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1. PRESENTACIÓ
La Universitat Pompeu Fabra ha celebrat el 25è. aniversari al llarg de tot el curs 2015-2016,
amb un variat programa d’actes i activitats obert a la comunitat universitària i a la societat.
S’ha aprofitat l’efemèride per retre comptes de la seva actuació i dels resultats aconseguits
durant aquest temps i, alhora, obrir un espai de reflexió i de propostes per encarar el futur.

2. ORGANITZACIÓ
La Comissió Impulsora va preparar el programa d’actes i activitats previst i en va fer el
corresponent seguiment. Va estar formada per:
•

Prof. Mònica Figueras, vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció (presidenta)

•

Prof. Javier Aparicio Maydeu, delegat de Cultura

•

Sr. Jaume Badia, gerent

•

Sra. Àngels Ingla, cap del Gabinet del Rectorat

•

Sra. Carme Martinell, directora general de la Fundació IDEC

•

Sra. Anaís Tarragó, directora general adjunta de la Fundació UPF

•

Sr. Marc Permanyer, comissari del 25è. aniversari (secretari)

D’altra banda, la Comissió Assessora 1, formada per representants de la comunitat
universitària, dels antics alumnes i de la societat, va validar el programa d’actes i va vetllar pel
seu correcte funcionament. En van formar part:
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•

Prof. Mònica Figueras, vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció (presidenta)

•

Prof. José Fernández Cavia, membre del PDI

•

Prof. Manuel Cienfuegos, membre del PDI

•

Sr. Roger Padreny Carmona, estudiant (Suplent: Sr. Pau Lluís Cladelles, estudiant)

•

Sra. Maria Rubio Garcia, estudiant (Suplent: Sra. Júlia Regué Rocaspana, estudiant)

•

Sra. Lydia Garcia Escobosa, membre del PAS

•

Sra. Lídia Fosalba López, membre del PAS

•

Sr. Carles Mundó Blanch, membre del Consell Social de la UPF

•

Sra. Milagros Pérez Oliva, membre del Consell Social de la UPF

•

Sr. Andreu Orte del Molino, membre d’UPF Alumni

•

Sra. Aurora Masip Treig, membre d’UPF Alumni

•

Sra. Anna Mercadé Alonso, membre d’IDEC Alumni

•

Sr. Francisco Daniel Vitali, membre d’IDEC Alumni

•

Sr. Nacho Dualde, representant d’ESCI-UPF

Creada per les resolucions del rector del 2 i 3 de juny del 2014.
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•

Sra. Mònica Rius i Satué, representant d’IDEC EES

•

Sr. Marc Permanyer, comissari del 25è. aniversari de la UPF (secretari)

La Comissió Impulsora es va reunir en onze ocasions i la Comissió Assessora en tres.
Els objectius estratègics del 25è. aniversari, que es van definir i aprovar abans de la celebració,
van ser:
 Retre comptes de l’actuació de la UPF i dels seus resultats i obrir un espai de reflexió i
de propostes per encarar el futur
 Fomentar un sentiment generalitzat de pertinença a un gran projecte i a una gran
marca i d’orgull d’haver-hi estudiat (alumni) o treballat (PDI i PAS)
 Enfortir la marca UPF i projectar, tant a nivell nacional com arreu del món i en tots els
àmbits, la imatge d’universitat pública de qualitat, internacional i intensiva en recerca
 Cohesionar els treballadors de la UPF en fer-los partícips dels objectius assolits i
animar-los a comptar amb el seu treball i esforç de cara als reptes del futur
 Establir una relació fluïda, permanent i de caràcter estructural amb els alumni de la
UPF
 Compartir la satisfacció dels 25 anys amb les persones, empreses, entitats i institucions
que ens han ajudat a assolir aquesta important fita i agrair-los la seva col·laboració
 Fer un salt qualitatiu cap endavant i assentar les bases per al desplegament de la
Universitat en els pròxims anys

3. IDENTITAT GRÀFICA
Per tal d’elegir el disseny de la identitat gràfica del 25è. aniversari de la UPF es va convocar un
concurs obert a tots els membres de la comunitat universitària de la Universitat i del Grup UPF:
estudiants i antics alumnes, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis.
Es van rebre 45 propostes per part de 29 concursants.
El jurat del concurs, format pels membres de la Comissió Impulsora del 25è. aniversari, va
elegir, per unanimitat, la proposta presentada pel Sr. Jaume Badosa Yusta, graduat en Disseny
per Elisava. Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona, centre adscrit a la UPF. El
guanyador va rebre una targeta regal per valor de 500€ i un diploma acreditatiu.
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4. COL·LABORADORS I PATROCINADORS
El Consell Social de la UPF, i en particular la seva presidenta Núria Basi, han donat un suport
incondicional al 25è. aniversari de la UPF. El Consell Social va organitzar un acte propi per
celebrar els 25 anys del Consell Econòmic i Social de la UPF, que va consistir en una jornadaesmorzar que va tenir lloc el 26/4/2016, i va col·laborar en l’organització d’aquests altres
actes:
-

Acte de Graduació de la promoció del 25è. aniversari de la UPF (3/7/2015)
Posada en marxa de la Càtedra Pompeu Fabra, que inclou la celebració de la primera
jornada d’activitats (5/11/2015)
Jornada 25 anys després de la fi de la Guerra Freda: una història acabada? (11/2/2016)
Cicle de Diàlegs Humanístics de la UPF (vuit sessions, entre febrer i abril del 2016)

A més, es va fer càrrec de la publicació d’un anunci d’agraïment al teixit empresarial per la
seva col·laboració amb la UPF durant aquests 25 anys als diaris Expansión (28/6/2016) i Cinco
Días (18/7/2016)
La celebració del 25è. aniversari de la UPF també ha estat possible gràcies a la col·laboració
d’aquests patrocinadors, als quals agraïm la seva confiança amb la Universitat Pompeu Fabra:
•
•
•
•
•
•
•
•

Santander. Patrocinador exclusiu de la THE Young Universities Summit (5/4/2016)
Novartis. Organització de dues activitats de l’àmbit biomèdic: el 4th. DCEXS Symposium on
“Innovative in sillico strategies in biomedical research” (17/11/2015) i la conferència del
professor Aaron Ciechanover, premi Nobel de Química (1/4/2006)
Obra social “la Caixa”. Col·laboració amb el webdoc Amb títol (25/11/2015)
Sabadell. Celebració de la Trobada UPF Alumni (18/9/2015)
Uría y Menéndez. Acte de graduació de la promoció de Dret del 25è. aniversari (3/7/2015)
Endesa. Inserció publicitària a la separata Especial 25è. aniversari de la UPF, que es va
distribuir durant l’acte oficial de celebració del 25è. aniversari (29/10/2015)
Roca Junyent Advocats Associats. Col·laboració amb el 25è. aniversari en general
RICOH. Jornada “Philanthropy and Fundraising in Young Universities” (7/4/2016)
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5. PROGRAMA D’ACTES I ACTIVITATS
El 25è. aniversari va girar al voltant de dos grans eixos o àmbits principals, els antics alumnes i
la internacionalització, i d’un tercer eix de caràcter més transversal i que va relligar els
anteriors, que va ser la presentació pública del Pla Estratègic de la UPF. 2016-2025.
La majoria dels actes celebrats van ser propis del 25è. aniversari. Diferents professors, centres i
unitats de la UPF i del Grup UPF van promoure diversos actes vinculats, que també van formar
part del programa oficial.

Relació d'actes del 25è. aniversari de la UPF

Actes institucionals

Actes acadèmics

Data

Impulsor/Organitzador

Compareixença del rector al Parlament de Catalunya

25/06/2015

Comissió Impulsora 25A

Acte de Graduació de la promoció del 25è. aniversari

03/07/2015

Gabinet del Rectorat

Trobada UPF Alumni

18/09/2015

UPF Alumni

Acte de retrobament dels fundadors de la UPF (OPUNC)

08/10/2015

Comissió Impulsora 25A

Acte de celebració del 25è aniversari i d'inauguració curs 2015-16

29/10/2015

Gabinet del Rectorat

Acte de Nadal (reconeixement als treballadors més antics )

16/12/2015

Comissió Impulsora 25A

Recepció als cònsols estrangers

19/01/2016

Comissió Impulsora 25A

Presentació del Pla Estratègic de la UPF 2016-2025

08/02/2016

Gabinet del Rectorat

25 anys del Consell Social

26/04/2016

Consell Social

Campus Gutenberg de Comunicació Científica

14/09/2015

CSS-UPF

Conferència de l'European Foundation for Management Development

14/10/2015

UPF Barcelona School of Management

Jornada sobre Pompeu Fabra

05/11/2015

Càtedra Pompeu Fabra

Simposium sobre recerca biomèdica

17/11/2015

DCEXS-UPF

Jornada 25 Anys Fi Guerra Freda

11/02/2016

Profs. Caterina García Segura i Josep Ibañez

Xerrada Aaron Ciechanover, premi Nobel de Química

01/04/2016

Facultat CC Salut i de la Vida i DCEXS

THE Young Universities Summit

05/04/2016

Gabinet del Rectorat

Investidura doctorat honoris causa a Frederick Wiseman

03/05/2016

Departament de Comunicació

Assemblea de Ràdios Universitàries

03/06/2016

UPF.Ràdio

2016

Prof. Tamara Djermanovic

Cicle Diàlegs Humanístics UPF (8 s es s i ons )

Cultura

Esports

Estudiants

Altres

Exposició "25 anys de cartells de Sant Jordi"

29/09/2015

SACU

Estrena webdoc Amb títol

25/11/2015

UPF i Barcelona School of Management

Exposició Ara fa 30 anys. Un espai de reflexió

15/01/2016

Prof. Fernando Guirao

Exposició Exclòs de préstec i acte d'agraïment als donants de la Biblioteca

14/04/2016

Biblioteca

Presentació del llibre Premis Sant Jordi 1992-2016

21/04/2016

SACU

Inauguració UPF Art Track

17/05/2016

Gabinet del Rectorat

Exposició Sapere aude

30/06/2016

Prof. Tamara Djermanovic

Videomapping sobre el campus de la UPF

14/07/2016

Comissió Impulsora 25A

Activitat de geocatxing

28/11/2015

Comissió Impulsora 25A

Torneig d'escacs

11/04/2016

SACU

Torneig de ping-pong

20/05/2016

SACU

Torneig de futbolí

02/06/2016

SACU

Partit de futbol PAS vs PDI

17/06/2016

SACU

Mostra d'associacions d'estudiants

28/10/2015

Consell d'Estudiants

Festa Major dels estudiants

05/05/2016

Consell d'Estudiants

Fira de cooperatives

19/05/2016

Consell d'Estudiants

Jornada de Portes Obertes campus del Mar

03/10/2015

Direcció del campus del Mar

Jornada de Portes Obertes campus del Poblenou

12/03/2016

Direcció campus del Poblenou

22@Breakfast sobre el 25è. aniversari de la UPF

31/03/2016

Gabinet del Rectorat / Fundació UPF

Visita Associació Consell de Cent

05/05/2016

Comissió Impulsora 25A

Emissió d'El matí de Catalunya Ràdio

30/10/2015

Comissió Impulsora 25A

Marató UPF.Ràdio

02/06/2016

UPF.Ràdio

Jornades sobre fundraising universitari

07/04/2016

UPFund

Seminari sobre Aspectes jurídics de la gestió universitària

30/06/2016

Servei d'Assessoria Jurídica

Trobada alumni del programa de doctorat GEFPM

04/09/2015

Departament d'Economia i Empresa

Festa final del 25è aniversari

07/07/2016

Comissió Impulsora 25A
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Es van celebrar 52 actes i activitats en cinc àmbits diferents: Institucional (9), Acadèmic (17),
Cultura (8), Esports (5), Estudiants (3) i Altres (10). En la següent relació estan agrupats per
àmbits i en ordre cronològic:

A. ACTES INSTITUCIONALS


Compareixença del rector al Parlament

El primer acte de celebració del 25è. aniversari va ser la compareixença, a petició pròpia, de
Jaume Casals, rector de la UPF, davant de la Comissió d’Ensenyament i Universitats del
Parlament de Catalunya, que va tenir lloc el 25 de juny del 2015, pocs dies després de complirse el 25è. aniversari de l’aprovació de la llei de creació de la Universitat Pompeu Fabra.
Durant la seva intervenció, el rector va retre comptes dels resultats i va fer balanç dels 25 anys
de trajectòria de la Universitat, alhora que va traçar les principals línies de futur. Tots els
representants dels partits polítics van felicitar el rector, tant pels 25 anys com pels bons
resultats obtinguts per la Universitat, que l’han situada en un lloc preeminent, i li van
preguntar per les claus de l’èxit aconseguit. Altres qüestions plantejades van fer referència al
finançament, l’accés a la universitat o la transferència de coneixement a la societat.



