalunya sigui reconeguda arreu com a líder en coneixement i innovació.

Mercè

El guanyador de la quarta edició del
Premi Fons Bibliogràfic de la Cambra
de Comerç de Barcelona que atorga
la UPF va ser Jesús Marchán Gustems, becari de l’Institut d’Història
Jaume Vicens i Vives (IUHJVV) de
la UPF. L’obra premiada, que porta
per títol La colonización agrícola en
el protectorado español del norte de
Marruecos, és un treball d’iniciació
a la recerca presentat a l’IUHJVV,
el tutor del qual és el professor Eloy
Martín Corrales, del Departament
d’Humanitats de la Universitat.

Núria Basi, que substitueix en el
càrrec a Mercè Sala, traspassada el
passat 7 de maig, va presidir la primera reunió del nou plenari del Consell Social, celebrada el 24 de juliol.
Aquesta sessió va comptar amb la
presència dels dos nous membres del
Consell Social: la periodista Milagros
Pérez Oliva, redactora en cap del diari
El País, que agafa el relleu de Conxa
Oliu com a representant de la Generalitat; i Jordi William Carnes, tercer
tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Barcelona, en substitució de Maravillas Rojo, com a representant dels ens
locals. D’altra banda, Carles Castells i
Daniel Vidal, membres del Parlament
de Catalunya i dels antics alumnes,
respectivament, hi van ser presents
amb el seu càrrec ratificat.
Neus Moreno Sáenz, en representació de les organitzacions sindicals de
treballadors més representatives en
l’àmbit de Catalunya de les universitats
públiques, i Manel Milà Vidal, representant de les organitzacions empresarials, completen el Consell Social.

El lliurament del Premi Cambra de
Comerç, dotat amb 2.000 euros, va
tenir lloc el 25 de juny a la tarda, a la
Casa Llotja de Mar, en un acte que va
presidir Miquel Valls, president de la
Cambra de Comerç, i que va comptar amb la presència del rector Josep
Joan Moreso, i d’Antonio Pérez Portabella, director del Programa Universitats Catalunya del Santander.
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El rector Moreso lliurant
un dels diplomes

Presentació del Pla
d’Igualtat al Parlament

Jesús Marchán Gustems

Es gradua la
promoció 2008 de
màsters i doctorats

El nou plenari del Consell Social,
en la reunió del 24 de juliol

El programa de l’acte, que va comptar amb diverses actuacions del Cor
de la Universitat, va incloure les parts
següents: benvinguda a càrrec del rector
Josep Joan Moreso; lliçó de graduació
impartida pel filòsof Ramin Jahanbegloo, sota el títol “Listening, Learning
and Leading in Today’s World”; lliurament dels diplomes commemoratius
als nous doctors i graduats; lliurament
dels premis CESCA; parlament d’un
graduat, en nom i representació de la
promoció 2008, i finalment, parlament
i cloenda de l’acte, a càrrec del rector.

Més de 170 nous doctors i graduats
de màsters oficials, corresponents a
la promoció 2008 de la UPF, acompanyats dels seus familiars i amics, van
participar el dia 1 de juliol en la segona edició de l’acte acadèmic de gra-

Diversos rectors, vicerectors i responsables de plans d’igualtat de les
universitats catalanes van comparèixer el 30 de juny davant la Comissió
sobre els Drets de les Dones del Parlament de Catalunya per presentar-hi
els plans d’igualtat entre els homes
i les dones als centres universitaris,
que preveuen un conjunt de mesures
per fer front a la desigualtat de gènere en l’àmbit acadèmic. Prèviament,
els compareixents van ser rebuts
pel president del Parlament, Ernest
Benach, i pels vicepresidents primer i
segon, Higini Clotas i Ramon Camp,
respectivament.
Durant la seva exposició, el rector
Josep Joan Moreso va recordar que

LA UNIVERSITAT

Núria Basi va prendre possessió el 2 de
juliol com a nova presidenta del Consell Social de la UPF, en un acte que
va tenir lloc al Rectorat de la Universitat, davant la presència, entre d’altres,
del rector Josep Joan Moreso; Josep
Huguet, conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat
de Catalunya; Blanca Palmada, comissionada per a Universitats i Recerca.

LA UNIVERSITAT

Marroc, premi Cambra
de Comerç

LA UNIVERSITAT

presidenta del
Consell Social

duació de màsters oficials i doctorats,
que va tenir lloc a la tarda a l’auditori
del campus de la Ciutadella.

LA UNIVERSITAT

Un treball sobre el

LA UNIVERSITAT

Núria Basi, nova

Mercè
la Universitat va dedicar el curs acadèmic passat a la igualtat de gènere. Durant aquest període, la UPF
va engegar una campanya de sensibilització multidisciplinària, amb
l’objectiu de fer reflexionar a tota
la comunitat universitària sobre la
igualtat d’oportunitats entre homes
i dones a la societat i, específicament,
a la Pompeu Fabra. Pel que fa al Pla
d’Igualtat, el rector va informar els
membres de la Comissió que, un cop
elaborat el diagnòstic previ, s’havia
engegat un llarg procés integrador
i participatiu de tota la comunitat
universitària, que havia de culminar
amb l’aprovació del Pla.

La UPF, líder
en qualitat docent

LA UNIVERSITAT

LA UNIVERSITAT

LA UNIVERSITAT

LA UNIVERSITAT

LA UNIVERSITAT
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La UPF, juntament amb la Universitat de Navarra, lidera la classificació
d’universitats públiques espanyoles
pel que fa a la qualitat docent, i es troba en el grup capdavanter en capacitat d’atracció de nous estudiants i en
qualitat investigadora, segons es desprèn del rànquing inclòs dins de l’Informe CYD 2007, presentat recentment per la Fundación Conocimiento
y Desarrollo (Fundación CYD).
El rànquing que proposa la Fundación CYD sobre les universitats públiques presencials espanyoles es basa
en dades que fan referència al curs
2004-2005, obtingudes principalment de fonts del Consell de Coordinació Universitària i de la Comissió
Nacional Avaluadora de l’Activitat
Investigadora (ambdues pertanyents
al Ministeri d’Educació i Ciència) i
de la Conferència de Rectors de les
Universitats Espanyoles.
La classificació està confeccionada a
partir de dinou indicadors, englobats
sota quatre conceptes: la capacitat
d’atracció de nous estudiants, la qualitat docent, la qualitat en el doctorat
i la qualitat investigadora.

