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Rosa Regàs, escriptora:

“La universitat em
va donar valentia”
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A Les Heures,
primers premis

universitat-empresa
El guardó a la
millor política
de formació
continuada va ser
per a l’Associació
Espanyola de
Fabricants de
Pintures i Tintes
d’Imprimir i el
destinat a la
millor política
empresarial en
innovació i recerca
a l’empresa La
Farga Lacambra
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El director de la Fundació Bosch i Gimpera, Francesc Santacana, i el conseller de Treball, Ignasi Farreres,
en el sopar de lliurament dels premis

a primera edició del Premi Les Heures a la millor política de formació
continuada va ser concedit a l’Associació Espanyola de Fabricants de Pintures i Tintes d’Imprimir (ASEFAPI) i el
Premi les Cúpules a la millor política
empresarial en matèria d’innovació i
recerca a l’empresa La Farga Lacambra,
en el decurs del sopar celebrat el 23 de
juliol als jardins del Palau de les Heures.
Els premis, convocats per la Fundació
Bosch i Gimpera de la UB en col·laboració
amb El Periódico, van ser lliurats pel conseller de Treball de la Generalitat, Ignasi
Farreres.
L’Associació Espanyola de Fabricants de
Pintures i Tintes d’Imprimir inclou 165
empreses associades i ha consolidat al llarg
dels últims anys una sèrie d’iniciatives de
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formació per als seus membres, que han
desembocat en l’actual Màster en Tecnologia de Pintures, finançat pel FORCEM,
que també es pot seguir des de fa tres anys
en la modalitat a distància. Aquest màster
es va iniciar a la Facultat de Química de la
UB i ara s’imparteix a Les Heures. A més a
més, l’ASEFAPI ha promogut diferents
cursos de formació continuada per als seus
associats en diferents aspectes.
L’accèssit d’aquest Premi les Heures a la
millor política de formació continuada ha
recaigut en la Societat Aigües de Barcelona per haver signat amb la UB, la UPC i
quatre universitats argentines un conveni
que ha permès iniciar programes de formació en gestió d’aigua per a estudiants
llatinoamericans acabats de llicenciar, que
poden incorporar-se posteriorment a
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empreses participades pel Grup AGBAR.
Pel que fa al Premi les Cúpules a la
millor política empresarial en matèria
d’innovació i recerca, l’empresa guanyadora La Farga Lacambra s’ha distingit per
la relació sostinguda durant més de deu
anys amb tres universitats catalanes i una
d’alemanya per desenvolupar nous productes i fer més competitives les seves
línies de producció.
L’accèssit ha estat per a Cedacería
Industrial SA (CISA) per l’impacte
econòmic que ha produït en una petita
empresa com aquesta la utilització intensiva de noves tecnologies, en estreta
col·laboració amb el món universitari, que
l’ha ajudat a convertir-se en la tercera
empresa europea del sector, amb un 80 %
del mercat espanyol
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campus

Pilars de futur
en recerca biomèdica
Els Campus Casanova,
Pedralbes i Bellvitge
estructuren la seva tasca
mitjançant l’Institut de
Recerca Biomèdica
August Pi i Sunyer, el
Parc Científic de
Barcelona i la Fundació
August Pi i Sunyer
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Joan Rodés

Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (Idibaps),
vinculat a l’Hospital Clínic i a la
Facultat de Medicina de la UB, ha acordat
vincular 14 grups de recerca d’altres facultats científiques de la UB. Coordinaran
activitats i crearan una potent sinergia en
les diferents branques de la recerca biomèdica.
Es tracta de 14 grups de recerca biomèdica no clínica, situats majoritàriament al
Campus Pedralbes, encapçalats pels professors Antonio Zorzano, Fausto García
Hegardt, Carme Junqué, Joan Josep Guinovart, Francisco Vilarroya, Antonio
Celada, Senen Vilaró, Albert Taulé, Josep
M. Argilés, Rafael Franco, Marta Cascante, Marçal Pastor, Carles Ciutat i Marià
Alemany. Tots han estat avaluats per
l’ANEP, per la UB i per l’Institut com a
grups d’excel·lència.

L’

L’Idibaps està format per la Generalitat
de Catalunya, la UB, el CSIC i la Corporació Sanitària Clínic i actua des del 1996.
Integra recerca biomèdica bàsica i clínica i
és dirigit pel professor Joan Rodés. Té 251
investigadors de plantilla, la majoria dels
quals són professors de la Facultat de Medicina de la UB; 130 becaris; 38 titulats superiors contractats per a tasques de recerca;
12 titulats mitjans, i 24 tècnics. Està ubicat
en dependències de la Facultat de Medicina
del carrer Casanova, de l’Hospital Clínic i
de l’edifici de consultes externes davant de
l’hospital. El 1997 va obtenir 1.354 milions
de pessetes de fons públics per a la recerca
i 593 milions en col·laboració amb el sector
privat. La seva gestió administrativa va a
càrrec de la Fundació Clínic, que presideix
el rector Antoni Caparrós.
Per la seva banda, la recerca biomèdica
no clínica que es fa al Campus Pedralbes