Graduació de la promoció del 25è. aniversari

L’Acte Acadèmic de Graduació de la promoció 2015 es va celebrar els dies 3 i 4 de juliol del
2015 al pati de l’edifici Roger de Llúria del campus de la Ciutadella. Prop de 1.900 estudiants de
grau, màster i doctorat de la 22a. promoció de la UPF van celebrar la seva graduació,
acompanyats pels seus familiars i amics, en una cerimònia en què van pujar a l'escenari per
recollir el diploma commemoratiu. L’Acte de Graduació va comptar amb la col·laboració del
Consell Social, i el despatx d’advocats Uría y Menéndez va patrocinar la graduació de la
promoció de Dret del 25è aniversari.

Graduats de la promoció del 25è. aniversari.
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Trobada UPF Alumni

Sota el lema “Torna a la Pompeu”, prop de 1.200 antics alumnes de la Universitat es van
retrobar el 18 de setembre del 2015 al campus de la Ciutadella.
La Trobada, organitzada per UPF Alumni i patrocinada pel Banc Sabadell, va començar amb el
debat “La universitat: un camí d'anada i tornada”, entre els alumni Pau Agulló (Economia,
1997), fundador i director general de Kernel Analytics; Nacho Corredor (Ciències Polítiques i de
l'Administració, 2012), consultor de comunicació i afers públics a Llorente & Cuenca; Guillem
d'Efak (Humanitats, 1998), exdirector de l'agència literària Carmen Balcells; Josep Lluís Sanfeliu
(Dret, 1996), soci i fundador d'Ysios Capital Partners; i Montserrat Vendrell (màster en
Comunicació Científica, 1997), directora general de Biocat i del Parc Científic de Barcelona. Va
moderar Aurora Masip (Periodisme, 1994), directora de Comunicació del Banc de Sang i
Teixits.
La segona part de la Trobada, conduïda per la presentadora de TV3 Anna Boadas (Comunicació
Audiovisual, 2005), va tenir un caràcter més festiu. Es va servir un piscolabis i es va projectar
en primícia el vídeo del 25è. aniversari de la UPF i el teaser del webdoc Amb títol, dirigit per
Neus Ballús (Comunicació Audiovisual, 2006). També van intervenir Salvador Garcia Ruiz
(Economia, 1998), conseller delegat del diari ARA i representant dels antics alumnes en el
Consell Social de la UPF, i Jaume Casals, rector de la UPF.
Després de l’actuació de l’Aula de Teatre de la UPF, el concert del grup Boreals, format pels
alumni Miquel Serra (Economia, 2013), Víctor Paradís (Periodisme, 2013) i Xavier Paradís
(Ciències Polítiques i de l'Administració, 2013), va tancar la festa a mitjanit.

Més d’un miler d’antics alumnes van assistir a la Trobada UPF Alumni.



Acte de retrobament dels fundadors de la UPF

El 8 d’octubre del 2015 va tenir lloc a l’edifici Balmes l’acte de retrobament dels membres de
l’Oficina per a la Promoció de la Universitat Nova de Catalunya (OPUNC), l’ens previ a la
creació de la UPF.
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A l’OPUNC, que va funcionar entre el gener i el juny de 1990, hi van treballar prop de quaranta
persones, entre personal docent i d’administració i serveis, i es va encarregar de tots els
treballs preparatoris per poder inaugurar la UPF el 8 d’octubre de 1990.
A l’acte de retrobament de l’OPUNC, que es va celebrar a la nova aula polivalent de la sisena
planta de l’edifici Balmes, que es va inaugurar per a l’ocasió, hi van assistir Jaume Casals, rector
de la UPF; els exrectors Enric Argullol (1990-2001) i Josep Joan Moreso (2005-2013); Andreu
Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement i antic assessor de l’OPUNC, i Carles Viver,
comissionat per a la Transició Nacional i primer degà de la Facultat de Dret. També hi van ser
presents Núria Basi, presidenta del Consell Social de la UPF, i dos dels seus antecessors en el
càrrec, Juan Echevarría (1990-1997) i Joan Guitart (1997-2004), i la majoria dels membres de
l’OPUNC, molts dels quals continuen treballant a la UPF.

Els membres de l’OPUNC es van retrobar vint-i-cinc anys després.



Acte de celebració del 25è. aniversari

L’acte acadèmic d’inauguració del curs 2015-2016 i de celebració del 25è. aniversari de la UPF
va tenir lloc el 29 d’octubre del 2015 a l’auditori de Ciutadella, exactament vint-i-cinc anys
després de l’acte oficial d’inauguració de la UPF.
La lliçó d’inauguració, amb el títol “Avaluar i comparar: sí, però correctament”, va anar a càrrec
de Rolf Tarrach, president de l’Associació Europea d’Universitats (EUA). Hi van assistir Ada
Colau, alcaldessa de Barcelona, i d’Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement.
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Rolf Tarrach va pronunciar la lliçó d’inauguració del curs 2015-2016.



Homenatge als treballadors més antics

Durant la celebració de l’acte de Nadal, que va tenir lloc el 16 de desembre del 2015 a
l’auditori del campus de la Ciutadella, van ser distingits els prop de noranta treballadors que
porten vint-i-cinc anys treballant a la Universitat. Aquests membres del personal
d’administració i serveis i del personal docent i investigador van rebre, de mans del rector
Jaume Casals, un obsequi com a record de la seva llarga pertinença a la UPF.

Els treballadors més antics de la UPF.
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Mònica Figueras, vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció, i Pelegrí Viader, secretari
general de la UPF, van conduir l’acte, que va comptar amb una actuació especial de l’Aula de
Teatre de la UPF, ja que va estar protagonitzada per sis antics alumnes que, quan eren
estudiants, en van formar part. Alguns d’ells es dediquen professionalment al món de la
interpretació, com les actrius Elena Fortuny, Anna Gras i Anna Sahun. També hi van participar
Xavier Parrilla, Galdric Peñarroja i Joan Sentí. Tots ells van representar diferents fragments del
Poema de Nadal, de Josep Maria de Sagarra.



Recepció als cònsols acreditats a Barcelona

Una vintena de persones pertanyents al cos consular acreditat a Barcelona van participar el 19
de gener del 2016 en una trobada institucional al campus de la Ciutadella, en què van poder
conèixer les principals línies estratègiques de la Universitat, sobretot pel que fa a l’àmbit de la
internacionalització. Es tractava dels representants diplomàtics d’Argentina, Àustria, Bèlgica,
Brasil, Cuba, Eslovàquia, Estats Units, França, Hongria, Itàlia, Japó, Mèxic, Noruega, Nova
Zelanda, Perú, Portugal, Suïssa i Turquia.
Després d’una benvinguda, a càrrec de Jaume Casals, rector de la UPF, els cònsols van visionar
la videomemòria dels 25 anys de la UPF. Seguidament, Josep Ferrer, vicerector per a la
Internacionalització de la Universitat i les Relacions Internacionals, va fer una presentació al
voltant de les línies estratègiques de la UPF en aquest camp.
Per acabar, els diplomàtics van fer una visita guiada pel campus de la Ciutadella, al final de la
qual van mantenir una trobada amb estudiants internacionals de grau, postgrau i doctorat de
la UPF i de la UPF-Barcelona School of Management, i amb personal docent i investigador
internacional de la Universitat.

Els cònsols que van participar a la trobada.
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Presentació del nou Pla Estratègic

El Pla Estratègic de la UPF. 2016-2025, un document elaborat a partir de la implicació de tota
la comunitat universitària, recull les línies que la Universitat vol seguir a partir d’ara per
consolidar el seu lideratge i esdevenir un agent actiu en la transformació i actualització del
món universitari.
Aquest full de ruta per als pròxims deu anys està estructurat en cinc grans àmbits estratègics
(Docència; Recerca; Entorn i projecció; Comunitat, i Finançament i governança) i tres eixos
transversals: esdevenir una universitat preeminent a Europa, amb projecció global; socialment
responsable i sostenible, i que treballa en xarxa.
La presentació del Pla Estratègic va tenir lloc el 8 de febrer del 2016, a l’auditori del campus del
Poblenou. Va anar a càrrec de Jaume Casals, rector de la UPF; Carles Ramió, vicerector de
Planificació; i Jacint Jordana, director del Pla Estratègic. També hi va intervenir Lluís Pasqual,
director del Teatre Lliure, que va reflexionar sobre com és la planificació estratègica en una
institució cultural com la que ell dirigeix.

Lluís Pasqual durant la seva intervenció.



Celebració dels 25 anys del Consell Social

Una seixantena de membres i d’antics membres del Consell Social de la UPF (antigament,
Consell Econòmic) es van reunir el 26 d’abril del 2016 al matí al campus de la Ciutadella, per
celebrar els 25 anys d’història d’aquest òrgan de participació de la societat en la Universitat,
així com per parlar del present i de les línies estratègiques de futur de la institució.
L’acte, que va tenir lloc a la sala polivalent de l’edifici Mercè Rodoreda, va comptar amb la
presència de Núria Basi, actual presidenta del Consell Social i dels antics presidents de l’òrgan
Juan Echevarría (1990-1997) i Joan Guitart (1997-2004). Josep Joan Moreso, exrector de la
UPF, i Carles Ramió, vicerector de Planificació, van intervenir a l’acte.
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Memòria dels actes de celebració del 25è aniversari de la UPF

Núria Basi va donar la benvinguda als assistents a l’acte.