Per mesurar la qualitat docent, el
rànquing se sustenta en nou indicadors, i només la Universitat Pública
de Navarra i la UPF es troben, en set
d’aquests nou indicadors, entre les
dotze universitats capdavanteres.
En un primer bloc per valorar l’eficàcia acadèmica, la UPF destaca
en la taxa de rendiment (hi ocupa
el primer lloc, amb un 81%, basat
en el percentatge de crèdits superats sobre crèdits matriculats). En
un segon bloc l’informe analitza els
recursos docents dels centres, i ho
fa, d’una banda, calculant la despesa
corrent per estudiant (hi trobem la
UPF en segon lloc, amb 6.922 euros,
només per darrere de la Universitat
de Navarra) i la ràtio entre estudiants i personal docent investigador.
Un altre dels indicadors estudiats fa
referència als recursos físics, a partir
de la ràtio entre alumnes matriculats
per llocs d’ús simultani al dia disponibles en diferents equipaments: aules
d’ensenyament, biblioteques (tercera posició de la UPF, amb una ràtio
de 4,71) i aules d’informàtica (cinquè
lloc de la Universitat, amb un 3,39).

de la European Public Health Association; Antonio Garrigues Walker,
president del bufet Garrigues i president d’honor d’Espanya a l’ACNUR,
que va ser presentat per Enric Argullol, exrector de la UPF; Jaume Pagès,
exconseller delegat del Fòrum Universal de les Cultures i actualment
conseller delegat d’Universia; i Guillermo Ary Plonsky, actual coordinador del Nucli de Política i Gestió
Tecnològica de la USP.
RECLA organitza anualment trobades que fomenten l’intercanvi
d’informació i experiències entre
els membres de la xarxa, així com
l’adhesió de nous membres.

Enric Argullol i Antonio Garrigues

Increment de la demanda
en els estudis de grau

L’IDEC acull la trobada
de la xarxa RECLA
Sota el títol “Universidades y empresas ante el reto de la responsabilidad
social: el rol de la educación continua”, els dies 3, 4 i 5 de juliol va
tenir lloc a la seu de l’IDEC la XIII
Trobada Internacional de RECLA,
la Xarxa Universitària d’Educació
Contínua de Llatinoamèrica i Europa,
que va reunir més de 80 participants.
Les ponències van estar impartides
per reconeguts professionals: Ignasi Carreras, membre del comitè de
direcció d’Oxfam Internacional i
fundador del Casal d’Infants del
Raval; Vicente Ortún, director del
Centre d’Investigació en Economia
i Salut de la UPF i membre fundador

La UPF és la universitat catalana que
ha experimentat el major increment
de la demanda en l’àmbit dels estudis de grau per al curs 2008-2009,
amb una ràtio positiva d’un 1,55 respecte a l’oferta, tal com van reflectir
les dades de l’Oficina de Preinscripció de la Generalitat de Catalunya,
que el 17 de juliol van ser presentades
per Blanca Palmada, comissionada
per a Universitats i Recerca.
Així, el nombre d’alumnes que es
van preinscriure a la UPF com a primera opció va pujar l’11,7%, fet que
ha contribuït al fet que la Universitat
hagi obtingut la nota de tall més alta
del sistema universitari català en set
de les quinze titulacions que ofereix:
Comunicació Audiovisual (8,48), Biologia Humana (8,15), Publicitat i Rela-

Mercè

El 19 de juny va tenir lloc a l’auditori
de l’IDEC l’acte de cloenda del curs
2007-2008 del màster en Edició de
la UPF, a càrrec de Carlo Feltrinelli,
president i director general de l’editorial Feltrinelli.

El 22 de juliol, Jordi Segura, professor del CEXS i investigador de l’IMIMHospital del Mar, centre adscrit a la UPF, va ser el responsable d’una sessió
científica sobre dopatge. Experts provinents del món de la ciència, l’ètica,
l’esport i la salut van debatre al voltant del control del dopatge poc abans de
la celebració dels Jocs Olímpics a Beijing (Xina).
Pel que fa a les propostes en el camp de la divulgació científica, una vessant de la
ciència i la tecnologia que ESOF2008 va voler ressaltar molt expressament, la UPF
va participar-hi activament amb diverses propostes de caràcter permanent que es
van poder visitar del 18 al 22 de juliol. Activitats que van estar obertes a tothom i
que es van distingir pel seu caràcter marcadament interactiu i interdisciplinari.

Dins d’aquest àmbit el Departament de Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions (DTIC) va presentar l’espectacle de llum i so Synthetic
Oracle, del grup de recerca SPECS (Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius
Fundada l’any 1955 per Giangia- i Cognitius); el Robot Factory, una nova aplicació per als infants creada pel
como Feltrinelli, el pare de l’actu- Grup d’Experimentació en Comunicació Interactiva (eIC), així com diferents
al president, aquesta editorial és un projectes dels estudiants de la primera edició del màster en Sistemes Cognitius
exemple de negoci editorial famili- i Mitjans Interactius (CSIM).
ar que ha sabut adaptar-se als canvis i mantenir la seva independència. El reactable, l’instrument musical electrònic revelació desenvolupat pel Grup de
Recerca en Tecnologia Musical, també va estar present a l’ESOF amb tallers
El màster en Edició, que imparteix
i concerts els dies 21 i 22
l’IDEC i que està dirigit pels prode juliol.
fessors de la UPF Javier Aparicio i
Dolors Oller, va celebrar enguany la
El Grup de Recerca en Infor13a. edició com a màster de reconegut
màtica Biomèdica (GRIB),
prestigi internacional i plena consolide la UPF-IMIM, va mosdació dins el sector editorial.
trar en directe el projecte
PS3grid, un projecte que
posa al servei de la recerca
científica internacional la
PlayStation (PS3).
L’estand de la UPF a l’ESOF
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el màster en Edició

El programa científic de l’ESOF2008 va incloure els debats més rellevants de la
ciència europea contemporània. La sessió del 19 de juliol, “La drogoaddicció:
dels ratolins al cervell i a la societat” va constar de dues taules rodones en què
van intervenir Rafael Maldonado i Olga Valverde, investigadors de la Unitat
de Neurofarmacologia del CEXS i responsables de línies de recerca sobre els
efectes de les substàncies psicoactives a l’organisme. Van participar-hi com a
convidats Magí Farré i Marta Torrens, de l’IMIM-Hospital del Mar, i Nora
Volkow, directora del National Institute of Drug Abuse (NIDA) a l’Institut
Nacional de Salut (NIH) dels EUA, entre d’altres.

LA UNIVERSITAT

Carlo Feltrinelli clou

Del 18 al 22 de juliol, Barcelona va ser l’escenari d’un gran fòrum de debat científic:
EuroScience Open Forum (ESOF). Una trobada multidisciplinària internacional,
la més important d’Europa d’aquest àmbit, que va atraure més de 3.000 científics
de totes les disciplines, polítics i comunicadors que van participar a conferències i
debats amb l’objectiu de promoure el diàleg i la reflexió sobre les noves perspectives
que s’obren en ciència i tecnologia, així com també la seva projecció social.

LA UNIVERSITAT

Pel que fa al nou grau en Medicina,
l’aposta conjunta entre la UPF i la
UAB ha resultat un èxit, ja que el
nombre de places demanades ha triplicat les ofertes.

a l’ESOF2008

LA UNIVERSITAT

Les titulacions de la Universitat que han
experimentat un major creixement (i on
la demanda sempre ha superat l’oferta)
han estat les vinculades a les Ciències
Socials i a les Ciències de la Salut i de
la Vida. Els estudis d’Economia són els
que han registrat un major increment
en la demanda (un 43% en relació amb
el curs anterior), seguits pels estudis de
Dret (28%) i ADE (26%).