El Campus Bellvitge enforteix
la recerca amb la Fundació Pi
i Sunyer
Alhora que el Campus Casanova dinamitza la seva estructura de recerca biomèdica a través de l’Institut de Recerca
Biomèdica August Pi i Sunyer i el Campus
Pedralbes a través del futur Parc Científic
de Barcelona per tal de crear unitats de
recerca coordinades amb altres institucions que es converteixin en plataformes
competitives de futur, el campus mèdic de
Bellvitge de la UB (on es troba una part
descentralitzada de la Facultat de Medicina, més altres ensenyaments de la salut
com ara infermeria, odontologia i podologia) comparteix el mateix objectiu a través
de la Fundació August Pi i Sunyer, en
estreta relació amb la Divisió IV de Ciències de la Salut de la UB.
El professor del Departament de Medicina de la UB Romà Pallarés acaba de
ser nomenat nou director científic
d’aquesta Fundació August Pi i Sunyer,
entitat privada creada el 1989 per donar
suport al conjunt de la recerca biomèdica
duta a terme al Campus Bellvitge pel
conjunt d’investigadors d’aquesta uni-

campus

acaba de rebre un altre ambiciós impuls
de futur amb l’encàrrec fet pel vicerector
de Recerca de la UB, Màrius Rubiralta, al
professor Antonio Zorzano de dissenyar
amb una comissió de professors de la UB
i del CSIC un innovador projecte científic
que coordini la recerca en aquest àmbit i
aplegui en un mateix entorn grups
capdavanters en àrees que van del disseny i modelització de molècules fins als
estudis de funció en models biològics, la
química combinatòria, l’anàlisi estructural
i l’screening.
La proximitat física de grups
d’excel·lència que treballen en àrees tan
diverses com complementàries pretén
donar peu a noves sinergies i afavorir
col·laboracions amb el sector farmacèutic,
un dels més potents en aquest entorn.
D’acord amb la filosofia de la UB de
potenciar centres d’investigació multidisciplinaris, s’ha previst la incorporació
d’investigadors del CSIC que juntament
amb els de la UB podrien ubicar-se dins
del marc del Parc Científic de Barcelona.
Els professors Antonio Zorzano i
Manuel Palacín ja coordinen un grup de
recerca consolidat de la UB que estudia les
bases moleculars de patologies associades
a transportadors de membrana i han signat una patent amb un grup francès sobre
la utilització de determinades amines en el
tractament de la diabetis.

Romà Pallarés

versitat, de la Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge, de l’Institut Català
d’Oncologia i de l’Institut de Recerca
Oncològica. Entre el 1990 i el 1997, la
fundació ha gestionat més de 1.500
milions de pessetes en projectes d’investigació amb finançament públic i privat.
Està organitzada en un patronat –presidit pel conseller de Sanitat i Seguretat
Social de la Generalitat, Eduard Rius–,
una comissió de govern dirigida pel
gerent de la Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge, Pere Soley, i un
comitè científic, fins ara encapçalat per
l’investigador Jordi Marsal. La gestió
econòmica va a càrrec de Meritxell Serra,
directora administrativa.
Especialista en l’estudi epidemiològic de
la pneumònia neumocòcica resistent als

iniciatives, com a la resta d’Espanya, el
futur de la recerca passarà per la figura de
les fundacions –lligades o no a instituts
d’investigació– per coordinar recursos
materials i humans i per unificar institucions. En aquest sentit, la Fundació
August Pi i Sunyer ha estat un autèntic
motor de promoció de la recerca al Campus Bellvitge des de la seva creació el 1989
i cada cop són més els investigadors que hi
col·laboren. A més de cobrir aspectes relacionats amb la docència, ha donat un
impuls important a les investigacions a
través de la gestió dels fons públics i privats, el programa de beques predoctorals i
d’ajuts i amb la promoció de personal contractat de suport a la recerca. És molt
important que cada cop més sigui una eina
de coordinació del conjunt de la recerca

La Fundació August Pi i Sunyer ha estat un autèntic
motor de promoció de la recerca al Campus Bellvitge
des de la seva creació el 1989
antibiòtics, durant els darrers dos anys
Romà Pallarés ha estat coordinador de la
Unitat Mixta d’Investigació del Campus
de Bellvitge, qualificada d’excel·lent dins
del conjunt de xarxes d’unitats d’investigació (REUNI) del Ministeri de Sanitat i
Consum.
Segons el doctor Romà Pallarés, “cada
cop més tot s’anirà concentrant al voltant
d’aquestes entitats, perquè agiliten els
aspectes de coordinació i gestió administrativa de la recerca. I tant pel que fa a
l’àmbit català, capdavanter en aquestes

feta a Bellvitge i que els investigadors sentin el suport rebut per la gestió feta. Concretament, és prioritari continuar la feina
duta a terme en el tema d’obtenció de fons
de finançament, la contractació de personal de suport a la recerca i el desenvolupament de programes de formació de personal investigador”
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iniciatives

Bateig de
les vuit primeres

“quasi empreses”