B. ACTES ACADÈMICS


Campus Gutenberg de Comunicació Científica

Uns 300 experts en comunicació i divulgació científica es van reunir els dies 14 i 15 de
setembre del 2015 en el Campus Gutenberg de Comunicació Científica, una trobada
d’intercanvi professional organitzada pel màster en Comunicació Científica, Mèdica i
Ambiental (UPF-IDEC) i l' Obra Social "la Caixa", i amb la col·laboració del Centre d'Estudis de
Ciència, Comunicació i Societat de la Universitat Pompeu Fabra (CCS-UPF) i l'Associació
Catalana de Comunicació Científica (ACCC). Les activitats del campus (ponències, tallers,
microdiàlegs, laboratori d'idees, debats, espectacles, monòlegs, etc.) van tenir lloc a l’edifici
Balmes i al PRBB.



Conferència de l’European Foundation for Management Development

La Universitat Pompeu Fabra, a través de la UPF Barcelona School of Management, va
organitzar la conferència EFMD de Desenvolupament Executiu del 2015, una trobada d’escoles
de negocis i d’empreses internacional que va tenir lloc del 14 al 16 d'octubre del 2015 al
campus de la Ciutadella.
La trobada va reunir 130 representants d'escoles de negoci i d'empreses de 29 països diferents
a Barcelona amb l'objectiu de reflexionar i discutir sobre els reptes actuals i futurs dels negocis,
l'economia en general i el sector del desenvolupament directiu. Entre els participants, a banda
de la UPF Barcelona School of Management, hi havia la London Business School, la Queen's
School of Business, la Victoria University of Wellington, la University of Oxford o la HKUST
Hong Kong University of Science and Technology, entre d'altres.
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Jornada sobre Pompeu Fabra

Els dies 5 i 6 de novembre del 2015, la Càtedra Pompeu Fabra de la UPF va organitzar, en
col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans i el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de
Catalunya, la seva primera jornada científica, amb l’objectiu de difondre i promoure la llengua
catalana i l’obra de Pompeu Fabra.

Una de les sessions de la Jornada sobre Pompeu Fabra.

Aquesta primera jornada, titulada “Una mentalitat d’enginyer al servei d’una llengua i d’un
país”, va tractar tres aspectes cabdals de la figura de Fabra: l’enginyer, el lingüista i el ciutadà
compromès. La inauguració de la jornada va tenir lloc a l’IEC i l’auditori de l’UPF-IDEC va acollir
la sessió del 6 de novembre.



Simposi sobre recerca biomèdica

El Departament de Ciències Experimentals i de la Salut va organitzar el 4th. DCEXS Symposium
on “Innovative in sillico strategies in biomedical research”, que va tenir lloc el 17 de novembre
del 2015 a l’auditori del PRBB.
La trobada científica, patrocinada per Novartis, va comptar amb la participació d’una desena
de destacat científics nacionals i estrangers experts en l’àmbit del simposi.



Jornada sobre la fi de la Guerra Freda

La Jornada 25 anys després de la Fi de la Guerra Freda: Una Història Acabada? va tenir lloc l’11
de febrer del 2016, a la sala polivalent de l’edifici Mercè Rodoreda del campus de la Ciutadella.
La Jornada, organitzada en col·laboració amb el Consolat General dels EUA a Barcelona i amb
el suport del Consell Social de la UPF, va servir per debatre i analitzar sobre el context històric
en què es va produir la fi de la Guerra Freda, els canvis fonamentals que van tenir lloc durant la
dècada de 1990 i el context actual. Hi van assistir més d’un centenar de persones.
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D’esquerra a dreta: Caterina García, Robert Hutchings, Evgeni Kozhokin i Eugeni Bregolat.

Els professors de Relacions Internacionals de la UPF Caterina García Segura i Josep Ibañez van
ser els organitzadors de la Jornada, que va ser inaugurada per Josep Ferrer, vicerector per a la
Internacionalització de la Universitat i les Relacions Internacionals de la UPF, i Marcos
Mandojana, cònsol general dels EUA a Barcelona. A la primera sessió, “Balanç políticodiplomàtic dels 25 anys posteriors a la fi de la Guerra Freda”, hi van intervenir Eugeni Bregolat,
ambaixador d’Espanya a la Federació de Rússia (1992-1997); Robert Hutchings, diplomàtic,
professor de la Lyndon B. Johnson School of Public Affairs de la Universitat de Texas a Austin i
antic assessor del Departament d’Estat dels EUA, i Evgeny Kozhokin, historiador i politòleg,
vicerector de Ciència i docent de la Facultat de Relacions Internacionals i Política Exterior de la
Universitat MGIMO de Moscou.
Els ponents de la segona sessió, “Què queda de la Guerra Freda 25 anys després?” van ser
Maxim Bratersky, professor de Relacions Internacionals de la Higher School of Economics de
Moscou, i Bruce W. Jentleson, professor de la Sanford School of Public Policy de la Universitat
de Duke (Carolina del Nord, EUA) i antic assessor del Departament d’Estat dels EUA. Xavier
Mas de Xaxàs, corresponsal diplomàtic de La Vanguardia i excorresponsal a Washington, en va
ser el moderador.



Xerrada d’Aaron Ciechanover, premi Nobel de Química

Aaron Ciechanover, professor de Bioquímica i director del Rappaport Faculty of Medicine and
Research Institute del Technion – Israel Institute of Tecnnology, i premi Nobel de Química
(2004) pels seus estudis sobre el catabolisme de les proteïnes mediat per les ubiquitines, va
impartir l’1 d’abril del 2016 la conferència “The Ubiquitin Proteolytic System: From Basic
Mechanisms through Human Diseases and on to Drug Targeting”.
Durant l’acte, que va tenir lloc a l’auditori del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB),
van intervenir, per part de la UPF, Àngel Lozano, vicerector de Recerca i Doctorat; David
Comas, director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, i Joaquim Gea, degà
de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. També hi va participar Concha Marzo,
directora de Relacions Institucionals de Novartis, que va patrocinar la conferència.
15
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Aaron Ciechanover durant la seva conferència.



Trobada de les millors universitats joves del món

El campus de la Ciutadella va acollir del 5 al 7 d'abril del 2016 la THE Young Universities
Summit, una cimera de joves universitats organitzada pel Times Higher Education, que va
comptar amb la participació de ponents procedents d’institucions d’educació superior d’arreu
del món. La trobada va abordar els reptes específics que encaren les universitats més joves,
sota el títol “How disruptive young innovators challenge the traditional elites”.
Durant la trobada es van abordar qüestions estratègiques per al futur de les universitats més
joves com les estratègies de captació de finançament, la relació amb els alumni, la importància
de la marca i el branding, les relacions internacionals i la política de xarxes, la relació amb el
sector productiu, les noves tecnologies aplicades a la docència o la qualitat i l’impacte de la
recerca.
La cimera, patrocinada per Santander Universidades, va incloure la participació de membres de
52 universitats joves pertanyents a una trentena de països, així com de representants
d'institucions i xarxes vinculades a l'ensenyament superior, la ciència i la innovació com
l'Aliança d'Univesitats del Regne Unit (University Alliance), la Xarxa Tecnològica d'Austràlia
(Australian Technnology Network) o el Council for Advancement and Support of Education
(CASE), entre d'altres.
Durant la trobada, Times Higher Education va fer públic el rànquing de les 150 de les millors
universitats del món menors de 50 anys, en el qual la UPF s’ha situat en la 15a. posició en el
món, 11.a a Europa i 2a. a Espanya.
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Una de les sessions de la THE Young Universities Summit.



Investidura de Frederick Wiseman com a doctor honoris causa

El cineasta nord-americà Frederick Wiseman, considerat el director de documental en actiu
més prestigiós de la història del cinema, va ser investit doctor honoris causa per la UPF, a
proposta del Departament de Comunicació, en una cerimònia celebrada el 3 de maig del 2016,
a l'auditori del campus de la Ciutadella. L'acte va estar presidit pel rector de la Universitat,
Jaume Casals, que va estar acompanyat a la taula presidencial per Núria Basi, presidenta del
Consell Social; Pelegrí Viader, secretari general, i José Fernández Cavia, director del
Departament de Comunicació.

D’esquerra a dreta: Jordi Balló, Frederick Wiseman i Jaume Casals, durant la investidura del prestigiós documentalista.
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El professor del Departament de Comunicació Jordi Balló va ser el padrí del doctorand, i l’elogi
de Wiseman va anar a càrrec de Mercè Ibarz, professora del mateix Departament.
Wiseman ha rebut el doctorat honoris causa per la seva valenta trajectòria i per ser un referent
als estudis sobre cinema, i per una obra que ha contribuït a engrandir el coneixement
cinematogràfic i sociològic amb un alt compromís amb el progrés i amb les institucions que
regulen la nostra societat.



Assemblea de ràdios universitàries

La UPF, amb la col·laboració d’UPF.Ràdio, va acollir la VII Assemblea de Ràdios Universitàries
(ARU). Durant l’Assembla, que va tenir lloc el 3 de juny del 2016 al campus del Poblenou, es va
debatre com projectar els temes universitaris, culturals, científics i tècnics cap a la societat
mitjançant la utilització de productes i programes radiofònics, així com promoure la presència
de la universitat a la societat i facilitar l’accés a la societat del coneixement.



Cicle “Diàlegs Humanístics UPF”

La UPF va obrir les portes a la societat i a tota la comunitat universitària per divulgar i debatre,
en una sèrie de vuit diàlegs, temes d’actualitat i del camp humanístic. Les humanitats van ser
l’eix vertebrador del cicle “Diàlegs Humanístics UPF”, les sessions del qual es van celebrar en
diferents dimarts dels mesos de febrer, març i abril del 2016, de 19.00 a 20.00 hores. L’entrada
a les conferències, que van tenir lloc a l’auditori del campus de la Ciutadella, era gratuïta.
El programa complet del cicle, coordinat per la professora del Departament d’Humanitats
Tamara Djermanovic, va ser:
•

“Filosofia i literatura: el coneixement entre la raó i el mite”, a càrrec de Rafael Argullol,
escriptor i catedràtic d’Estètica i Teoria de l’Art de la UPF, i Javier Aparicio Maydeu,
professor titular de Literatura Espanyola i Literatura Comparada de la UPF (16 de febrer)

•

“Psicologia i neurociència: conducta humana i desafiaments científics”, a càrrec d’Olga
Valverde, catedràtica de Psicobiologia de la UPF, i Nolasc Acarín, especialista en Neurologia
i antic professor de la UPF (23 de febrer)

•

“Europa i l’Orient Mitjà: influències, llegats, conflictes. El cas de Síria i del Líban. Les
primaveres àrabs en l’hivern de la política i l’economia internacional”, a càrrec de María
Eugenia Aubet, catedràtica de Prehistòria de la UPF, i Francisco del Río Sánchez, professor
de Semítiques de la UB (1 de març)

•

“Periodisme i política: la caixa negra i les amistats perilloses”, a càrrec de Josep Gifreu,
catedràtic emèrit de Teoria de la Comunicació de la UPF, i Mònica Terribas, periodista i
professora del Departament de Comunicació de la UPF (8 de març)

•

“Les relacions entre Catalunya i Espanya: passat i present (1714-2016). De la pèrdua de les
institucions al sobiranisme”, a càrrec de Joaquím Albareda, catedràtic d’Història Moderna
de la UPF, i Jordi Guiu, professor de Sociologia de la UPF (15 de març)

•

“Medicina i cultura: mirades sobre l’home, la malaltia i l’entorn cultural”, a càrrec d’Antoni
Sitges-Serra, catedràtic de Cirurgia de la UAB i cap del Departament de Cirurgia de
l’Hospital del Mar, i Tamara Djermanovic, professora d’Estètica i Literatures Eslaves de la
UPF (12 d’abril)
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•

“Literatura i cinema: el cas medieval”, a càrrec de Victoria Cirlot, catedràtica de Filologia
Romànica de la UPF, i Ivan Pintor, professor de Cinema Contemporani de la UPF (19
d’abril)

•

“Economia: crisi o redefinició del sistema?”, a càrrec d’Albert Carreras, catedràtic
d’Economia de la UPF, i Josep Maria Vegara, professor emèrit d’Economia de la UAB i
professor conferenciant de la UPF (26 d’abril)
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C. CULTURA


Exposició dels cartells guanyadors dels premis Sant Jordi

La mostra “25 anys de cartells de Sant Jordi (1992-2015)” es va poder visitar del 29 de
setembre fins al 31 d’octubre del 2015 a la sala d’exposicions del campus de la Ciutadella.
Va reunir els originals dels 23 cartells guanyadors del primer premi d’aquesta modalitat del
certamen, una imatge que ha servit any rere any per promocionar la convocatòria del curs
següent. Els visitants van poder gaudir de la creativitat i l’esperit artístic de la comunitat UPF,
plasmada en els 23 cartells fets a partir de diferents tècniques i estils artístics.
L’exposició va ser itinerant i també es va poder visitar als campus del Mar (del 5/11/2015 al
7/41/2016) i del Poblenou (del 12/1/2016 al 14/3/2016).