Destacada participació

LA UNIVERSITAT

cions Públiques (8,05), Administració i
Direcció d’Empreses (8,03), Economia
(7,35), Dret (6,75) i Ciències Empresarials (5,80); destacant també l’elevada
nota de tall dels nous estudis de Medicina (8,30, la segona més alta de la UPF).

Rambla

Euralex reuneix
prop de 350 experts
en lexicografia
El XIII Congrés Internacional Euralex (European
Association for Lexicography), organitzat pel grup de
recerca Infolex de l’Institut Universitari de Lingüística
Aplicada (IULA) de la UPF, va tenir lloc al campus de
la Ciutadella del 15 al 19 de juliol, sota el lema “25 anys
estudiant diccionaris”. L’associació Euralex, que compleix
enguany el seu 25è. aniversari, va reunir prop de 350 experts
en lexicografia i en els diccionaris en general, pertanyents
a 35 països d’Europa i de la resta del món. Tots ells es
van desplaçar a Barcelona per participar a la trobada més
important a escala mundial dins d’aquest àmbit.

El Congrés, que va tenir el suport de l’IEC, la Facultat
de Traducció i Interpretació i el Departament de

Traducció i Filologia de la UPF, es va estructurar al
voltant de cinc conferències plenàries. El programa es
va completar amb sessions paral·leles, taules rodones,
tallers especialitzats, seminaris de demostració de
software i una exposició de materials, inclosos
diccionaris històrics.
El fet que hagi estat la primera vegada que una trobada
d’Euralex hagi transcorregut en un indret amb les característiques lingüístiques de Catalunya, amb una llengua
no majoritària a Europa —el català— com a llengua
oficial, i la varietat d’idiomes en què es van presentar
els continguts (més de 160 intervencions en sis llengües
diferents: català, castellà, francès, anglès, alemany i italià)
van convertir aquesta trobada en un referent en la gestió
del multilingüisme en l’entorn acadèmic.

COMUNICACIÓ

I

LLENGÜES

COMUNICACIÓ

I

LLENGÜES

COMUNICACIÓ

I

LLENGÜES

6

L’acte inaugural del Congrés va tenir lloc el 15 de juliol,
presidit per Jaume Casals, vicerector de Professorat de la
Universitat. Va comptar amb les intervencions de Mercè
Lorente, directora de l’IULA; Anna Braasch, presidenta
d’Euralex, i Janet de Cesaris, coordinadora del Congrés.
La ponència inaugural, “Tradició i innovació en la
lexicografia catalana”, va anar a càrrec de Joaquim Rafel
i Fontanals, director de les Oficines Lexicogràfiques
de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i professor de
la Universitat de Barcelona.

J. Rafel, M. Lorente, J. Casals, A. Braasch i J. de Cesaris

Setmana de la Publicitat,
les Relacions Públiques i el Màrqueting
La Setmana de la Publicitat, les Relacions Públiques i el Màrqueting (SPRPM’08) va celebrar la seva cinquena edició
del 7 a l’11 de juliol, a l’auditori de l’edifici Rambla de la UPF. El cicle de conferències va estar dirigit pel professor del
Departament de Comunicació de la UPF Miquel Bestratén, en col·laboració amb els Estudis de Comunicació Audiovisual, i va aproximar els participants a diferents perspectives professionals de la comunicació empresarial a través de
les conferències d’empreses líders a Catalunya i a Espanya.
Aquest esdeveniment va tenir com a objectiu enfortir l’oferta didàctica de la Universitat oferint un punt de trobada entre
els estudiants i el món professional. L’SPRPM’08 es va adreçar a tots els estudiants d’Economia, ADE i Publicitat que
van voler conèixer de prop el món de la publicitat, les relacions públiques i el màrqueting per tal d’entrar en contacte
amb el món professional.
El programa de l’SPRPM’08 va combinar visites a empreses i conferències sectorials. Durant les visites, dirigides sempre
per un càrrec directiu, els participants van poder conèixer com es treballa en els departaments de Comunicació i de Màrqueting d’empreses com Mango, Damm o el FC Barcelona. Posteriorment, cada dia hi va haver conferències sectorials en
què els ponents van exposar la seva visió de la publicitat, les relacions públiques i el màrqueting, a més de presentar casos
professionals concrets. Les conferències van donar pas a un debat obert, moderat per experts en cada sector.

Rambla

Domènec Font, president
del Consell Consultiu
i Assessor de BTV
Domènec Font, degà dels Estudis de Comunicació Audiovisual de la
UPF, va ser nomenat president del Consell Consultiu i Assessor de BTV.
L’elecció del professor Font, catedràtic de Comunicació Audiovisual, ha
estat proposada per la Junta de Portaveus de l’Ajuntament, i l’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, l’ha escollit per consens com a president del
Consell, per un mandat de quatre anys.
El Consell Consultiu i Assessor de BTV, que es va constituir el passat 16 de
juny, està integrat per vint persones representants de les entitats i grups socials
de la ciutat, dels consells de Participació Sectorial, del món de la comunicació i
dels grups polítics amb representació en el Consell Municipal de l’Ajuntament
de Barcelona. Les seves funcions són les següents: emetre l’informe preceptiu
sobre la capacitat, el mèrit i la idoneïtat dels candidats al Consell d’Administració de BTV, i elaborar els informes que li puguin encarregar el Consell
d’Administració o el Plenari del Consell Municipal. Els dictàmens, informes
o peticions no tindran caràcter vinculant.
Domènec Font
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Per fer-ho possible, el
El nou pla d’estudis del
rector de la UPF, Josep
grau en Traducció i InterJoan Moreso, i la prepretació, que ha estat
sidenta de la Federació
adaptat a les característide Persones Sordes de
ques de l’Espai Europeu
Catalunya (FESOCA),
d’Ensenyament Superior
Encarna Muñoz Cha(EEES), introdueix, per
morro, van signar el 4 de
primera vegada, la Llensetembre al Rectorat un
gua de Signes Catalana
conveni de col·laboració,
(LSC) com un dels idioen un acte en què també
mes de la titulació. Els
van assistir-hi diferents
estudiants que cursin
professors de la Faculaquesta especialitat (s’hi
Encarna Muñoz i Josep Joan Moreso
tat de Traducció i Interofereixen 20 places) dins
del grau en Traducció i Interpretació, que es comença a pretació i membres de FESOCA. L’acord signat, que
impartir aquest curs 2008-2009, trobaran la LSC situa- promou la cooperació entre ambdues institucions en
da al mateix nivell que l’anglès, el francès i l’alemany. els àmbits de la docència d’estudis oficials, la recerAquest fet, inèdit en el panorama universitari espanyol ca i la transferència de coneixements, suposa un pas
en l’àmbit dels estudis de grau, ens acosta a la realitat endavant per a la comunitat sorda de Catalunya i per
al reconeixement oficial de la LSC.
existent en altres països europeus.