El projecte PRODEM vol
contribuir a formar joves
llicenciats com a
empresaris i augmentar
la transferència de
tecnologia
a Finca Pedro Pons de la UB a
l’avinguda Vallvidrera de Barcelona
va acollir el 22 de juliol l’acte de signatura oficial de creació de les primeres
vuit “quasi empreses” del projecte PRODEM (Promoció d’Empreses), és a dir,
grups de recerca que passaran a ser gestionats des del punt de vista econòmic per
recent llicenciats que comercialitzaran les
activitats del grup.
Aquest projecte de la Fundació Bosch i
Gimpera vol contribuir a formar joves llicenciats com a futurs empresaris, alhora
que s’augmenta la transferència de tecnologia i la consolidació d’iniciatives empresarials entre els titulats de la UB.
Les “quasi empreses” que ara neixen
són UBEKTRON, que correspon al grup
d’Enginyeria i Materials Electrònics del
catedràtic Joan Ramon Morante, on es
desenvolupen sistemes d’aplicacions en
bioenginyeria, automòbil, robòtica, automatització i medi ambient; GRUMM, del
Grup de Recerca de la Unitat de Mamífers
Marins del professor Àlex Aguilar, on es
fan investigacions útils a les empreses de
biotecnologia; EDM, del grup d’Enginyeria i Desenvolupament de Materials del
catedràtic Josep M. Guilemany, dedicat a
investigacions sobre nous materials i
revestiment de superfícies; UB-XEROX,
del Laboratori UBX del catedràtic Javier
Tejada, especialitzat en materials magnètics; DIOPMA, del grup de Disseny i Optimització de Processos i Materials del professor Ferran Espiell, dedicat a reciclatge
de materials industrials; CEEA, de la
catedràtica d’Econometria Maria Teresa
Costa i que fa estudis en economia regional i urbana; i UB-ECO, que neix a partir
del Grup de Recerca de l’Equip d’Anàlisi

Quantitativa Regional del professor Manel
Artís en el qual s’ha estudiat per exemple
la convergència entre regions espanyoles i
europees i s’han fet diverses recerques sectorials sobre l’economia catalana. Finalment, hi ha COTEX (Consultoria Tecnològica Exterior) que no neix a partir d’un
grup de recerca sinó que és una “quasi
empresa” pròpia de la Fundació Bosch i
Gimpera per complementar l’acció de

cada grup ha de vigilar el compte de resultats per no endeutar-se. A més, fomenta la
creació d’empreses per part dels llicenciats
d’aquesta universitat, allò que en terminologia anglosaxona s’anomena spin-off.
Per a la tria de l’empresari-promotor es
van seleccionar més d’un centenar de
candidats provinents de la Borsa de Treball de la UB. Aquests promotors, tots ells
acabats de llicenciar, seran els encarre-
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Alguns dels joves empresaris-promotors del projecte: d’esquerra a dreta, Ana Arderiu (de la
“quasi empresa” GRUMM), Manel González (UB-Xerox), Carme Navas (DIOPMA), Esteve
Juanola (UBEKTRON) i Omar Garzesi (COTEX)

l’Oficina de Relacions Internacionals amb
l’objectiu que els grups de recerca de la UB
participin en projectes de la Unió Europea. Oferirà assessorament a les altres
“quasi empreses” del PRODEM i, en general, als diversos centres de la UB i a
empreses petites i mitjanes que vulguin
participar en projectes europeus conjuntament amb la universitat.
El projecte PRODEM ofereix a les
“quasi empreses” el suport administratiu i
comercial necessari per desenvolupar-se i
per això se’ls habilitarà sales i despatxos a
la Torre D del futur Parc Científic. Aquest
suport no es dóna gratuïtament, sinó que

gats de donar viabilitat econòmica al projecte a través de dues vies: augmentant el
volum de contractació dels grups de
recerca amb empreses privades i institucions, o bé creant noves empreses tot
aprofitant les potencialitats generades
pels grups de recerca, l’anomenat spinoff. Disposaran de formació complementària en tècniques de gestió empresarial i de màrqueting, de l’ajut d’un tutor i,
arribat el cas, se’ls ajudaria en la recerca
de mitjans financers

Una part de les
assignatures ja són
estudiades a través de
les noves tecnologies
digitals
mb l’objectiu d’aconseguir un aprenentatge més participatiu i empíric
que habituï l’alumnat a treballar
amb la metodologia dels professionals, el
Departament de Fisiologia de la Facultat
de Biologia de la UB ha engegat un programa pilot d’innovació docent consistent
en una Intranet gestionada des d’un servidor situat dins el Departament que conté
el 35 % de l’assignatura de Fisiologia Animal.
Aquesta Intranet o xarxa interna està
estructurada en tres blocs de treball: hipertext amb coneixements teòrics, problemes
de complexitat creixent i simulacions
experimentals –com ara el disseny virtual
d’experiments amb animals que l’alumnat
després haurà de posar en
pràctica al laboratori– i permet l’aprenentatge aplicant
la metodologia científica i la
utilització d’un espai híbrid
entre l’aula d’informàtica i
el laboratori de pràctiques.
Tot el procés d’aprenentatge està tutoritzat
pel professorat, amb el
qual l’alumnat manté un
contacte presencial a les
classes o virtual a través
del correu electrònic. En
aquests moments les assignatures es donen en una
aula dins el mateix Departament, amb sis llocs de
treball, la qual cosa obliga
l’alumnat a fer torns. La
dinàmica del programa
està pensada perquè alternin les sessions amb pràctiques al laboratori, contigu
a l’aula, i la cerca d’informació a la biblioteca.