Estrena del webdoc Amb títol

El documental interactiu Amb títol, dirigit per la cineasta i antiga alumna de la UPF Neus Ballús,
es va estrenar el 25 de novembre del 2015 al hall del Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB).
L’acte va ser conduït per Lluís Marquina, director i presentador del programa Generació digital
del 33, i van intervenir Jaume Casals, rector de la UPF; Miquel Garcia, cap de Documentals i
Nous Formats de TV3; Jordi Balló, professor del Departament de Comunicació de la UPF i
director del màster en Documental de Creació de la UPF Barcelona School of Management, i
Neus Ballús, directora del webdoc.
Amb títol és un webdoc que compta amb la coproducció de TV3 i amb la col·laboració de
l’Obra Social “la Caixa”. El seu objectiu és fer una reflexió sobre la funció que fa la universitat
en les nostres vides. Per aquest motiu, fa viatjar l’usuari-espectador a través d’una sèrie de
casos d’alumni de la UPF singulars, com si es tractés de la seva pròpia experiència vital.

L’equip i els protagonistes d’Amb títol, el dia de la presentació al hall del CCCB.
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Aquest webdoc és un projecte de reflexió sobre la funció de la universitat pública a través de
diferents personatges que s’hi han titulat durant aquests darrers 25 anys i, que amb el temps,
han complert o no les seves expectatives inicials. És, per això, que el subtítol del documental és
“o com la universitat et canvia la vida”. El webdoc es basa en la interactivitat, que permet que
l’usuari-espectador participi en la narració del propi documental. La programació i el disseny
de la navegació també són determinants en l’experiència de l’usuari i formen part de
l’estructura narrativa del documental.



Exposició sobre els 30 anys de l’adhesió a les comunitats europees

L’exposició “Ara fa 30 anys: Un espai de reflexió” va mostrar què ha representat la integració
europea per a Catalunya, i a la inversa, què ha representat Catalunya per a l’Europa
comunitària. La mostra, que es va poder visitar del 15 de gener fins al 12 de febrer del 2016 a
la sala d’exposicions del campus de la Ciutadella, es va organitzar per recordar el 30è.
aniversari de la integració del Regne d’Espanya a les Comunitats Europees, el que avui es
coneix com la Unió Europea.
La mostra es va estructurar en vuit apartats: Punt de partida; Catalunya es va preparar; Europa
a les aules; Impacte material; Ciutadania europea; Reptes; Què ha significat Europa per a
Catalunya?, i Què ha significat Catalunya per a Europa? Va comptar amb el patrocini principal
de CaixaBank, la col·laboració del Parlament Europeu, la Comissió Europea, Europe Direct, la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Lifelong Learning Programme i el
suport de més de 40 entitats.
L’acte d’inauguració de l’exposició va tenir lloc el 15 de gener del 2016, a l’auditori del campus
de la Ciutadella. Hi van intervenir Fernando Guirao, catedràtic Jean Monnet d’Història de la
Universitat i comissari de l'exposició; l'escriptor Eduardo Mendoza, que va parlar de la
transformació d'Europa durant aquestes tres dècades i què ha significat la integració europea
per a Catalunya i Espanya, i el rector Jaume Casals. L'actuació del Cor de la UPF va cloure l’acte.
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Exposició dels tresors de la Biblioteca i acte d’agraïments als seus donants

El 14 d’abril del 2016 va tenir lloc l’acte d’agraïment als donants de la Biblioteca de la UPF, que
va precedir la inauguració de la mostra “Exclòs de préstec. El fons desconegut de la Biblioteca
de la UPF”, que es va poder visitar fins al 20 de maig del 2016 a la sala d’exposicions del
campus de la Ciutadella.
Aquest acte va consistir en la taula rodona “Ex-libris. La llarga vida d’un llibre”, moderada pel
professor de Literatura Espanyola i Literatura Comparada de la UPF Javier Aparicio Maydeu, i
en la qual van participar quatre antics alumnes de la UPF vinculats al món editorial: Sebastià
Bennasar, escriptor i periodista cultural; Roger Domingo, director editorial del Grup Planeta;
Scheherezade Surià, traductora literària i fundadora de l’empresa Las 1001 Traducciones, i
Carlota Torrents, agent literària a Silvia Bastos Agencia Literaria. Les cançons del duo Marta y
Micó i el parlament de Jaume Casals, rector de la UPF, van cloure l’acte.
L'exposició “Exclòs de préstec. El fons desconegut de la Biblioteca de la UPF”, organitzada per
la Biblioteca de la UPF i produïda per bpdisseny, va exposar una selecció de documents
significatius pel seu valor bibliogràfic, raresa o curiositat. Es tractava de 26 obres (una per curs,
des del 1990, any de creació de la UPF) que formen part de la secció de reserva de la
Biblioteca, compost per llibres impresos —alguns d'ells de cultures llunyanes—, manuscrits
sobre pergamí i altres suports materials. Moltes d'elles es van exhibir per primera vegada, i són
un reflex de la diversitat que integra el fons bibliogràfic de la Biblioteca, tant pel que fa a les
èpoques, temes i disciplines, llengües i cultures, i també quant a materials i suports.

L’exposició “Exclòs de préstec” va reunir 26 documents de gran valor bibliogràfic.

Les obres exposades es van organitzar en deu àmbits a partir d'un element caracteritzador que
les uneix i les relaciona: Manuscrits i incunables; Creació i pensament; De lleis; Diccionaris. Les
paraules; Geografies. L'espai; Testimonis; Ciència i Tècnica; Artistes; Històries d'Amor; i
Orientàlia. Algunes de les obres exposades van ser un manuscrit de gramàtica llatina escrit a
Catalunya a principis del segle XIV, el document relligat més antic del fons bibliogràfic de la
22
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UPF; un incunable imprès l'any 1475 a Roma; una obra editada l'any 1969 amb textos de Joan
Brossa i litografies d'Antoni Tàpies, o un llibre editat amb motiu d'una exposició de gravats de
Picasso, entre d'altres. L’exposició es pot visitar a https://www.upf.edu/web/exclosdeprestec.



Presentació del llibre dels guanyadors dels premis Sant Jordi

La presentació del llibre Premis Sant Jordi 1992-2016, que recull les obres guanyadores de les
modalitats de poesia, narració breu i cartells dels Concursos de Sant Jordi celebrats durant els
primers 25 cursos de la UPF, va tenir lloc el 21 d’abril del 2016, a la sala polivalent de l’edifici
Mercè Rodoreda, durant l’acte de lliurament dels premis dels Concursos de Sant Jordi 2016.
El llibre és un recull totes les obres premiades en els Concursos de Sant Jordi de la UPF, des del
curs 1991-1992, en què va tenir lloc la primera edició, fins a l'actual curs 2015-2016, pel que fa
a les modalitats de cartells (aquesta a partir del curs 1992-93), narració breu (inclosos diversos
premis especials coincidint amb cursos dedicats a diferents temàtiques, com ara la celebració
del XXè aniversari de la UPF o el curs dedicat a la igualtat entre homes i dones) i poesia.
El volum, prologat per Javier Aparicio Maydeu, delegat de Cultura de la UPF, està estructurat
per cursos (25 en total), i de cada curs, transcriu consecutivament les obres guanyadores en les
modalitats de cartell, narració breu i poesia (per aquest ordre). A la part final, hi ha un índex
amb tots els premiats dels Concursos de Sant Jordi.



Inauguració de l’UPF Art Track

Coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig del 2016 va néixer l’UPF Art
Track, una proposta innovadora de la UPF per obrir el seu patrimoni artístic a la societat, a
partir d’un circuit que transcorre pels edificis emblemàtics del campus de la Ciutadella per
mostrar tres de les joies artístiques més preuades de la UPF: la Sala de Reflexió d’Antoni
Tàpies, centre neuràlgic del recorregut, la col·lecció d’obres d’art contemporànies que
diferents artistes de projecció internacional han donat a la Universitat, i el Dipòsit de les
Aigües, seu de la Biblioteca General de la UPF.

D’esquerra a dreta Xavier Antich, Pepe Serra, Jaume Casals, Rosa Malet, Bernardo Laniado-Romero, Javier Aparicio i Miguel Zugaza
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L’acte d’inauguració va tenir lloc el dia abans, 17 de maig, a l’Espai Tàpies del campus de la
Ciutadella, que s'ha museïtzat arran d'aquesta iniciativa. L’acte, presidit per Jaume Casals,
rector de la Universitat, va comptar amb la presència de Javier Aparicio Maydeu, delegat de
Cultura de la UPF i impulsor de l'UPF Art Track, i de sis directors de destacats museus de
Barcelona i Madrid, que van apadrinar aquesta iniciativa: Miguel Zugaza (Museu del Prado),
Pepe Serra (MNAC), Rosa Maria Malet (Fundació Joan Miró), Xavier Antich (Fundació Antoni
Tàpies), Bernardo Laniado-Romero (Museu Picasso) i Vicenç Villatoro (CCCB).



Exposició “Sapere aude” al metro

L’exposició “Sapere aude” (Atreveix-te a saber) es va inaugurar el 30 de juny del 2016 al
passadís de l’estació de metro Ciutadella | Vila Olímpica, de la línia 4 del metro de Barcelona.
La inauguració va anar a càrrec de Jaume Casals, rector de la UPF; Enric Cañas, conseller
delegat de TMB; Santiago Torres, director de la Fundació TMB, i Xavier Flotats, responsable
comercial Large Format Printing d’HP Iberia.
Aquesta intervenció mural mostra 26 cites de grans pensadors universals de tots els temps i
totes les cultures, amb l’objectiu de difondre el coneixement i oferir als ciutadans i als usuaris
del transport públic diferents reflexions sobre la importància de l’educació i el saber. Es podrà
visitar, com a mínim, fins al pròxim 30 de setembre.
Les 26 cites de grans pensadors que inclou la mostra, unes màximes que giren al voltant de la
importància l’educació i el coneixement, s’han seleccionat entre les moltes propostes rebudes.
Els viatgers del metro troben les cites en la llengua original (àrab, grec, alemany, xinès, italià,
etc.), i traduïdes en tots els casos al català, castellà i anglès, ja que això fa que augmenti la
complicitat i l’interès per la mostra, alhora que en facilita la lectura als nombrosos turistes que
passen per l’estació.