I

en Llengua de Signes Catalana

COMUNICACIÓ

La UPF ofereix una especialitat

LLENGÜES
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França

BCNPlay’08,

Lliurat el II

una escola d’estiu
en videojocs

premi de recerca
en enginyeria i
matemàtica aplicada

L’Institut d’Educació Contínua de la Universitat
Pompeu Fabra (IDEC-UPF), amb el suport de
Microsoft, va organitzar la BCNPlay’08, la segona
edició d’aquesta escola d’estiu en videojocs, un
punt de trobada per a la formació, la socialització
i l’aprenentatge d’una emergent indústria
audiovisual i cultural. L’escola va estar dirigida
pel professor Daniel Sánchez Crespo, director
del màster en Creació de Videojocs de la UPFIDEC, el primer màster en videojocs espanyol
i l’únic a Europa que ofereix formació
en consola Xbox360.

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA
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Des de la seva creació, els projectes
desenvolupats en aquest màster estan acaparant
premis i distincions nacionals i internacionals.
El videojoc Galaxy Scraper, creat per estudiants
del màster, va ser premiat aquest any al certamen
més prestigiós del món, als Estats Units. Això ha
impulsat l’oportunitat d’ampliar l’oferta formativa
amb l’organització d’aquesta escola d’estiu
centrada en el videojoc. En paraules de Daniel
Sánchez Crespo, “després de l’èxit de la primera
edició de l’escola, esperem aquest any consolidar
la nostra oferta, esdevenint un cop més un referent
obligat en la formació sobre videojocs a Espanya”.
L’edició d’enguany va comptar amb la realització
de dos tallers amb la plataforma per a Windows
i Xbox360, la XNA Game Studio Express. Un
taller introductori de nivell bàsic i un altre
d’avançat que va incloure tècniques d’animació
de personatges, prenent com a exemple el popular
Marcus Fenix de Gears of War. Seguint en l’àmbit
dels tallers, BCNPlay va oferir formació de
disseny de producte, programació de shaders
—instruccions gràfiques que imprimeixen efectes,
color, llum, etc., a les imatges— i la creació de
personatges per a videojocs, posant especial èmfasi
en tècniques per a consoles de nova generació.

“Openplayer: construcció i programació d’un
reproductor de música portàtil”, fet per Gerard
Marull, estudiant de l’IES La Bisbal de La Bisbal de l’Empordà, va ser el treball guanyador del
II Premi UPF de treball de recerca en Enginyeria i Matemàtica Aplicada, convocat pels Estudis d’Informàtica i Telecomunicació de la UPF.
Gerard Marull, que va obtenir un guardó de 600
euros, ha dissenyat i desenvolupat en el seu treball un reproductor de música: des del disseny
dels circuits electrònics per tal d’interconnectar
els microprocessadors, fins a la programació
d’aquests per tal de fer-lo funcionar.
Els premis es van lliurar el 30 de juny a l’auditori
de l’edifici França, amb la presència de Coloma
Ballester, directora dels Estudis d’Informàtica,
i Alejandro Frangi, director dels Estudis
d’Enginyeria de Telecomunicacions. En el decurs
de l’acte, Toni Mateos, professor del Departament de Tecnologia de la Informació i de les
Comunicacions, va pronunciar la conferència
“Audio 3D en els mèdia”.
A la convocatòria d’enguany hi van prendre part
21 treballs en total, fets per alumnes de batxillerat dels centres d’ensenyament secundari de
Catalunya. El jurat, que també va lliurar un
segon premi i tres accèssits, va destacar la gran
qualitat de la majoria d’obres, que han inclòs
explicacions detallades i molt interessants sobre
diferents aspectes tecnològics.

Com a novetat per a aquesta edició, el programa
del curs va incloure conferències magistrals impartides per membres destacats de la indústria dels
videojocs. Entre d’altres, va intervenir Ricard Pillosu,
programador d’Intel·ligència Artificial a Crytek
—creadors de Crysis—, que va presentar les darreres tècniques que està desenvolupant actualment.
Gerard Marull

França

Nou sistema de computació
d’altes prestacions
ubicada i és administrada pel Servei d’Informàtica de la
UPF, conjuntament amb el Grup de Recerca en Imatge
Computacional i Tecnologies de Simulació en Biomedicina (CISTIB), del Departament de Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF, grup
de recerca que pertany a la xarxa de centres de suport a la
innovació tecnològica.

L’IUA organitza l’escola

TECNOLOGIA

d’estiu “Cervell i tecnologia”

BCBT va alternar sessions teòriques —amb ponències impartides per diferents experts— amb introduccions a
aspectes tecnològics pràctics i metodològics, que van culminar en projectes que els estudiants van desenvolupar
i presentar durant l’escola d’estiu. Les sessions pràctiques van incloure una introducció a diverses tècniques
d’emulació i de simulació, completades amb tallers orientats a la robòtica.

TECNOLOGIA

Els assistents a l’escola d’estiu

TECNOL IA

TECNOLOGIA

Amb l’objectiu de fomentar la recerca europea en l’àrea de la comprensió,
el desenvolupament i el desplegament de sistemes cognitius naturals i artificials, l’Institut Universitari de l’Audiovisual (IUA) de la UPF va organitzar
l’escola d’estiu “Barcelona cognition, brain and technology summer school”
(BCBT). Aquest esdeveniment, que va tenir lloc del 8 al 20 de setembre al
nou campus de la Comunicació de la UPF, va combinar ponències d’alt
nivell amb tallers pràctics per a l’adquisició d’habilitats i d’experimentació.
Més de quaranta estudiants de doctorat i investigadors postdoctorals
d’algunes de les universitats i centres de recerca internacionals més prestigiosos en aquest àmbit —alguns d’ells membres dels consorcis associats EC
IST—, van ser presents a Barcelona per participar en l’escola d’estiu, sota
la direcció de Paul Verschure, director de l’IUA. BCBT va comptar amb la
col·laboració del European Network for the Advancement of Artificial
Cognitive Systems (FP7 & FP6) i amb el finançament d’euCognition.
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En l’adquisició d’aquest equipament han participat diversos grups d’investigació del DTIC, la qual cosa és un
exemple d’utilització i gestió compartida de recursos de
càlcul entre usuaris del DTIC i usuaris que hi accedeixen
remotament des de diferents grups localitzats en diferents
CIBER-BBN és un centre d’investigació en xarxa en bio- comunitats autònomes de l’Estat.
enginyeria, biomaterials i nanomedicina. La seva creació ha
estat liderada per l’Institut de Salut Carlos III per fomentar Un clúster és un grup de múltiples ordinadors units per
la investigació d’excel·lència i la massa crítica d’investigadors una xarxa d’alta velocitat que, en conjunt, actua com si
en el camp de la biomedicina i les ciències de la salut. Actual- d’un sol ordinador es tractés encara que més potent i,
ment està format per 49 grups d’investigació distribuïts per per tant, capaç de donar solució a volums de dades més
les diferents comunitats autònomes de l’Estat.
grans i complexes. El mètode com agilitzen els clústers
el processament de les dades és dividint el problema que
La tecnologia que ha adquirit la UPF suposa una inversió s’ha de resoldre en problemes més petits, i fent els corresd’uns 250.000 euros i consta de 192 nòduls (o cores). Està ponents càlculs per nòduls.