A

Han seguit el programa un centenar de
voluntaris, 25 de l’assignatura de Fisiologia Animal Aplicada (obligatòria de 2n
cicle, amb un total de 175 alumnes) i 75 de
Fisiologia Animal (troncal de 1r cicle, amb
610 alumnes totals). La intenció de l’equip
que ha impulsat el programa, integrat pels

tecnologia

Formació de
científics en Intranet
rit un avantatge formatiu respecte a la metodologia tradicional, han desenvolupat
un criteri científic propi”.
L’objectiu per aquest curs és desenvolupar un sistema mixt amb la creació d’un
CD-ROM que incorpori tot el bloc de matèria hipertextual, de manera que l’alumne

“Els alumnes que han estudiat amb el programa pilot
han adquirit un avantatge formatiu respecte a la
metodologia tradicional, han desenvolupat un criteri
científic propi”
professors del Departament de Fisiologia
Jaume Fernández, Josefina Blasco, Teresa
Pagés, Josep Sánchez i Ginés Viscor, és
augmentar-ne l’oferta a tot l’alumnat
d’aquestes assignatures i a la totalitat de
les matèries que les componen de forma
progressiva. Estimen que “el resultat de la
prova pilot del curs passat ha estat millor
del que esperàvem. Els alumnes que han
estudiat amb el programa pilot han adqui-

que ho desitgi pugui treballar també des de
casa. A més, es complementarà amb material didàctic específic (problemes, exercicis,
tests) proveït pel servidor del Departament.
Aquest projecte ha seguit un procés llarg
d’elaboració i maduració, iniciat el curs
1991-92 dins la línia d’innovació docent,
que va continuar amb el programa METODE, impulsat pel Gabinet d’Avaluació i
Innovació Universitària de la UB
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llibres

La Biblioteca de
la Plaça Universitat estrena

sala d’accés

A més de les obres en
aquest espai, que han
costat 100 milions de
pessetes, una altra tasca
important d’innovació és
la multiplicació de
serveis electrònics per
pantalla

finals de juny es va estrenar el resultat de la segona fase d’obres de la
Biblioteca de l’Edifici Plaça Universitat, començades un any abans amb un
pressupost de 100 milions de pessetes per
adequar la sala d’accés com a nova àrea de
rebuda, informació, préstec i consulta
informàtica de catàlegs, dintre del pla global de rehabilitació de la seu històrica de la
Biblioteca de la UB, en el perímetre de la
primera planta del Pati de Lletres.

A
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Els usuaris de la biblioteca usen els nous serveis per pantalla

Aquesta emblemàtica Biblioteca, punt
neuràlgic de tota la universitat, va ser
inaugurada alhora que el conjunt de l’edifici de l’arquitecte Elies Rogent l’any 1871.
En una remodelació del 1931 va perdre
una part del seu espai, que ara recupera,
per cedir-lo com a dependències de la
Facultat de Filosofia i Lletres (avui Facultat de Filologia) amb la qual comparteix
aquesta ala de l’edifici. Actualment la
Biblioteca de la UB, a més de la seu de

instal·lacions de tota mena, dintre del marc
històric, al llarg de 510 metres quadrats de
superfície construïda. A la planta baixa hi
ha, a més dels serveis d’informació i préstec, 17 ordinadors de consulta del catàleg
de la Biblioteca de la UB i de la xarxa de
biblioteques universitàries i institucionals.
Com a novetat, els usuaris poden accedir a
partir d’ara a la primera galeria de la sala,
per utilitzar 20 noves estacions de consulta
més, connectades a Internet. Les obres han
estat projectades per l’arquitecte Josep M.
Botey, executades per l’empresa Closa Alegret SA i dirigides pel Pla Plurianual
d’Obres de la UB.
La tercera fase d’obres ja ha començat,
amb un pressupost de 50 milions de pessetes, en l’espai de l’angle de la galeria del
Pati de Lletres abocat al carrer Aribau, on
fins ara hi havia els llibres del Departament
de Filologia Anglesa i Alemanya i el Departament de Filologia Grega, que s’instal·laran provisionalment en despatxos
situats devant de la sala d’accés de la
Biblioteca, en espera d’incorporar-se al nou
edifici en construcció al solar de l’antic
cinema Central del carrer Aribau, que connectarà amb l’aulari de Filologia, inaugurat
el 1994 al xamfrà Gran Via-Aribau.
Amb el pressupost de 1999 s’invertiran
prop de 100 milions de pessetes a renovar
les instal·lacions de la sala de lectura de la
Biblioteca que dóna a la Gran Via, inclosa la
instal·lació d’aire condicionat, mentre s’espera completar les obres quan s’hagin traslladat altres departaments de la Facultat de
Filologia al nou edifici del carrer Aribau.

Millora i increment dels
serveis per pantalla
Una altra línia de modernització de la
Biblioteca és la dels serveis electrònics per
pantalla, que ja s’oferien fins i tot abans de
la inauguració de la UB Web el 1995. La
Biblioteca ja donava l’any 1992 la possibilitat de consultar les bases de dades en CDROM a través de la xarxa local (actualment són un total de 160 bases de dades en
278 lectors de cinc servidors repartits per
totes les seccions de la Biblioteca). Les dificultats tècniques d’accés a aquest sistema
des de diferents plataformes i les superiors
capacitats d’Internet van deixar-lo obsolet.
Malgrat que encara continua operatiu, s’ha
optat des de finals de 1996 per la implantació de sistemes més oberts com ara l’Electronic Reference Library, accessible via
web. Permet, prèvia atorgació d’una contrasenya per part de la Biblioteca, accedir a
12 sistemes diferents de bases de dades,
com ara Medline o Current Contents, molt
utilitzats pels investigadors i professors per