L’exposició “Sapere aude” es pot veure al passadís de l’estació Ciutadella | Vila Olímpica.
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L’exposició, impulsada i coordinada per la professora del Departament d’Humanitats de la UPF
Tamara Djermanovic, va comptar amb la col·laboració de la Fundació Transports Metropolitans
de Barcelona (TMB) i el suport d’HP. El disseny de l’exposició va anar a càrrec de Bpdisseny.
L’exposició “Sapere aude” també es pot visitar a https://www.upf.edu/web/sapereaude.



Presentació d’un video mapping sobre el campus de la UPF

La seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) va acollir l’últim acte de la celebració del
25è. aniversari de la UPF, que va servir per posar en valor l’aportació històrica de la Universitat
en la recuperació d’espais urbans i edificis de la ciutat de Barcelona. El 14 de juliol del 2016 s’hi
va estrenar un video mapping singular que es projecta, de forma permanent, a la instal·lació
Maqueta Barcelona del COAC. L’audiovisual, d’una durada aproximada de vuit minuts i titulat
“El campus urbà de la Universitat Pompeu Fabra”, explica els 25 anys d’història de la UPF i com
la institució s’ha anat implementant progressivament al cor de Barcelona, afavorint la
revitalització urbana i social d’alguns barris de la ciutat: el Gòtic, la Vila Olímpica i el Poblenou.
D’altra banda, també mostra la varietat de treballs arquitectònics realitzats, combinant la
rehabilitació d’edificis emblemàtics i històrics de la ciutat, com les casernes de Ciutadella o el
Fòrum Vergés, amb la construcció de nous equipaments, com el campus del Poblenou, a
l'epicentre del districte 22@, o el PRBB.

Previ a la inauguració de la instal·lació, alguns dels protagonistes de les remodelacions i les
construccions dels diferents campus de la UPF van participar en la conversa “El campus de la
UPF. Universitat i ciutat”, durant la qual van debatre sobre la importància que la Universitat ha
tingut i té com a vertebradora de la ciutat de Barcelona. Així, els arquitectes Josep Benedito,
Oriol Bohigas i Antoni Vilanova, moderats per Daniel Venteo, alumni de la UPF, historiador i
autor del llibre Universitat Pompeu Fabra, història d’un campus urbà (2010), van repassar la
història dels diferents espais i com aquests han contribuït a la millora urbana de la ciutat. Els
parlaments de Jaume Casals, rector de la UPF, i de Lluís Comerón, degà del COAC, van cloure la
taula rodona.
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D’esquerra a dreta: Daniel Venteo, Antoni Vilanova, Lluís Comerón, Jaume Casals, Josep Benedito i Oriol Bohigas.

D. ESPORTS


Geocatxing al campus

Una dotzena de persones van participar el 28 de novembre del 2015 en una activitat de
geocatxing, que va consistir en trobar els diferents catxés amagats en els edificis de la UPF.
Organitzada en col·laboració amb l’empresa Totxgeo, el seu objectiu va ser donar a conèixer el
campus de la UPF entre la societat.



Torneig d’escacs

L’11 d’abril del 2016 va tenir lloc un torneig d’escacs, en la modalitat de partides ràpides, que
va comptar amb la participació de vint jugadors. El torneig, organitzat pel SACU i la Federació
Catalana d’Escacs, es va celebrar a l’edifici Doctor Aiguader del campus del Mar.



Torneig de tennis de taula

El torneig de tennis de taula “UPF 25 anys” va tenir lloc el 20 de maig del 2016 pel matí a
l’àgora Jordi Rubió i Balaguer del campus de la Ciutadella. Hi van participar 28 jugadors i totes
les partides es van jugar en la modalitat individual.
La competició va estar organitzada pel SACU, amb la col·laboració de la Federació Catalana de
Tennis de Taula, que va proporcionar el material del torneig, i l’Òptica Universitària, que va
regalar targetes regals als tres primers classificats.
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El torneig de tennis taula va tenir molts espectadors.



Torneig de futbolí

El torneig de futbolí “UPF 25 anys” va tenir lloc el 2 de juny del 2016 per la tarda a la plaça
Gutenberg del campus del Poblenou. Hi van participar un total de 34 jugadors, repartits en 17
equips de dues persones. El torneig va estar organitzat pel SACU, amb la col·laboració de
l'Associació Catalana d’Ajudes als Centres Educatius i Estudiants (ACACEE) i l’Òptica
Universitària, que va regalar targetes regals als tres primers classificats.



Partit de futbol entre el PAS i el PDI

El 17 de juny del 2016 es va jugar un partit de futbol amistós entre el Personal d’Administració
i Serveis i el Personal Docent i Investigadors. Cada equip estava format per quinze jugadors,
tots ells treballadors de diferents Departaments i Serveis de la Universitat. El partit es va
disputar al camp de Futbol de la Barceloneta i va finalitzar en empat (1 – 1).

Els equips del PAS i del PDI abans del partit que els va enfrontar.
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E. ESTUDIANTS


Mostra d’Associacions d’Estudiants

La Mostra d’Associacions d’Estudiants de la UPF es va celebrar el 28 d’octubre del 2015 al pati
de l’edifici Jaume I del campus de la Ciutadella Els estudiants van poder visitar els estands de
24 associacions que formen part del teixit associatiu de la Universitat.
La fira va acollir col·lectius d’estudiants lligats a diferents tipologies d’activitats: associacions
polítiques com Students for Liberty o el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), i
grups de caràcter social i lúdic, com la colla castellera dels Trempats UPF.
L’objectiu de la mostra era donar a conèixer en primera persona a la comunitat universitària
totes les activitats i projectes que es duen a terme per part dels estudiants de la Universitat i
així fer que els universitaris puguin participar d’una manera més activa dins de la vida de la
UPF.

El pati de l’edifici Jaume I va acollir la fira de les associacions d’estudiants.



Festa Major dels estudiants

Va tenir lloc el 5 de maig del 2016, a partir de les 17.00 hores, a la plaça Gutenberg del campus
del Poblenou, i hi van assistir unes 3.000 persones. Organitzada per diferents associacions
d’estudiants, amb la col·laboració de la Universitat, va incloure un correcampus, una paella
popular, l’actuació de la colla castellera de la UPF Els Trempats i un concert final, amb
l’actuació de quatre grups de música: Atzagaia, Inna Cantina, EAM i El Veïnat.
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La plaça Gutenberg va ser el centre neuràlgic de la Festa Major del estudiants.



Mostra de cooperatives

Una comissió del Consell d’Estudiants de la UPF (CEUPF) va organitzar el 19 de maig del 2016 la
UPFCooperativa, la 1ª Mostra de Cooperatives de la UPF.
De les 10.00 a les 16.00 h al pati de Jaume I del Campus de la Ciutadella, onze cooperatives de
diferents sectors van mostrar el seu projecte alternatiu i van ensenyar els seus productes o
serveis. D'aquesta manera van apropar aquest model econòmic i professional més just,
democràtic i sostenible a la comunitat universitària de la UPF. A més, durant tot el dia es van
celebrar tres taules rodones sobre cooperativisme en els sectors de l’habitatge, les finances i la
comunicació.
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F. ALTRES


Trobada d’alumni del programa de doctorat GEFPM

Després de vint-i-cinc anys d'activitat i d'arribar als 200 graduats, el Programa de Postgrau en
Economia Finances i Administració (GPEFM) va organitzar la primera Trobada d’Alumni
d’aquest programa de doctorat de la UPF, que va tenir lloc els dies 4 i 5 de setembre del 2015
al campus de la Ciutadella.
Més de cinquanta antics alumnes i nombrosos professors actuals i antics van participar a la
trobada, que va incloure diferents activitats acadèmiques, entre les quals la taula rodona
“Graduate Education in Europe, Past and Future Challenges”, que va comptar amb la
participació del professors Antonio Cabrales (University College London); Teresa Garcia-Milà
(UPF i Barcelona GSE); Robin Hogarth (UPF i Barcelona GSE); Ramon Marimon (EUI-UPF i
Barcelona GSE), i Andreu Mas-Colell (UPF i Barcelona GSE).



Jornada de portes oberts del campus del Mar

El Campus Universitari Mar i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) van celebrar
conjuntament el 3 d’octubre del 2015 una jornada de portes obertes per a tots els públics.
Unes 600 persones van participar en les activitats exclusives del campus Mar, que van consistir
en una dotzena de tallers i experiments centrats en la formació dels futurs professionals de la
salut i les ciències de la vida, a càrrec de professors, investigadors i alumnes d’aquest campus.
També hi ha haver visites guiades a les aules i als laboratoris de l’edifici docent.
Alguns dels tallers van ensenyar a aprendre a socórrer una persona amb aturada cardíaca, a
compartir els coneixements dels estudiants d’Infermeria a l’hora de fer sutures o a tenyir una
mostra de cèl·lules de la boca pròpies. A més, també es van realitzar tallers a càrrec de grups
de recerca externs al campus, com el taller sobre exploració virtual que va realitzar el grup
SPECS, del DTIC-UPF.

Assistents a la jornada de portes obertes del campus del Mar.

30

Memòria dels actes de celebració del 25è aniversari de la UPF



Emissió d“El matí de Catalunya Ràdio”

“El matí de Catalunya Ràdio” es va emetre en directe des de l’auditori del campus de la
Ciutadella el 30 d’octubre del 2015. El programa, presentat per Mònica Terribas, va fer un
recorregut pels 25 anys de vida de la Universitat a través d’entrevistes i compartint
experiències amb protagonistes que formen o han format part de la comunitat de la UPF. Va
començar amb una tertúlia amb els fundadors de la Universitat Carles Viver, catedràtic de Dret
Constitucional i primer degà de la Facultat de Dret; Ramon Marimon, catedràtic d’Economia i
primer degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, i Guillem López
Casasnovas, que va ser vicerector d’Economia i degà de la Facultat d’Econòmiques. Les
actuacions musicals de l’alumni Joan Dausà i de l’estudiant de Comunicació Audiovisual Enric
Verdaguer van amenitzar les cinc hores de durada del programa.

El professor Guillem López Casanovas, durant la tertúlia del programa.



Jornada de Portes Obertes del campus del Poblenou

Durant la Jornada, que va tenir lloc el 12 de març del 2016, es van mostrar als visitants les
activitats que s'estan realitzant en els diferents àmbits que imparteixen docència i recerca en
el campus: Comunicació, Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i
Traducció i Ciències del Llenguatge.
Més de cent persones van participar en la desena de tallers i demostracions (de 20-30 minuts
de durada), adreçats a tots el públics. Es van programar, entre d’altres, un taller de ràdio, un
taller de robòtica, una sessió sobre el funcionament del cervell, un taller d’eye-tracking o
seguiment a través de la mirada, un tast de llengua de signes catalana, un taller de subtitulació
de continguts mediàtics, i una sessió interactiva de cos sencer amb un tobogan gegant per
gaudir en equip a la vegada que es fa activitat física. Els visitants també van poder conèixer la
història i l’evolució dels edificis i les instal·lacions del campus de la mà dels arquitectes que van
dur a terme la rehabilitació i adequació dels edificis de l’antiga fàbrica de Ca l’Aranyó (1877) en
campus universitari com, per exemple, l’edifici que actualment ocupa la Biblioteca / CRAI.
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El taller de robòtica va ser un dels més concorreguts de la Jornada de Portes Obertes de Poblenou.