TECNOLOGIA

A finals de juny, l’auditori de
l’edifici França va acollir la
presentació d’un nou sistema
de computació d’altes prestacions (clúster) adquirit conjuntament per la UPF i CIBERBBN, que donarà els seus
serveis a grups d’investigació
biomèdica adherits al Centre
d’Investigació Biomèdica en
Xarxa (CIBER), en Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina (CIBER-BBN) de l’Institut de Salut Carlos III.

França

Vladimir de Semir

Setenes

assessorarà la
Comisió Europea

Jornades de
Programari
Lliure

El 14 de juliol es va constituir a Brussel·les la nova comissió d’experts
del programa Ciència en Societat de la Direcció General de Ciència
de la Comissió Europea, vinculada al setè Programa Marc.
La direcció de la Comissió Europea, que dirigeix Jean Michel
Baer, Ciència, Economia i Societat, va seleccionar deu experts per
formar part del programa Ciència en Societat, entre els quals hi ha
Vladimir de Semir, director de l’Observatori de la Comunicació
Científica (OCC), centre especial de recerca del Departament
de Comunicació de la UPF. La Comissió d’experts ha quedat
integrada per destacades personalitats europees en matèria de
cultura científica: Bruno Latour (França), Sally Wyatt (Regne
Unit), Ulrike Felt (Àustria), Marina Calloni (Itàlia), Andrzej
Gorski (Polònia), Armin Grunwald (Alemanya), Eszter Markus
(Hongria), Arie Rip (Holanda) i Karen Siune (Dinamarca), a més
del professor de Semir.
En el decurs dels dos propers anys, l’objectiu primordial d’aquesta
plataforma europea serà fer el seguiment de les polítiques
d’implementació d’activitats de recerca i de transferència del
coneixement científic i tecnològic a la societat. Tasca que ha de
culminar en una conferència europea sobre Ciència en Societat
prevista per al 2010.
Fins aleshores, la Comissió d’Experts té l’encàrrec d’elaborar un
balanç dels programes sobre ciència en societat desenvolupats
en els darrers anys; fer una anàlisi de la situació actual i de les
iniciatives polítiques realitzades pels diferents estats europeus i,
sobretot, identificar les prioritats del programa Ciència en Societat
i la seva influència en l’àrea de recerca europea per tal d’elaborar
les corresponents recomanacions als governs dels estats membres
de la Unió i als seus països associats.
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Enguany va destacar la
presentació del full de ruta
del programari lliure de la
Generalitat de Catalunya i també
les conferències de Paul Davis,
creador de l’estació d’àudio
digital Ardour, i la conferènciademostració a càrrec de Dave
Coffin, autor del programa
dcraw que permet “revelar”
els fitxers “raw” de la majoria
de càmeres digitals del mercat.
Entre d’altres destacats experts,
Bram de Jong, investigador
format al Grup de Recerca en
Tecnologies Musicals (GTM)
de la UPF, va presentar una
ponència sobre el Freesound,
una comunitat en línia desenvolupada a la UPF on els usuaris
comparteixen sons sota una
llicència Creative Commons.
A més, els participants van tenir
dins el programa altres activitats
com ara sessions tutorials,
comunicacions prèviament
seleccionades pel seu interès
temàtic, així com tallers,
essencialment pràctics,
d’iniciació a determinades
tasques del programari lliure.

TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

Després dels èxits assolits
a les edicions anteriors, l’Institut Universitari de l’Audiovisual (IUA), amb el suport del
Departament de Tecnologies de
la Informació i les Comunicacions
(DTIC) de la UPF, van coorganitzar, conjuntament amb la
UPC, les Setenes Jornades de
Programari Lliure. Es van
celebrar del 2 al 5 de juliol
a diferents espais de l’edifici
França de la UPF.

Vladimir de Semir

Ciutadella

Nou edifici de Navarro

I trobada

Baldeweg

de jutges i
professors
de dret
mercantil
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El 19 de juny es va celebrar l’acte
inaugural, sota la presidència del
rector Josep Joan Moreso, i va
comptar amb les intervencions de
José Massaguer, catedràtic de Dret
Mercantil de la UPF i director del
Fòrum, i dels magistrats Eduardo
Salinas, president de la Fundación
para la Magistratura, i Luis Antonio Soler, codirector del Fòrum.
Destacats jutges, magistrats i
professors de diferents jutjats
i centres universitaris espanyols
—tots ells amb el comú denominador
de tenir la disciplina de dret
mercantil al centre de la seva
tasca diària— van ser presents a
la trobada, la primera d’aquestes
característiques celebrada a
Espanya. La clausura va tenir
lloc el 20 de juny, a càrrec de M.
Eugènia Alegret, presidenta del
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, i Alberto Díaz,
catedràtic de Dret Mercantil
de la Universitat de Sevilla i
membre del comitè organitzador.

La façana principal del nou edifici del carrer Wellington

CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS

L’immoble té una superfície total construïda de 3.600 m2 i consta de
soterrani i cinc plantes, unides de dues en dues per mitjà de rampes, que
es van tancant a mesura que s’avança en alçària. En la seva distribució actual,
la planta baixa està ocupada pel Servei de Recerca i la Unitat d’Innovació i
Parcs de Recerca de la UPF. La planta primera acull el Centre de Recerca
en Economia i Salut (CRES) de la Universitat, mentre que la Barcelona
Graduate School of Economics té la seva seu a la segona planta. Finalment,
les plantes tercera i quarta allotgen diferents aules seminari i els despatxos
dels investigadors del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI).
En el soterrani hi ha els espais d’ús comú: una sala de conferències, de 55
places, i dues aules de seminari.

CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS

Aquest nou edifici, per al qual s’ha obert una convocatòria de propostes
a tota la comunitat universitària per posar-li un nom d’una dona amb
rellevància en el camp de les ciències socials i humanes, és la primera
construcció d’un conjunt de tres edificis de nova planta que s’aixecaran
al llarg del carrer Wellington, en els terrenys situats entre el parc de la
Ciutadella i l’edifici Jaume I.

L’auditori del campus de la
Ciutadella va acollir els dies 19 i
20 de juny el I Fòrum de Trobada
de Jutges i Professors de Dret
Mercantil, amb una clara vocació
d’estudiar les qüestions més
rellevants de l’actualitat d’aquesta
disciplina. El Fòrum, que va
estar organitzat per la UPF i la
Fundació per a la Magistratura,
va tenir com a objectiu trobar
un espai comú de debat entre
els àmbits de la universitat
i la judicatura.

CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS

El 23 de juliol va tenir lloc l’acte d’inauguració oficial del nou edifici que
la UPF ha construït al campus de la Ciutadella, que està situat en el xamfrà
dels carrers Wellington i Ramon Turró, al davant del parc de la Ciutadella
i del Dipòsit de les Aigües. La inauguració va comptar amb la presència del
rector Josep Joan Moreso, i de la comissionada per a Universitats i Recerca,
Blanca Palmada. L’autor de l’obra, l’arquitecte Juan Navarro Baldeweg, va
explicar personalment a les autoritats les característiques del projecte, que
és la primera obra que realitza a Barcelona, en el decurs de la visita que
van fer a l’immoble.