la immediatesa i exhaustivitat de la
referència sobre tot allò que es publica en
els diferents camps del saber.
A principis d’aquest any es va posar en
funcionament la Intranet de la Biblioteca
de la UB, accessible des de qualsevol ordinador de la UB sense cap clau de pas. Ofereix la consulta de sumaris electrònics
actualitzats setmanalment. Alhora, el servei Swetsnet dóna accés al text complet
d’articles de revistes subscrites per la UB.
A través del servei de sumaris, des de
qualsevol ordinador connectat a la xarxa
de la UB es pot visualitzar o rebre per
correu electrònic els sumaris d’unes 3.500
revistes, la totalitat de les revistes científiques rellevants que es reben a la Biblioteca
de la UB. Per la seva banda, Swetsnet
(nom d’una agència multinacional holandesa de subscripció de revistes) és un servei gratuït a través del qual es poden rebre
per correu electrònic els articles amb text
complet d’un total de 197 revistes, nombre
que a partir de setembre s’espera poder
augmentar. Aquest servei ofereix també la
possibilitat que l’usuari generi el seu perfil,
indicant quin tipus de revistes li interessen, i la Biblioteca de la UB li envia periòdicament un correu electrònic amb les
novetats demanades.
El fet de poder disposar de les revistes
en format electrònic suposa la possibilitat
d’eliminar subscripcions de paper duplicades o triplicades. Significa un estalvi de 35
milions de pessetes anuals en subscripcions i una millora exponencial en l’accés,
la qualitat i la gestió de la informació.
L’altre objectiu de la Biblioteca és poder
disposar de totes aquestes revistes en el seu
servidor, cosa que encara no passa a causa
de les restrictives llicències d’ús i les polítiques de preus que els editors estan proposant. Davant d’això, les biblioteques s’estan
organitzant en consorcis, com ara el de
Biblioteques Universitàries de Catalunya,
per constituir un front únic de negociació i
aconseguir subscripcions en comptes de
llicències, i polítiques de preus favorables
als interessos universitaris. En paraules de
l’adjunta a la direcció de la Biblioteca de la
UB Lluïsa Nuñez, “les llicències d’ús que
ens estan proposant els editors atempten
contra la política de col·laboració i obtenció
de documents entre biblioteques. A més, si
volem que els usuaris s’acostumin a consultar les revistes en format electrònic, i suprimim les versions impreses a termini llarg,
hem de garantir que la informació serà
sempre accessible als usuaris, i per això cal
tenir-la als nostres servidors. Les empreses
editorials i les distribuïdores poden desaparèixer o canviar de política i deixar-nos
sense servei.”

llibres

Plaça Universitat, té 17 seccions descentralizades a les diferents facultats i campus.
Les obres en curs per fases inclouran
tots els fons bibliogràfics de Filologia ara
dispersos en departaments de la Facultat i
en instal·lacions provisionals. A partir del
1996, la primera fase va beneficiar el
magatzem d’estructura metàl·lica de sis
plantes de la Biblioteca, que té 6,5 quilòmetres de prestatgeries i 942 metres quadrats de superfície. Es van modernitzar les
instal·lacions amb sistemes de seguretat i
climatització. Ara, tres de les sis plantes
són de lliure accés, mentre que les tres restants són de seguretat i s‘hi guarden els
exemplars de valor especial.
Les obres les patrocina la Caixa de Catalunya, que aporta 50 milions anuals durant
quatre anys, mentre que la resta del cost
global de la remodelació va a càrrec de la
UB. La segona fase ara estrenada ha condicionat l’àmplia sala d’accés amb noves
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treball

Posi un doctor
a la seva empresa
El Centre d’Innovació Les
Cúpules de la Fundació
Bosch i Gimpera gestiona
i difon el programa
estatal IDE per
incorporar doctors
universitaris al món
empresarial

primer any. El director del Centre
d’Innovació Les Cúpules de la Fundació
Bosch i Gimpera de la UB, Xavier Testar,
afirma que el bon funcionament del programa permet ser optimista amb vista a
les renovacions.

Aquesta tardor comencen
els processos de renovació de les empreses
que vulguin mantenir el
doctor un cop ha passat
el primer any

na dotzena de doctors de la UB treballen actualment en tasques de
recerca i desenvolupament a diverses empreses a través del programa estatal
Acción IDE (Incorporación de Doctores a
las Empresas), que va posar-se en marxa
fa un any dins el Pla Nacional d’InvestigaLes empreses que actualment acullen
ció Científica i Desenvolupament de la
doctors de la UB gràcies a aquest prograComissió Interministerial de Ciència i
ma són Medichem, Servicios Porfesionales
Tecnologia. La UB ha estat capdavantera
de Mantenimiento, Henkel Ibérica, Aproa Catalunya, a través del seu Centre
cat, Prous Editors, Aleaciones Metales
d’Innovació Les Cúpules de la Fundació
Sinterizados, Erkimia, Laboratoris Vives
Bosch i Gimpera, tant pel que fa a la difuCorrons, Erkimia, Laboratoris Grifols,
sió i gestió del programa com pel nombre
Provital i Almirall Prodesfarma
de doctors que se’n beneficien.
El programa pretén
fomentar la innovació a
empreses espanyoles, especialment petites i mitjanes, amb la incorporació
de doctors que engeguin
un procés innovador, reforcin una línia ja encetada o bé impulsin la innovació tecnològica. Les
empreses
interessades
solliciten ajuts per incorporar a les seves plantilles
un doctor que elles mateixes trien, mentre que la
gestió de tot el procés va a
càrrec d’entitats col·laboradores anomenades Oficines de Transferència de
Resultats d’Investigació
(OTRI). El Centre d’Innovació Les Cúpules és
l’OTRI de la UB i com a
tal ajuda i assessora les
La incorporació de doctors pretén fomentar la innovació a empreses espanyoles
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empreses que vulguin participar en el programa, alhora que el dóna a conèixer
entre els departaments de la UB i el món
empresarial.
A Catalunya hi ha actualment 22 doctors que s’han acollit al programa i s’han
incorporat a empreses de sectors com ara
l’alimentari, sanitari, farmacèutic i de
materials. Els àmbits de treball de les persones seleccionades són Químiques (11),
Biologia (7), Farmàcia (3) i Veterinària
(1). Val a dir que des del Centre d’Innovació Les Cúpules no només s’ha impulsat la incorporació de doctors de la UB,
sinó que també s’ha facilitat el procés en
casos de doctors d’altres universitats. De
fet, s’estima que el centre està promovent
més del 80 % de sol·licituds aprovades a
Catalunya.
El període mínim de contractació dels
doctors és d’un any, prorrogable a dos, i
el sou mínim de 4.450.000 pessetes
anuals brutes. L’empresa rep un ajut de
tres milions de pessetes el primer any i
d’1,5 milions el segon. Precisament
aquesta tardor comencen els processos de
renovació de les empreses que vulguin
mantenir el doctor un cop ha passat el