22@Breakfast sobre el 25è. aniversari de la UPF

L’associació 22@Network bcn va celebrar el 31 de març del 2016 a l’auditori del campus del
Poblenou la 108ª edició del 22@Update Breakfast, que va tractar sobre la “Col·laboració
publico - privada al districte 22@: l’exemple de la UPF”. Dins l’apartat d’innovador del mes,
Jaume Casals, rector de la UPF, va presentar la ponència “Els 25 anys de la UPF i els 10 propers.
Pla estratègic de la UPF”, en què va valorar positivament la presència de la Universitat en el
mercat internacional i va destacar la importància de valorar el coneixement i la recerca, posant
el focus en la captació de talent, professors i estudiants.



Jornada sobre filantropia i fundraising en universitats joves

Els dies 7 i 8 d'abril de 2016 es va celebrar la Jornada “Philanthropy and Fundraising in Young
Universities”, una trobada en què experts nacionals i internacionals en fundraising d'algunes
de les universitats joves més prestigioses del món van compartir les seves estratègies de
captació de fons, van conversar sobre l'activitat i la importància dels col·lectius Alumni, les
relacions amb les empreses i les diferents possibilitats de finançament públic i privat en el
context universitari espanyol.
La Jornada, organitzada per UPFund, va reunir prop de vuitanta participants a l’auditori de
l’edifici Mercè Rodoreda del campus de la Ciutadella. Va estar patrocinada per Ricoh i va
comptar amb la col·laboració del Consell Social de la UPF.
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Taula rodona de la Jornada dedicada a les estratègies per captar fons a les universitats joves.



Visita d’un grup d’antics regidors de l’Ajuntament de Barcelona

L’Associació Consell de Cent, formada per antics regidors de l’Ajuntament de Barcelona, va
visitar el 5 de maig del 2016 les instal·lacions de la UPF, per tal de conèixer de prop la situació
de la Universitat i els seus projectes estratègics.
Una desena de membres d’aquesta entitat, entre els quals Ricard Boix, exgerent de la UPF i
promotor de la visita, van assistir a la trobada, que va començar amb una recepció institucional
a la sala polivalent de l’edifici Mercè Rodoreda del campus de la Ciutadella.
Després de visionar la videomemòria dels 25 anys de la UPF i de les paraules de benvinguda de
Núria Basi, presidenta del Consell Social de la UPF, Jaume Casals, rector de la UPF, va comentar
diversos temes relacionats amb l’actualitat i el futur de la institució, englobats en el Pla
Estratègic UPF 2016-2025. En acabar, el grup va visitar els espais més emblemàtics dels
campus de la Ciutadella i del Poblenou.



Marató d’UPF.Ràdio

UPF.Ràdio va celebrar el 2 de juny del 2016 un programa de ràdio de gran format i llarga
durada per commemorar el 25è. aniversari de la UPF. Aquesta marató radiofònica de sis hores
interrompudes de ràdio en directe per Internet va començar a les 10.00 hores a la plaça
Gutenberg del Campus del Poblenou i, sense interrupció, va acabar a les 16.00 hores.
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El concepte global de canvi va ser el tema escollit per conduir el programa, que va comptar, a
més, amb música en directe sense solució de continuïtat que va enllaçar amb els temes que es
van tractar. Es va parlar del futur de la ràdio, dels mitjans de comunicació i les noves formes de
comunicar i, també, dels canvis urbans, comercials i de la vida. La iniciativa va comptar amb la
participació de professors de la Universitat, professionals del món radiofònic, personal de
l’Associació de Ràdios Universitàries (ARU) i representants d’entitats del barri del Poblenou.

Una de les entrevistes que es van fer durant la marató d’UPPF.Ràdio.



Seminari sobre aspectes jurídics de la gestió universitària

L’auditori del campus del Poblenou va acollir els dies 30 de juny i 1 de juliol del 2016 el XII
Seminario sobre Aspectos Jurídicos de la Gestión Universitaria, que se celebra amb caràcter
biennal i està promogut per la Asociación para el Estudio del Derecho Universitario (AEDUN).
En aquest seminari, organitzat pel Servei d’Assessoria Jurídica de la UPF, els més de cent
participants van exposar els treballs d’anàlisi i valoració que han portat a terme durant els
darrers mesos al voltant de tres grans blocs temàtics: les incidències de les lleis 39/2015 i
40/2015 en l’àmbit universitari; l’entramat jurídic d’aplicació al sector de la recerca, i les
“servituds” de la contractació pública i altres formes de contractació.
El seminari, que va ser inaugurat el 30 de juny al matí per part de Jaume Casals, rector de la
UPF, va incloure dues jornades de presentacions i debat al voltant d’aquest tres eixos. La
conferència de clausura, “Ius universitatis: las universidades en el ámbito jurídico”, va anar a
càrrec de Josep Joan Moreso, catedràtic de Filosofia del Dret i anterior rector de la UPF.
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Festa final del 25è. aniversari

Unes 600 persones van participar a la festa dels treballadors de la UPF, que va tenir lloc el 7 de
juliol del 2016 al vespre, al pati de l’edifici Jaume I del campus de la Ciutadella. A la festa hi van
assistir membres del personal docent i d’administració i serveis en actiu, i també jubilats i
antics treballadors.
Durant la trobada es van projectar fotos i vídeos antics enviats pels assistents a la festa i es van
projectar diferents vídeos de felicitació gravats pels treballadors de la Universitat. La música
que va amenitzar la festa va estar proposada pels mateixos assistents.

Els assistents a la festa van menjar, beure i ballar fins la mitjanit.
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6. CANALS I PRODUCTES DE COMUNICACIÓ
Web del 25è aniversari
Coincidint amb el 25è. aniversari de la creació de la UPF, el 18 de juny del 2015 es va publicar
la web del 25è. aniversari: www.upf.edu/25anys. La pàgina continua activa a l’apartat
Universitat > Presentació > Commemoracions > 25è aniversari de la UPF.

La web, realitzada amb el sistema Liferay, és responsive —adaptada per als dispositius
mòbils—, i té els següents apartats o seccions:
•

Vídeo. S’hi van publicar els vídeos “La Universitat Pompeu Fabra 25 anys” (entre el
18/6/2015 i el 21/9/2015) i “UPF. 25 anys amb tu” (a partir del 21/9/2015)

•

Agenda. Presentació del programa d’actes i activitats (nom de l’activitat, breu
descripció, dia, hora i lloc)

•

Cronograma. Un breu resum (text i foto) dels 4-5 esdeveniments més destacats de
cada any del període 1990-2015

•

Ahir / Avui. Una selecció de fotos antigues i actuals del campus superposades, amb un
breu text descriptiu que descriu l’evolució i els canvis en els edificis de la UPF

•

Notícies. Enllaça amb les notícies sobre el 25è. aniversari que s’han publicat a l’enotícies de la web
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•

Xarxes socials. Permet veure els continguts publicats a Twitter i a Instagram amb
l’etiqueta #UPF25anys

•

Contacte, telèfon (93 542 25 25) i correu electrònic (25anys@upf.edu)

•

Patrocinadors, logotips dels patrocinadors ordenats en funció de la categoria
 Patrocinador general: Santander
 Patrocinadors: Novartis i Obra Social “la Caixa”
 Col·laboradors: Uría Menéndez, Lavinia, RACC, Sabadell, Roca Junyent, Endesa,
Ricoh, Epson i HP

Des de la seva publicació, la web ha tingut 18.177 visites 2.

Vídeos
Es van encarregar tres vídeos sobre el 25è. aniversari, que s’han publicat a YouTube. El primer
va ser “La Universitat Pompeu Fabra fa 25 anys”, una videofelicitació realitzada per estudiants
de quart curs del grau en Publicitat i Relacions Públiques de la UPF, que ha tingut 3.521
visualitzacions.
El vídeo “UPF. 25 anys creixent amb tu”, realitzat per la productora Lavinia, inclou el testimoni
de diferents persones de la comunitat universitària —professors, personal d’administració i
serveis, estudiants i alumni— i imatges aèries del campus gravades amb un dron. Ha tingut
3.437 visualitzacions.
Finalment, la “Videomemòria dels 25 anys de la UPF”, també produït per Lavinia, inclou un
repàs de les dades i els fets més rellevants del període 1990-2015. Les versions catalana i
castellana han tingut 512 visualitzacions i 179 visualitzacions, respectivament 3.

Llibres i revistes
Es va publicar el llibre 25 anys de cartells, que conté la reproducció dels 26 cartells encarregats
amb motiu de la inauguració de cada curs acadèmic. El primer cartell reproduït és el d’Antoni
Tàpies (curs 1990-1991) i el de Max Esteban n’és el darrer (curs 2015-2016). El llibre inclou una
presentació a càrrec de Jaume Casals, rector de la UPF. El tiratge va ser de 750 exemplars.

2
3

Fins al 30 de setembre del 2016.
Les dades de les visualitzacions del vídeos són fins al 31 d’octubre del 2016.
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El segon llibre publicat va ser Premis Sant Jordi 1992-2016, que recull les obres guanyadores de
les modalitats de poesia, narració breu i cartells dels Concursos de Sant Jordi celebrats durant
els primers 25 cursos de la UPF, des del curs 1991-1992, en què va tenir lloc la primera edició,
fins al 2015-2016.
El volum, prologat per Javier Aparicio Maydeu, delegat de Cultura de la UPF, presenta,
consecutivament, les obres guanyadores en les modalitats de cartell, narració breu i poesia
dels 25 cursos. A la part final, hi ha un índex amb tots els premiats dels Concursos de Sant
Jordi. Es van publicar 500 exemplars.
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Finalment es va publicar la separata Especial 25è. aniversari de la UPF, una publicació de vuit
pàgines que contenia una presentació, una vinyeta commemorativa del dibuixant Toni Batllori
(a sota) i les seccions “25 anys en imatges” i “Protagonistes”, amb les opinions d’un professor,
un PAS, un estudiant de primer curs i un alumni. El tiratge va ser de 3.000 exemplars.

7. PRESSUPOST
El pressupost dels actes de celebració del 25è. aniversari de la UPF ha estat sufragat, en major
part, per la Fundació Universitat Pompeu Fabra i, per tant, no ha suposat cap impacte sobre el
pressupost ordinari de la Universitat.
Cal tenir present que alguns actes de celebració del 25è. aniversari han anat a càrrec d’altres
actors dins de la Universitat, com el Consell Social, la Barcelona School of Management, o
algun Departament concret. A més, diferents serveis de la Universitat, com ara el Gabinet del
Rectorat o el Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU), també han col·laborat en
l’organització dels actes.
El pressupost de despesa4 dels actes de celebració del 25è. aniversari de la UPF ha estat de
464.841,5 €. D’aquests, més de la meitat corresponen a la despesa de l’organització de la
cimera Young Universities Summit del Times Higher Education, que va tenir lloc l’abril del 2016
i va suposar el major acte de projecció internacional de la Universitat.
D’altra banda, la Universitat Pompeu Fabra, ja sigui a través de la Fundació o de la pròpia
Universitat, ha aixecat recursos per valor de 344.000 € per a la celebració dels actes del 25è
aniversari.