Ciutadella

Cicle de Conferències
del filòsof Ramin Jahanbegloo
El filòsof i intel·lectual de doble nacionalitat iraniana i canadenca, Ramin
Jahanbegloo, va impartir del 12 al 19 de juny un cicle de sis conferències
convidat per la càtedra UNESCO d’Estudis Interculturals i la Facultat d’Humanitats
de la UPF, conjuntament amb l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).
Ramin Jahanbegloo (Teheran, 1956) és professor de Ciències Polítiques i investigador
al Centre d’Ètica de la Universitat de Toronto. Crític amb els governs autoritaris, el seu
itinerari intel·lectual compromès es caracteritza per defensar els valors democràtics a l’Iran
Ramin Jahanbegloo
i demanar per a la República Islàmica un major compromís amb Occident. El 27 d’abril
del 2006 Ramin Jahanbegloo va ser detingut a l’aeroport de Teheran acusat pel règim de Mahmud Ahmadineyad
d’espionatge, conspiració contra el règim islàmic i vincles amb països hostils, raó per la qual va ser empresonat
durant més de quatre mesos, fins al 30 d’agost, que el van alliberar sota fiança.
La detenció es va produir poc després de la publicació d’uns articles a El País, en què es mostrava crític amb el
seu país d’origen. El seu arrest sobtat va indignar els defensors dels drets humans europeus i nord-americans (Noam
Chomsky, Umberto Eco), els quals es van manifestar per mostrar el seu rebuig. A l’entrevista que va concedir a Isna
—una agència de comunicació d’estudiants iranians— tot just després de ser alliberat, va explicar les raons del seu arrest.
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És autor de nombrosos llibres en anglès, francès i persa, entre els quals cal destacar Conversations with Isaiah
Berlin (1992), Gandhi: Aux sources de la non-violence (1998), Iran: Between Tradition and Modernity (2004),
India Revisited: Conversations on Contemporaty India (2007) i The Spirit of India (2008). L’editorial Arcadia ha
publicat una selecció d’articles seus amb el títol Elogio de la diversidad (Barcelona, 2007).

Un edifici

Guardonats

modernista, tema
del premi Francesc
Noy d’Humanitats

dos estudiants
d’Econòmiques

Caterina Prat, estudiant de l’IES Pere Vives Vich, és la
guanyadora de la sisena edició del premi Francesc Noy
d’Humanitats, organitzat per la Facultat d’Humanitats,
pel seu treball titulat “Ca la Mamita: un edifici modernista
al cor d’Igualada”. Aquesta obra analitza acuradament un
edifici modernista situat al centre de la ciutat d’Igualada
des de la seva vessant formal, treballant al mateix temps
altres aspectes, com ara els usos de l’espai i l’imaginari
simbòlic i literari que aquesta casa ha originat.
La guanyadora va recollir el guardó —dotat amb 1.500
euros, un diccionari electrònic Casio i un diploma— durant
un acte que va transcórrer el 10 de juliol a l’edifici Roger
de Llúria, en el decurs del qual Antoni Dalmau, escriptor
i expresident de la Diputació de Barcelona, va pronunciar
la conferència “Ara fa cent anys”. La participació al premi va ser enguany de 77 treballs, pertanyents a centres
d’ensenyament secundari de 47 poblacions catalanes.

Roger Dobaño i Héctor Pifarré, estudiants d’ADE i
d’Economia, respectivament, de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials, van obtenir el segon premi —dotat amb 300 euros— dins del VI Concurs Student
d’Estadística Aplicada, pel seu treball “Anàlisi de la despesa
pública dels països de la UE”. L’estudi se centra en el comportament dels diferents estats membres de la UE segons la
despesa pública que dediquen sobre el PIB corresponent.
En aquest premi, convocat pel Servei d’Estadística de la
UAB, juntament amb l’Institut d’Estadística de Catalunya ( IDESCAT), els participants han d’enfrontar-se a un
conjunt de dades, emmarcades en un problema real, al qual
han d’aportar una solució d’anàlisi. El guardó, adreçat a
tots els estudiants de primer i segon cicle matriculats en
qualsevol universitat de l’estat espanyol, té com a objectiu potenciar l’interès i l’esperit de recerca en l’àmbit de
l’estadística, i donar a conèixer el paper destacat que té
aquesta disciplina en l’obtenció de nous coneixements.

Ciutadella

Un treball

Garavaglia

sobre microcrèdits,
premi Ernest
Lluch

i Galí reben un
Advanced Grant
de l’European
Research Council

L’historiador Juan Carlos Garavaglia és un investigador ICREA que s’acaba d’incorporar al Departament
d’Humanitats de la UPF, on continuarà els seus estudis
sobre el procés de construcció dels estats a l’Amèrica
Llatina al segle xix. D’origen argentí, Garavaglia és el
director d’estudis de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de París i l’autor de nombrosos articles i llibres, entre els quals cal destacar: Construyendo el estado,
inventando la nación. El Río de la Plata, siglos XVIII-XIX
(2007); América Latina. De los orígenes a la Independencia (2005); i Lois, justice, coutume. Amériques et Europe
latines (16e-19e siècles) (2004).
Jordi Galí (Barcelona, 1961), catedràtic de Fonaments
de l’Anàlisi Econòmica del Departament d’Economia i
Empresa de la UPF, ha estat seleccionat per aprofundir en
l’estudi dels mercats laborals, les fluctuacions econòmiques i les polítiques monetàries. Doctor en Economia pel
MIT, és especialista en teoria macroeconòmica, economia
monetària i macroeconometria. Actualment és el director
del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI),
institut de recerca patrocinat per la Generalitat de Catalunya i adscrit a la UPF.

Les autoritats i els guanyadors
del Premi Ernest Lluch
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L’acte de lliurament del guardó, dotat
amb 2.000 euros i adreçat als estudiants
d’ensenyament secundari de Catalunya, va
tenir lloc el 27 de juny al migdia al campus
de la Ciutadella, presidit per Ernest Maragall,
conseller d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, i amb la presència de Pelegrí Viader,
vicerector de Comunitat Universitària; Enric
Lluch, vicepresident de la Fundació Ernest
Lluch, i Jordi Guiu, degà dels Estudis de
Ciències Polítiques i Gestió Pública.

L’elecció dels candidats als Advanced Grants en Ciències
Socials i Humanitats es va fer mitjançant una exhaustiva revisió per pars que va transcórrer entre els mesos de
maig i juliol, que va implicar la participació d’experts en
sis panells d’avaluació diferents.

CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS

El jurat de la convocatòria, integrat
per professors de la UPF i membres de la
comissió Acadèmica de la Fundació Ernest
Lluch, va decidir atorgar el màxim guardó a
aquest treball “per la temàtica compromesa
amb l’objectiu de pal·liar les desigualtats” i
per la seva gran qualitat formal i de contingut.
A més, atesa l’elevada qualitat del total de 68
obres presentades, el jurat va lliurar quatre
mencions honorífiques.