nou curs

Estudiants davant l’estand del Carnet UB

Descens d’estudiants,
augment de matrícula
L’alumne de la
universitat pública paga
menys del 15 % del cost
real dels seus estudis
ntre les nou universitats públiques i
dues privades de Catalunya, la UB és
com cada any la que té en aquest inici
de curs un major nombre d’alumnes de
nou ingrés, 13.000 sobre els 39.000 que han
accedit al conjunt de les universitats públiques catalanes.
Pertanyen a una generació en què
comencen a notar-se els efectes del descens
demogràfic. Alhora, el govern de la Generalitat ha augmentat el preu de la matrícula perquè no disminueixi el percentatge
que l’alumne paga sobre el cost real del seu
ensenyament.
A Catalunya hi ha hagut enguany 2.200
demandes menys per entrar a la universi-

E

tat i a tot Espanya es matricularan a les
universitats 5.000 estudiants menys que el
curs anterior. Aquest curs 3.000 sol·licitants s’han quedat sense plaça universitària a Catalunya per insuficència de l’oferta, 1.000 menys que el curs passat.
Dels que comencen enguany els estudis
universitaris a Catalunya, un 78 % ho fan
en els ensenyaments que han escollit com a
primera opció de la seva preferència, xifra
un punt superior a la del curs passat. A la
UB, un 80 % han entrat en l’ensenyament
desitjat en primer lloc, mentre que els
3.000 restants s’han matriculat el setembre
en alguna de les altres opcions que havien
demanat.
Des del punt de vista del finançament,
l’augment de les taxes de matrícula ha
estat un dels aspectes del procés de matriculació d’enguany. El Comissionat per a
Universitats i Recerca de la Generalitat
argumenta que en els darrers cursos la
matrícula només ha pujat en la mateixa
proporció que l’IPC i això ha provocat

que els alumnes paguessin cada vegada
una part menor del que costen realment
els seus estudis. Si fa deu anys les matrícules universitàries suposaven de mitjana
un 25 % del cost total dels ensenyaments,
ara representen menys del 15 %. L’administració autònoma té com a objectiu frenar aquesta tendència i ha assenyalat que
seria convenient anar augmentant el percentatge que paga l’alumne, tot acompanyant aquesta mesura amb una política
de beques adient.
Dins la UB, aquest és el tercer curs que
s’informa en el rebut de matrícula sobre
quin percentatge del cost total dels seus
estudis està pagant l’alumne, percentatge
que al conjunt dels 70 ensenyaments diferents de la UB representa una mitjana del
16,9 % del cost real. Als dos extrems, a
l’ensenyament de Ciència i Tecnologia
dels Aliments la matrícula pagada per
l’estudiant suposa un 6,5 % del cost dels
seus estudis i al de Relacions Laborals el
percentatge és d’un 31,4 %
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avaluació

Els estudiants
aproven els professors
Des de fa set anys la UB
demana cada curs
l’opinió dels seus
alumnes sobre
l’ensenyament que reben
ls estudiants de la UB expressen un
important grau de satisfacció respecte a l’activitat docent dels seus professors, com es desprèn de l’enquesta
d’opinió feta durant el segon semestre del
curs 1996-97 a prop de 20.000 estudiants
sobre l’activitat docent de 440 professors.
El domini del contingut de la matèria
que imparteix, el seguiment del programa
segons el pla de treball previst, l’actitud
receptiva i respectuosa envers l’alumnat i
la satisfacció general sobre la qualitat del
treball del professor han estat els aspectes
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més valorats pels alumnes, generalment
per sobre del 5 en una escala de valoració
de l’1 al 7. Per contra, els enquestats han
donat les puntuacions més baixes, tot i
mantenir-se per sobre de la mitjana de
l’escala de valoració, als apartats que fan
referència a l’ús dels recursos didàctics
(material de suport, ús d’exemples, exercicis i problemes), la transmissió de l’interès
per l’assignatura i l’aplicació d’un plantejament docent que fomenti l’estudi i el treball personal.
L’enquesta d’opinió sobre el professorat a
la UB va ser ara fa set anys una de les experiències pioneres a Espanya en l’avaluació
del professorat. Lluny d’aplicar-se amb
objectius punitius, pretén obtenir informació directa sobre les apreciacions de l’alumnat. La seva utilitat se centra a aportar elements de reflexió sobre tots els aspectes que
componen la tasca docent, i a donar suport
i orientació als professors que ho sol·licitin.