4

Aquest pressupost correspon només a la despesa efectuada des de la Fundació Universitat Pompeu
Fabra. En aquest sentit caldrà tenir en compte també la despesa que altres actors de la UPF o del Grup
UPF puguin haver fet en relació a la celebració del 25è. aniversari.
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Al seu torn, el Consell Social de la UPF ha aportat 86.024,44 € a la celebració del 25è
aniversari, dels quals 20.000 € s’han destinat a crear la Càtedra Pompeu Fabra i a posar en
marxa la seva primera activitat, la Jornada sobre Pompeu Fabra, que va formar part del
programa del 25è. aniversari.
Per últim, també hi ha hagut col·laboracions d'altres empreses per la via d'aportacions en
espècies. En aquest sentit, Hewlett Packard es va fer càrrec de la producció dels vinils de
l'exposició “Sapere aude”, amb un cost estimat de 10.000 €, i RICOH es va encarregar de
subministrar el material de reprografia, valorat en 500 €, de la Jornada sobre Fundraising
Universitari.
Al seu torn, la productora Lavinia ha produït el vídeo del 25è. aniversari per la meitat del preu
pressupostat (5.000 €), i la impremta CEGE, que s’ha encarregat de la producció dels llibre 25
anys de cartells, ha descomptat gairebé 2.000 € del pressupost original. El darrer acord va ser
amb l'empresa Stereo Rent, que ha facilitat l'equipament audiovisual de la Festa final del 25è
aniversari, valorat en 3.000 €, després d’aplicar un important descompte en el pressupost.
A continuació es detallen la despesa i els ingressos del 25è aniversari de la UPF:
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PRESSUPOST de DESPESA
Pressupost executat dels actes de celebració del 25è aniversari
(Despesa a càrrec de la Fundació UPF)
ACTE

Actes institucionals

IMPULSOR
Comissió Impulsora 25A

18/09/2015

49.475,10 €

08/10/2015

2.611,60 €

Acte celebració 25A (Edició especial de la revista upf.edu )

Rectorat

29/10/2015

1.984,00 €

Acte de Nadal (Obs equi de reconei xement a l s treba l l a dors que fa 25 a nys que treba l l en a l a UPF)

Rectorat

16/12/2015

1.863,28 €
441,00 €

14/09/2015

714,00 €
700,00 €

17/11/2015
11/02/2016

640,00 €

THE Young Universities Summit

Rectorat

05/04/2016

239.420,58 €

Assemblea de l'Associació de Ràdios Universitàries i Marató UPFRàdio ( Ll oguer de l es ca rpes i ca fè)

UPFRàdio

03/06/2016

527,50 €

SACU

29/09/2015

2.833,10 €

Producció i estrena webdoc Amb Títol

UPF-BSM

25/11/2015

55.467,87 €

Exposició Exclòs de préstec

Biblioteca

14/04/2016

20.168,36 €

SACU

21/04/2016

9.137,00 €

Presentació llibre premis Sant Jordi

Videomapping COAC (Copa de ca va )
Tornejos diversos
Geocatching
Fira associacions estudiants (Ll oguer de l es ca rpes )
Festa Major dels estudiants i Fem nostre el 25è (Sa ma rretes Fem nostre el 25è,

xocol a ta da i begudes Fes ta

ma jor)

Fira de cooperatives (Ll oguer de l es ca rpes )
Vídeo 25è. Aniversari ( Gra va ci ó i munta tge del vídeo )
Digitalització fons d'imatges UPF (900 vídeos i 11.359 fotogra fi es )

Prof. Tamara Djermanovic

30/06/2016

4.735,77 €

Comissió Impulsora 25A

14/07/2016

1.136,50 €
3.452,00 €

SACU

2016

Comissió Impulsora 25A

28/11/2015

488,40 €

Consell d'estudiants

28/10/2015

1.712,00 €

Consell d'estudiants

05/05/2016

4.599,78 €

Consell d'estudiants

19/05/2016

Comissió Impulsora 25A

2015

5.150,00 €
12.213,66 €

Arxiu de la UPF

2015

Comissió Impulsora 25A

2015

500,00 €

Objecte commemoratiu 25è aniversari (Ll i bre 25 anys de cartells )

Comissió Impulsora 25A

2015

9.369,43 €

Direcció de campus

12/03/2016

651,00 €

Biblioteca

14/04/2016

2.131,80 €

Comissió Impulsora 25A

05/05/2016

125,60 €

Comissió Impulsora 25A

07/07/2016

24.163,14 €

UPFund

07/04/2016

6.786,23 €

2015-2016

699,43 €

Jornada Portes Obertes Campus del Poblenou (Obs equi a l s treba l l a dors vol unta ri s )
Acte agraïment donants Biblioteca
(Ca fè de benvi nguda )

Festa final del 25è aniversari (Cà teri ng i a udi ovi s ua l s )
Jornades Fundraising Universitari
Altres despeses funcionament

56.374,98 €

242.002,08 €

93.478,60 €

3.940,40 €

7.255,14 €

943,36 €

Premi concurs imatge 25A

Visita Associació Consell de Cent

TOTAL DESPESA

19/01/2016

CCS-UPF
DCEXS

(Ca fè de benvi nguda )

(Ca fè de benvi nguda )

Exposició Sapere Aude

Altres despeses

Comissió Impulsora 25A

Comissió Impulsora 25A

Jornada 25 anys Fi de la Guerra Freda

Exposició de cartells de Sant Jordi

Estudiants

Total
(Sense IVA)

Comissió Impulsora 25A

Simposium sobre recerca biomèdica DCEXS

Esports

Total
(Sense IVA)

Acte retrobament fundadors UPF (Sopa r)

Campus Gutenberg de Comunicació Científica (Ca fè de benvi nguda )

Cultura

T
O

Trobada UPF Alumni

Recepció als cònsols estrangers (Ca fè de benvi nguda )

Actes acadèmics

DATA

464.841,5 €

61.790,29 €

464.841,5 €
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PRESSUPOST de DESPESA (continuació)
Altres actes de celebració del 25è aniversari que no han tingut cost per a la Fundació UPF
ACTE

Actes institucionals

Compareixença del Rector al Parlament de Catalunya

Comissió Impulsora 25A

25/06/2015

SC

Acte de Graduació de la promoció del 25è aniversari

Rectorat

03/07/2015

PO

Presentació del Pla Estratègic de la UPF 2016-2025

Conferència de l'European Foundation for Management Development
Jornada sobre Pompeu Fabra
Xerrada Aaron Ciechanover, premi Nobel de Química
Investidura Doctorat honoris causa, Frederick Wiseman
Cicle Diàlegs Humanístics UPF
Cultura

Esports

(8 s es s i ons )

Exposició Ara fa 30 anys: un espai de reflexió
UPF Art Track
Torneig futbolí

(Sense IVA)

Rectorat

08/02/2016

SC

Consell Social

26/04/2016

SC

IDEC-BSM

14/10/2015

PP

Càtedra Pompeu Fabra

05/11/2015

PP

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

01/04/2016

PP

Rectorat

03/05/2016

PO

Prof. Tamara Djermanovic

2016

PP

Prof. Fernando Guirao

15/01/2016

PP

Rectorat

17/05/2016

PP

SACU

02/06/2016

PP

SACU

17/06/2016

PP

Departament d'Economia i Empresa

04/09/2015

PP

Direcció de Campus

03/10/2015

PP

Emissió El Matí de Catalunya Ràdio

Comissió Impulsora 25A

30/10/2015

SC

Participació a la 108ena edició del 22@ Breakfast (22@network)

Comissió Impulsora 25A

31/03/2016

PP

Reconeixement a les empreses col·laboradores (Anunci La Vanguardia, Ara, Expansión i 5días)

Rectorat i Consell Social

16/06/2016

PP

Assessoria Jurídica

30/06/2016

PP

Partit de futbol PAS-PDI
Trobada Alumni del programa GEFPM
Jornada Portes Obertes Campus del Mar
Altres actes

Total

DATA

Celebració dels 25 anys del Consell Social

Actes acadèmics

T
O

IMPULSOR

Seminari Aspectes jurídics de la gestió universitària
SC: Sens e Cos t; PO: Pres s upos t ordi na ri ; PP: pres s upos t propi
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PRESSUPOST d’INGRESSOS

Pressupost Actes 25è aniversari Universitat Pompeu Fabra
(Ingressos rebuts )
Acte/Projecte

Patrocinador/Tipus d'ingrés

Sub total

Fundació La Caixa

25.000,0 €

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

10.000,0 €

Inscripcions assistents

19.484,0 €

Banc de Sabadell

10.000,0 €

Webdoc

35.000,0 €

Trobada Alumni

25è aniversari en general

29.484,0 €

Endesa

6.000,0 €

Roca Junyent

5.000,0 €

Novartis

36.000,0 €

25.000,0 €

Inscripcions assistents

4.016,0 €

RICOH

4.500,0 €

Jornada Fundraising

8.516,0 €

Graduació de la promoció de Dret del 25è
Uría y Menéndez
aniversari*
THE Young Universities summit*

Total

Patrocini general Banc de Santander

TOTAL INGRESSOS

10.000,0 €

10.000,0 €

225.000,0 €

225.000,0 €

344.000,0 €

344.000,0 €

* Ingres s os rebuts di recta ment per l a Uni vers i ta t Pompeu Fa bra , no a tra vés de l a Funda ci ó UPF.
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ANNEX 1. RECULL DE PREMSA
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40.000 graduats amb una elevada taxa
d’inserció laboral: un 83% treballa

2a. universitat espanyola en captació
de fons competitius a Europa

Els estudis amb més demanda (dos
estudiants per plaça oferta) i un millor
rendiment acadèmic (89%)

El 43% dels estudiants de postgrau
són internacionals

(Informe AQU Catalunya 2014, sobre graduats el 2010)

(FP7 Monitoring Report, Comissió Europea, 2015)

(curs 2015-2016)

(curs 2014-2015)

El professorat amb la taxa de productivitat
—docència, recerca i innovació— més alta
del sistema espanyol (U-ranking, 2016)

Destacada presència en rànquings
internacionals: 12a. millor universitat
europea (U-Multirank, 2016), 15a. millor
universitat del món entre les de menys
de 50 anys (Times Higher Education, 2016)