Els Advanced Grants de l’European Research Council
(ERC) reconeixen i impulsen el treball d’aquells investigadors europeus ja consolidats i establerts com a líders
en el seu àmbit de recerca. Per a aquesta primera edició
dels Advanced Grants en Ciències Socials i Humanitats,
l’ERC va rebre un total de 404 sol·licituds d’investigadors
d’institucions de tota la Unió Europea, de les quals només
se’n van seleccionar 44. Finalment, quatre dels ajuts han
estat atorgats a investigadors espanyols: dos per als investigadors de la UPF Juan Carlos Garavaglia i Jordi Galí, i
els altres dos han estat per a membres del Consell Superior
d’Investigacions Científiques (CSIC).

CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS

Claudia Assens i Sílvia Rosés, estudiants del
Centre Aula Escola Europea de Barcelona, van
ser les guanyadores del III Premi Ernest Lluch
de Ciències Socials i Polítiques, organitzat per
la Fundació Ernest Lluch i els Estudis de
Ciències Polítiques i Gestió Pública de la UPF.
El treball guanyador, sota el títol “Los microcréditos. El negocio solidario”, tracta de manera
raonada sobre els avantatges i els possibles
inconvenients dels microcrèdits com a eina per
millorar la situació dels col·lectius exclosos.
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El projecte

Miguel Beato,

PS3GRID obert
a tothom

Premi Fundació
Catalana per a la
Recerca i la Innovació

El Grup de Recerca en Informàtica Biomèdica
(GRIB) de la UPF-IMIM està duent a terme
el projecte PS3GRID, una iniciativa l’objectiu
de la qual és conèixer com funcionen les
proteïnes a nivell molecular utilitzant el
processador Cell de la PlayStation 3, una
potent eina que pot ajudar a lluitar contra
malalties tan importants com l’Alzheimer,
per exemple.
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Els resultats que s’obtenen d’aquesta recerca
són una important base d’estudi per continuar
avançant en el coneixement de moltes
malalties: “El projecte PS3GRID és una
infraestructura computacional general que pot
ser utilitzada per estudiar qualsevol tipus de
proteïna. En aquest projecte, que portem a
terme amb Sony Computer Entertainment
Europe (SCEE), ens hem centrat en proteïnes
relacionades amb l’Alzheimer”, explica
Gianni De Fabritiis, investigador del
GRIB i coordinador de la investigació.
La simulació del comportament de
biomolècules de dimensions microscòpiques
és d’una enorme dificultat a l’hora de
dissenyar algoritmes i arquitectures d’anàlisi,
fins i tot per als ordinadors més moderns. El
seu coneixement resulta imprescindible per tal
que la medicina pugui fer front a patologies
molt perjudicials. Per fer aquestes simulacions,
el GRIB (UPF-IMIM) va decidir utilitzar la
potència del processador Cell de PlayStation 3
—desenvolupat per Sony, Toshiba i IBM— i
posar-lo al servei de la recerca biomèdica.
Per tractar d’agilitzar l’obtenció de dades
i buscant la col·laboració de tots aquells
que vulguin contribuir al desenvolupament
de la ciència i que a la vegada tinguin una
PlayStation 3, es va posar en marxa a finals de
l’any passat la plataforma http://www.ps3grid.
net/. Des d’aquesta direcció i en només uns
segons, qualsevol usuari es pot descarregar i
gravar en un dispositiu USB d’1Gbyte d’espai
el sistema operatiu Linux Live i el software
PS3GRID.

El jurat de la XIX edició del Premi
Fundació Catalana per a la Recerca
i la Innovació (FCRI), corresponent
al 2008, va decidir atorgar a Miguel
Beato del Rosal, director del Centre
de Regulació Genòmica (CRG), centre adscrit a la UPF, el guardó per les
seves contribucions d’abast internacional en l’avenç de la biologia molecular, en concret al camp del control
Miguel Beato
de l’expressió gènica per hormones
esteroides i dels seus efectes en la remodelització de la cromatina i en la proliferació cel·lular, amb rellevants publicacions a les principals revistes de referència en l’àmbit de la
biomedicina. El jurat també va valorar especialment la decisiva contribució de Beato a la implantació de nous models
d’organització de la ciència a Catalunya basats en criteris
d’excel·lència científica i d’internacionalització. Aquesta
tasca s’ha concretat en l’impuls i la direcció del CRG.
Miguel Beato del Rosal (Salamanca, 1939) va llicenciar-se
en Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona (UB)
el 1962. Va ser investigador a la Universitat de Colúmbia a
Nova York (Estats Units) i catedràtic de la Universitat de
Marburg (Alemanya). Allí va esdevenir peça fonamental
de l’impuls i l’organització del modern Institut für Molekularbiologie und Tumorforschung (IMT) de la Universitat de Marburg, del qual va ser director del 1993 al 1998.
La seva carrera científica va continuar a Barcelona a partir
del 2002 ja com a director del CRG i coordinador del seu
Programa d’Expressió Gènica.
Una gran part de la tasca científica de Beato s’ha desenvolupat a Alemanya. Entre les seves principals aportacions
científiques figura el desenvolupament del primer model
en mamífers per estudiar els efectes de la progesterona a
nivell gènic o l’esclariment dels mecanismes moleculars de
la regulació gènica per hormones esteroides i del rol de les
seqüències de DNA per a la conformació de la cromatina
que permet aquesta regulació.
Altres aportacions de Beato són el descobriment dels
efectes “no genòmics” de la progesterona en la regulació
transcripcional i la importància d’aquests efectes en la
resposta proliferativa de les cèl·lules de càncer de mama
a les hormones.
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Les desigualtats socials ocasionen
greus perjudicis per a la salut
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La principal singularitat del nou institut serà la seva capacitat per abordar els estudis d’evolució genòmica i
funcional, així com els de descripció de la biodiversitat, en totes les escales d’observació, des de la molecular,
bioquímica i genòmica, fins a la fisiològica i morfològica. Per fer-ho, l’IBE impulsarà l’ús de les més sofisticades
tecnologies actuals, inclosos els grans projectes de seqüenciació genòmica.

S A L U T

I

El conveni de col·laboració per crear l’IBE va ser signat pel rector de la UPF, Josep Joan Moreso, i pel president del
CSIC, Rafael Rodrigo, el 16 de juliol al Rectorat de la UPF. A l’acte hi van ser presents el professor d’investigació
del CSIC Xavier Bellés, i el catedràtic de Biologia de la UPF Jaume Bertranpetit, directors, respectivament, de les
dues unitats de recerca impulsores de la creació de l’IBE: el Departament de Fisiologia i Biodiversitat Molecular,
actualment a l’Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB) del CSIC, i la Unitat de Biologia Evolutiva
del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF.