Es distribueix de manera rotativa, tot
avaluant cada semestre l’actuació d’uns
500 professors, per part d’una comissió
d’alumnes coordinada pels caps d’estudis,
sota les directrius del vicerectorat de
Docència i Estudiants. El procés tècnic
de recopilació i anàlisi de les dades obtingudes és coordinat pel Gabinet d’Avaluació i Innovació Universitària (GAIU)

Els enquestats han donat
les puntuacions més
baixes als apartats que
fan referència a l’ús dels
recursos didàctics

Els estudiants de la UB expressen un important grau de satisfacció respecte de l’activitat docent dels seus professors

oci

A les facultats,
cada bar és un món
Els serveis de cafeteria i
restaurant, regentats en
concessió per empreses
especializades, polaritzen
una part sensible de la
vida quotidiana a cada
centre universitari

n dels punts neuràlgics de la vida
quotidiana dels estudiants a la universitat sempre han estat els bars de
cada facultat. Actualment la UB té 14 bars
repartits en els seus centres, l’explotació
dels quals s’ha cedit en concessió a diferents
empreses, alhora que la UB gestiona directament els menjadors universitaris al Campus Pedralbes.
En aquests bars, que sovint tenen una
activitat frenètica, s’hi intercanvien apunts,
s’hi fa un cafè ràpid, s’hi dina o s’hi mantenen llargues tertúlies. Per als concessionaris
signifiquen la possibilitat de donar servei a
tota la comunitat humana de cada facultat
(estudiants, professors, personal), un públic
que segons els encarregats
és agraït i agradable de
tractar.
Malgrat els trets comuns, cadascun dels bars
de la UB té una personalitat diferenciada. N’hi ha de
regentats per grans empreses de restauració i d’altres
que són negocis familiars.
Trobem espais petits i
amplis locals que serveixen
més de 400 menús diaris.
Alguns no han canviat en
molts anys, al costat d’altres que representen autèntiques innovacions.
Els menjadors universitaris van ser els primers en
oferir un servei de restaurant des de la seva inaguració el 1966. Constitueixen
l’espai més gran, d’uns
3.000 metres quadrats, diTerrassa del bar de la Facultat d’Econòmiques
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vidits en tres plantes. Arriben a servir més
de 400 menús diaris, a més de productes de
menjar ràpid i pizzeria. És el lloc amb el
menú de preu més barat, 525 pessetes per a
estudiants de la UB, mentre que en els
altres casos el preu acostuma a estar al voltant de les 600 o 700 pessetes.
Un altre local de grans dimensions és el
bar de l’edifici de Cúpules al Campus
Pedralbes (Facultats de Geografia i Història
i de Filosofia), amb més de 800 metres quadrats. Cedit en concessió a l’empresa Servicios Hosteleros, serveix uns 300 menús al
dia. L’any passat va instal·lar-s’hi una barra
de self-service i també hi ha una sala a part
per al professorat, on se serveix el menjar a
taula. A més del menú, es fa un entrepà del
dia a preu especialment econòmic.
En contraposició a un local d’aquestes
dimensions, tenim exemples com el petit
bar de la Facultat de Geologia, d’uns 70
metres quadrats, que és un negoci regentat
per Isabel Martínez López amb l’ajut dels
seus fills. Serveixen uns 20 menús diaris,
encara que la xifra varia molt segons el dia.
Unes quantes tapes exposades a la barra
acaben de donar-li un aire de bar familiar.
També té un espai com a menjador de pro-

fessors, on els àpats se serveixen a través
d’una lleixa situada en una porta giratòria.
El bar de la Facultat de Dret és un altre
local regentat per una empresa familiar,
Jogro SL, i constitueix un exemple d’innovació d’instal·lacions. El curs passat va
inaugurar-se la seva nova seu, al nou aulari
Tomàs y Valiente de la Facultat. Té una
superfície d’uns 270 metres quadrats, abocats a un espai exterior enjardinat, amb una
petita sortida on tot l’any hi ha cadires per
estar-se a l’aire lliure. Serveixen aproximadament 100 menús i plats combinats diaris.
Pel que fa als professors, tenen un restaurant per a ells a l’edifici Ilerdenc, gestionat
per la mateixa empresa, amb una capacitat
per a 36 comensals.
En canvi, un bar que manté la imatge de
sempre és el de la Facultat de Belles Arts.
“Quan hem intentat posar alguna cosa
moderna o més de disseny, els estudiants
han dit que no”, explica la responsable del
bar, María Luisa Otero. Està segura que la
seva clientela té quelcom d’especial respecte als bars dels altres centres. “Aquí es respira un ambient molt tolerant”, afirma
María Luisa, molt satisfeta amb els alumnes que atén, malgrat que a vegades li
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Restaurant del campus

embruten la barra o el telèfon amb restes de
pintura o fang, resultat de les classes que
han estat fent. Amb una xifra d’uns 20
menús diaris, es tracta d’un bar petit d’uns
75 metres quadrats, però amb una terrassa
que els alumnes usen tot l’any i on a vegades fan paelles col·lectives.
Un dels bars més nous és el del campus
de Ciències de la Salut de la UB a Bellvitge, un gran local d’uns 1.100 metres quadrats inaugurat el 1994 que inclou un restaurant reservat per a professors. Cada dia
hi mengen unes 400 persones. Una de les
principals característiques d’aquest local,
amb concessió al grup CEBE, és la inquietud per organitzar activitats que escapin a
la rutina diària. Els migdies es fa una happy
hour, durant la qual es dóna una tapa amb
cada beguda que es demana. A més, els
divendres es preparen uns aperitius especials i algun cop els amenitza la Tuna.
Pel que fa a la Facultat de Farmàcia de
Pedralbes i la de Medicina del carrer Casanova, els seus bars són concessions de
l’empresa Ortuño Ortega SA. A la Facultat
de Farmàcia se serveixen uns 200 menús al
dia, en un local que va obrir-se el 1994, amb
uns antics dibuixos de la Facultat que
recorden la història del centre.
En el cas de l’Escola d’Empresarials a
Pedralbes, el bar va iniciar el curs 1997-98
un servei de restaurant, gràcies a unes obres
d’ampliació del local, que fins aleshores
només era cafeteria. Actualment s’hi servei-