Som la UPF. Som una universitat pública. Treballem per contribuir al benestar i a la
millora de la societat. Aquests són resultats assolits amb el vostre suport.
Comptem amb la vostra conﬁança molts anys més!
A3MEDIA, ABACUS, ABAST SYSTEMS, AB-BIOTICS, ABBVIE, ABC ENCIKLOPEDIOJ, ABELLO LINDE, ABERTIS, ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA, ACCENTURE, ACCESO, ACEDE CATALUNYA, ACELLERA
LABS, ACM, ACN, ACUP, ADMAN MEDIA, AENA, AFFIMETRIX, AFFINITY PETCARE, AFTERSHARE.TV, AGBAR, AGGAROS, AGROLIMEN, AGUAS FONT VELLA Y LANJARÓN, AIS, AJUNTAMENT DE BADALONA,
AJUNTAMENT DE BARCELONA, AJUNTAMENT DE CALAFELL, AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, AJUNTAMENT DE MATARÓ, AJUNTAMENT DE TARRAGONA, AJUNTAMENT DE VILA-SECA,
ALFA, ALICORN FILMS, ALLIANZ, ALMIRALL, ALQUIMIA IO, AMEC, AMERICAN EXPRESS, AMGEN, AMNISTIA INTERNACIONAL, ANDROME, ANIMALEAR, ANONYME DESIGNERS, ANTARES CONSULTING,
ANTONIO PUIG, AQU, ARA LLIBRES, ARBORA & AUSONIA, ARISTA, ARMAND BASI, ARS ELECTRONICA, ARVA CONSULTING, ASSOCIACIÓ DELS AMICS DEL VIDEOART, ATMIRA, ATOS, AUDICONSULTORES,
AUTOCONTROL, AUTOUR DES WILLIAMS, AVANADE, BACARDI, BAKER & MCKENZIE, BANC DE SANG I TEIXITS, BANC SABADELL, BANCAJA, BANCO BANIF, BANCO DE MADRID, BANCO POPULAR, BANCO
SANTANDER, BANKINTER, BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER, BAYER, BBVA, BCG, BCN PEPTIDES, BECTON DICKINSON & COMPANY, BESTIARIO, BIOIBÉRICA, BIOKIT, BIOLEGEND, BIONOSTRA,
BLANCO Y NEGRO MUSIC, BMW, BODYPAL INTERNET SERVICES, BOEHRINGER INGELHEIM, BRAINCO BIOPHARMA, BRÜGMANN SOFTWARE, BUNDÓ DISPLAY, BYHOURS TRAVEL, C.A.R. SANT CUGAT,
CAC, CAIXABANK, CAJA DUERO, CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA, CAPGEMINI, CAPRABO, CARREFOUR, CASA ASIA, CASALS ONLINE, CATALANA OCCIDENTE, CATALUNYA CAIXA, CBRE, CCCB,
CCMA, CEGE, CELLEX, CEO, CEOE, CESB, CETIR CENTRE MEDIC, CHECKPOINT, CHIESI, CHIMERA PHARMA, CIB-CSIC, CIBER, CIBERER, CIDOB, CIEMEN, CIPF, CÍRCULO DE LA SANIDAD, CIS, CISA,
CLECE, CLIFFORD CHANCE, CMRB, CNIO, CODINA ADVOCATS, COLD SPRING HARBOR LABORATORY, COLLABORABRANDS, COMISSIÓ EUROPEA, CONSORCI DE LA ZONA FRANCA, CONTRAPUNTO
BBDO, CORPORACIÓN LEGAL, CORPORACIÓN MUTUA, CP PROXIMITY BARCELONA, CRESA, CREU ROJA, CRIC, CRTVE, CSIC, CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA, DABA, DAMM, DANONE,
DECAGES, DECÁNTALO, DECATHLON, DELICATESSEN IDEAS AGITADAS, DELOITTE, DEUTSCHE BANK, DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS, DIGITAL TRAINING, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DIPUTACIÓ DE
GIRONA, DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA, DOW JONES, DUCHENNE PARENT PROJECT, EBIOSCIENCE, ECHEVARNE, EFE, ELECNOR, ELECTRO-STOCKS, EM ADVOCATS, ENAGÁS, ENDESA, EPSILON
TECHNOLOGIES, EPSON, EQLIM SAL, EURECAT, EUROPA PRESS, EUROPRAXIS, EVERIS, EXBIO PRAHA, EY, EYEE ESTUDIOS EMPRESARIALES, FCRI, FEDERAL MOGUL, FERRATER CAMPINS MORALES,
FERRER, FERROVIAL, FGC, FIATC, FIGUERAS ESTUDI LEGAL, FIRA DE BARCELONA, FIRST DERIVATIVES, FISABIO, FLASH D’OR, FNOB, FOCUS, FOCUSECONOMICS, FORNESA PRADA FERNÁNDEZ
ABOGADOS, FRANCE TELECOM, FUNCAS, FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES, FUNDACIÓ BARCELONA DIGITAL, FUNDACIÓ BLANQUERNA, FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA, FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER,
FUNDACIÓ JAUME BOFILL, FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL, FUNDACIÓ PRIVADA GREMI DE FABRICANTS, FUNDACIÓ VILA CASAS, FUNDACIÓN CASER, FUNDACIÓN CNIC CARLOS III, FUNDACIÓN
COMILLAS, FUNDACIÓN DEL CORAZÓN, FUNDACIÓN EDAD Y VIDA, FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍN, FUNDACION PFIZER, GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL, GARRIGUES, GAS NATURAL FENOSA, GE
HEALTHCARE, GENDIAG, GENERALITAT DE CATALUNYA, GENERICS U.K. LIMITED, GENOMA, GESIS, GIBSON DUNN & CRUTCHER, GOBIERNO DE ESPAÑA, GOBIERNO VASCO, GÓMEZ-ACEBO & POMBO,
GONZÁLEZ FRANCO ABOGADOS PENALISTAS, GOOGLE, GOVERN DE LES ILLES BALEARS, GRANT THORNTON, GREMI D’EMPRESARIS DE CINEMES DE CATALUNYA, GRIFOLS, GROUPALIA, GRUPO GODÓ,
GRUPO PLANETA, GRUPO PRISA, GRUPO UNIDAD EDITORIAL, GRUPO VOCENTO, GUIDANT, GUNNEBO, GW PHARMACEUTICALS, HARTMANN, HENKEL, HERMES METAL, HILL AND KNOWLTON, HISPACOOP,
HOLALUZ, HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA, HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA, HOSPITAL DEL MAR, HOSPITAL MANISES, HOSPITAL QUIRÓN, HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU, HOSPITAL UNIVERSITARI DE
BELLVITGE, HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON, HP, I2CAT, IACS-CIBA, IASIST, IBE-CSIC, IBERAUDIT, IBM, ICAB, ICM-CSIC, ICP, IDÈRIA, IDIBAPS, IDIBGI, IDRC, IEC, IEFC, IERMB, IIQ-CSIC, ILIMIT,
IMIM, IMMUNOSTEP, IMS HEALTH, INBOUNDCYCLE, INDITEX, INDRA, INFOCIENCIA CLINICAL RESEARCH, INFOR, INGEMM, INNOPRO, INSTITUT DE L’EMPRESA FAMILIAR, INSTITUT PERE MATA, INSTITUT
RAMON LLULL, INSTITUTO CERVANTES, INTEL, INTERVIDA, IRB BARCELONA, IRTA, ISS, ISTAS, IT NOW, JACOBS DOUWE EGBERTS, JANSSEN, JAX, KANTOX, KEONN TECHNOLOGIES, KH LLOREDA, KING,
KORG, KPMG, LACOMUNITY, LAROUSSE EDITORIAL, LASTOR MEDIA, LAVINIA, LEADER B2B, LIDL, LINDT & SPRÜNGLI, LMD, LOCALRET, LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, LUCAS FOX, M.C. ASOCIADOS,
MAKE-A-WISH, MANAGEMENT SOLUTIONS, MANGO, MANPOWER, MANUBENS, MAPFRE, MARIMÓN ABOGADOS, MARSH, MARTELL ABOGADOS, MAZARS, MCKINSEY & COMPANY, MEDIA PLANNING,
MEDIAPRO, MEDIASET, MEDTRONIC, MEETMAPS, MELERO & GENÉ ADVOCATS, MERCK & CO, MERCURY STEAM, MGS, MICROSOFT, MIGUEL TORRES, MILTENYI BIOTEC, MINORIA ABSOLUTA, MITSUBISHI
ELECTRIC, MIXTA AFRICA, MNAC, MOBILE MEDIA CONTENT, MOLECULAR DISCOVERY, MOLINS & SILVA, MONDELĒZ , MOONBITE, MORITZ, MT CONSULTING, MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA,
NESTLÉ, NETCENTRIC, NETQUEST, NEUROANGIOGRAFIA TERAPÈUTICA, NEXUS MÉDICA EDITORES, NICE PEOPLE AT WORK, NOBEL BIOCARE, NOSTROMO PICTURES, NOSTRUM, NOVARTIS,
NOVICAP, NUTREXPA, OBRA SOCIAL “LA CAIXA”, OCA GROUP, OESÍA, OETI, OFFERUM, OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA, OLIVA-AYALA, OPEN SOCIETY, ÒPTICA UNIVERSITÀRIA, ORNINA, OTEARA,
OTSUKA PHARMACEUTICAL, PANLAB, PAPELMATIC, PARALLEL 40, PARC DE SALUT MAR, PARLAMENT DE CATALUNYA, PARLAMENT EUROPEU, PARTAL MARESMA & ASSOCIATS, PENGUIN RANDOM
HOUSE, PÉREZ ALMANSA ADVOCATS, PÉREZ-LLORCA, PHARMALEADS, PHILIPS, PHYTOPLANT RESEARCH, PHYTURE BIOTECH, PIMEC, PLAYGROUND MAGAZINE, PLAYTIME, POLYMECHANON,
PORT DE BARCELONA, PRODUCCIONES E-4, PROTEODESIGN, PUPGAM STUDIOS, PWC, QRENTA AV, RACC, RANDSTAD, REIG JOFRE, RIBEL IDEAS, RICOH, ROCA JUNYENT, ROCA SANITARIO,
ROCHE DIAGNOSTICS, ROCKWOOL PENINSULAR, ROSA CLARÀ, ROUSAUD COSTAS DURAN, RPS RESEARCH, SANOFI-AVENTIS, SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, SANTALUCÍA, SATEC, SCHNEIDER
ELECTRIC, SDG GROUP, SEAT, SEGUROS BILBAO, SEMILLAS FITÓ, SERVIAUX2014, SIEMENS, SIGMA, SILICON GRAPHICS, SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA, SIX BIRDS PRODUCTIONS,
SKYWALKER SOUND, SOLVIN SPAIN, SONY, SORIN GROUP, SPHERIUM BIOMED, STEINBERG MEDIA TECHNOLOGIES, STEPONE, TEATRE LLIURE, TECNOCASA, TECNOCOM, TECSIDEL, TELEFÓNICA,
TELESPAZIO IBÉRICA, TERMCAT, TGG LEGAL, THE GEORGIAN MANOR HOUSE, THE OVERSEAS LAW PRACTICE, TNC, TONBO BIOSCIENCES, TRACKTIO, TRADEBE, TRANSCENDSENSE TECHNOLOGIES,
TSRI, T-SYSTEMS, TUNDRA CAPITAL, UBACH MUNNÉ & ASOCIADOS, UDIAT CENTRE DIAGNÒSTIC, UNIAUDIT OLIVER CAMPS, UNILEVER, URÍA MENÉNDEZ ABOGADOS, VCALL, VODAFONE,
VOLKSWAGEN-AUDI, WALL STREET ENGLISH, WEBSAYS, WERFEN, WHITE FACTOR, WINCHE, XIFRING, YAMAGUCHI CITY FOUNDATION, YAMAHA, ZETA, ZOO DE BARCELONA, ZYRCLE, 22@NETWORK.

Moltes gràcies!