V ID A

Rarael Rodrigo i Josep Joan Moreso

La UPF i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) van
acordar la creació d’un centre mixt que, amb seu a Barcelona, es dedicarà
a investigar en temes d’evolució biològica i biodiversitat. El nou centre,
que portarà el nom d’Institut de Biologia Evolutiva (IBE), i s’ubicarà en
un edifici de nova planta que el CSIC construirà al campus de la Ciutadella
de la Universitat. Hi treballaran investigadors d’ambdues institucions, amb
l’objectiu de potenciar els estudis de genòmica evolutiva en el context dels
grans projectes de seqüenciació genòmica i de les seves aplicacions.
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D E

Creat un centre de recerca
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Aquesta és la conclusió a què arriba un informe que reclama A la llum dels resultats presentats, la Comissió proposarà
la necessitat d’accions intersectorials intergovernamentals i models i indicadors de diversos determinants socials de la
de polítiques socials encaminades a millorar les condicions salut com ara les condicions d’ocupació i treball, l’exclusió
de vida de les persones, per posar fi a les diferències injustes social, el gènere, els sistemes de salut, etc.; recomanarà
i evitables que comporten greus perjudicis en la seva salut. maneres d’implementar els resultats dins les polítiques
Les desigualtats en qualitat de vida i salut no es donen tan públiques per millorar la salut de la població; valorarà
sols entre països pobres i rics, sinó també dins els mateixos l’efectivitat de les polítiques en diferents contextos socials,
països segons l’escala social que ocupen les persones.
així com també tindrà especial atenció amb els grups
socials més vulnerables.
El 28 d’agost es van fer públics a Ginebra (Suïssa) els resultats
d’aquest informe, fruit de tres anys de treball. L’informe s’ha La Xarxa EMCONET compta amb la col·laboració
realitzat en 18 països del món i posa de manifest el paper que de Carles Muntaner, investigador de la Universitat de
juguen els factors socials en les desigualtats i en la salut de Toronto (Canadà), i Vilma Santana, investigadora de
les persones. Ha estat elaborat per la Xarxa de Coneixement l’Institut de Salut Col·lectiva de la Universitat de Salde les Condicions d’Ocupació (EMCONET), que coordina vador de Bahia (Brasil), i es realitza amb el suport d’un
Joan Benach, investigador de la Unitat de Recerca en Salut ampli nombre d’investigadors i d’institucions internaLaboral del Departament de Ciències Experimentals i de la cionals d’arreu del món, com són l’Organització InterSalut (CEXS) de la UPF. La Xarxa forma part de la Comissió nacional del Treball (OIT), l’Organització Internacional
de Determinants Socials de Salut (CSDH), creada l’any 2005 de Migracions (OIM), l’Institut Sindical Europeu per la
per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i està presidida Recerca (ETUI-REHS), el National Labor Committee,
pel prestigiós epidemiòleg anglès Michael Marmot.
entre molts altres.

FINAL DE TRAJECTE

Entrevista a Núria

Basi,

presidenta del Consell Social de la UPF

“Si els estudiants, ara que són joves, no s’arrisquen
i no són agosarats, no ho seran mai”.
Núria Basi Moré és, des del passat 2 de juliol, la presidenta del Consell Social de la UPF.
Compaginarà el nou càrrec amb la presidència de l’empresa Basi, una coneguda firma tèxtil
catalana present a Espanya i a l’estranger. És membre de la Junta Directiva de la patronal
Foment del Treball Nacional i del Consell d’Administració de la Fira de Barcelona.

Quins altres aspectes en destacaria?
Vull destacar els esforços que s’estan
fent en la gestió econòmica i patrimonial. He percebut una gestió
rigorosa, transparent i responsable
dels recursos públics invertits i una
voluntat de retiment de comptes.
Per tot plegat, ofereixo la màxima
col·laboració del Consell Social en
el desenvolupament dels objectius
del Pla Estratègic de la UPF.
Creu que la universitat, en general,
continua allunyada del sector privat?
Malauradament, és així. Però, des
de tots els àmbits —universitats,

Govern i societat— s’estan fent
els esforços necessaris per reduir
l’allunyament. Previ a l’apropament
cal identificar els avantatges de la
relació i els resultats beneficiosos d’aquesta cooperació per a les
dues parts. És molt important que
s’estableixi una confiança inicial per
poder crear sinergies positives.
El Consell Social vol reduir aquest
allunyament?
Sí, i una primera iniciativa és el
Fòrum Social i Empresarial, una
magnífica idea de la meva predecessora, Mercè Sala. El Fòrum reuneix
les principals empreses ocupadores dels nostres graduats i aquelles
amb qui s’han establert projectes de
recerca i transferència de tecnologia.
Col·labora activament per integrar
els graduats en el món laboral i ha
ajudat a la creació del premi UPFEmprèn per fomentar l’esperit emprenedor entre els estudiants. El Consell
Social també dóna suport al projecte
del Programa de Promoció de la UPF,
en què els exalumnes podran donar a
conèixer la UPF a tots els nivells de
la societat des del lloc de treball que
ocupen. Cal vèncer el respecte que
algunes persones del carrer encara
tenen per la universitat, fins al punt
que no gosen ni entrar-hi. La societat
ha de saber què s’està fent amb els
recursos per valorar la utilitat del
treball que s’hi fa.

Com veu el sistema de governança
de les universitats?
El món evoluciona a gran velocitat
i cal adaptar-se als canvis amb rapidesa. Els criteris i les normes que es
van establir en el passat no poden
ser eterns. No es poden deixar uns
reglaments que funcionin anys sense adaptar-los a la realitat d’avui en
dia. És complex fer funcionar una
universitat amb el sistema actual,
que és excessivament participatiu
i en què tanta gent intervé per
prendre una decisió. El sistema, en
general, és poc flexible i li manca
agilitat.
Com es pot fomentar l’emprenedoria
entre els estudiants universitaris?
L’esperit emprenedor es pot motivar. Com a mínim, s’ha d’informar
els estudiants que hi ha l’opció de
tirar endavant un projecte personal.
Els empresaris que van començar de
zero i que han arribat a crear una
gran empresa haurien d’explicar la
seva història. Cal fomentar que els
estudiants tinguin una idea i que un
cop fet un bon pla de negoci, amb
l’assessorament que calgui, la
puguin tirar endavant. Si els estudiants, ara que són joves, no
s’arrisquen i no són agosarats, no
ho seran mai. Han de saber que en
moments de recessió econòmica es
poden trobar bones oportunitats de
negoci.
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Ara que coneix millor la UPF, quina
impressió inicial en té?
El meu coneixement previ de la UPF
era més aviat escàs, i hi he fet una
immersió molt necessària. El personal acadèmic i de gestió; el rector i els
membres de l’equip de govern, així
com la resta de membres del Consell
Social, m’han acollit magníficament.
He comprovat la gran qualitat de
les instal·lacions i dels serveis i, després d’assistir a diferents reunions
d’òrgans de govern, he pogut
conèixer de primera mà els projectes en curs, les línies estratègiques
de futur o les inquietuds del professorat pel que fa a la implantació
de l’Espai Europeu d’Ensenyament
Superior. En resum, he comprovat
la bona marxa de la Universitat.