xen uns 40 menús diaris, a més de plats
combinats.
La resta de bars universitaris són concessió del grup Soteras, empresa especialitzada que fa 80 anys que treballa en l’àmbit de
la restauració. En el cas del restaurant de la
Facultat d’Econòmiques, s’hi serveixen uns
200 menús diaris, amb un ventall especialment ampli per triar. Pot escollir-se entre
uns vuit plats com a primer, mentre que
l’habitual és poder triar entre tres o quatre
opcions. El tret que li dóna una personalitat
especial és la seva terrassa amb vistes a la
Diagonal, usada durant tot l’any.
Un altre dels locals regentats pel grup
Soteras que va viure el passat estiu un
important procés de restauració és el de
l’Edifici Plaça Universitat. S’hi ha
instal·lat aire condicionat i un sistema
d’extracció de fums, alhora que s’ha fet
una nova distribució de l’espai. S’ha deixat de servir menús i només s’ofereixen
pizzes i amanides, de manera que la barra
per a self-service ha desaparegut i s’ha
guanyat lloc per a més taules.
Un altre bar amb concessió del grup
Soteras és el de la Facultat de Biologia, un
local nou ubicat a l’edifici de l’aulari, inaugurat el curs 1992-93 per substituir l’antic
bar situat a l’entrada de l’edifici central de
la Facultat. El restaurant, decorat amb
reproduccions de quadres de Joan Miró,
serveix uns 200 menús diaris mitjançant el
sistema de self-service. Tot seguit, el bar de

la Facultat de Física i Química és l’únic,
juntament amb el del Servei d’Esports al
capdamunt de la Diagonal, obert el mes
d’agost. S’hi serveixen uns 400 menús diaris i hi ha un local diferent per al restaurant
de professors, on se serveix a taula.
Un dels bars més innovadors, no només
dins la UB sinó en el conjunt de campus
espanyols, és el de la Vall d’Hebron
(Facultats de Psicologia, Pedagogia i Professorat). Presenta l’oferta del menjar mitjançant un sistema free-flow força comú a
les universitats americanes. Consisteix en
diversos punts de venda, cadascun destinat a un tipus diferent d’aliment, els quals
formen una espècie de semicercle. Aquests
punts de venda estan destinats a gelats i
postres; pizza i plats de pasta; cafè i pastes; pastisseria; plats calents, i amanides.
Serveixen uns 400 menús diaris. Té una
sala de VIP que utilitza el professorat i
que funciona com a restaurant amb servei
a taula.
Finalment, l’altre bar de la UB que gestiona el grup Soteras és el del Servei
d’Esports, força diferent de la resta de bars
universitaris. Es tracta d’un restaurant
amb servei a taula, on es poden escollir
diversos plats d’una carta o menjar segons
un menú. Els responsables expliquen que
s’hi organitzen de forma espontània festes
quan un equip ha aconseguit alguna victòria en competició. També és obert els caps
de setmana
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tercer cicle

Màster de
periodisme
amb la Columbia University
El màster inclou
pràctiques a diaris com
‘El Periódico’ i l’’Avui’ i
ofereix la possibilitat de
fer estades a mitjans de
comunicació de Nova York
a UB, a través de Formació Continuada-Les Heures, engega aquest mes
de novembre un nou màster en periodisme coorganitzat amb la Columbia University de Nova York, coneguda per la
seva especialització en aquesta àrea i per
atorgar des del 1917 els prestigiosos premis Pulitzer.
Primer màster d’aquestes característiques a Catalunya i a Espanya no vinculat
directament a un mitjà de comunicació,
inclou pràctiques en diversos mitjans com
ara El Periódico, Avui i altres per confirmar. Obre als alumnes llicenciats que
superin la totalitat dels cursos i el treball
final la possibilitat de seguir un programa
d’un mes de durada a la Columbia Uni-
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versity i fer pràctiques a mitjans de comunicació de Nova York.
El màster està estructurat en 20 mòduls específics, que també es podran
seguir de forma independent per part de
professionals interessats en temes molt
concrets.
Les matèries del programa són Writing
and Reporting; opinió, editorials, cròniques i crítica; creació, dramatúrgia i
guions de ràdio i TV; informació específica; internacional; política; economia; judicial; salut, medi ambient i ciència; alimen-

blicitat i màrqueting; producció de ràdio i
TV; gestió de recursos; periodisme a Internet, i ètica i deontologia.
En total, consta de 570 hores lectives i
480 de pràctiques. Es podran cursar en un
o dos anys acadèmics, segons es triï la versió full time o part time.
El màster està dirigit pel periodista Josep
Cuní, que comptarà amb la col·laboració de
Roberto Herscher, de la Columbia University. Alguns dels cursos, com el de Writing
and Reporting (170 hores) seran impartits
per professors de la Columbia University.

Obre la possibilitat als alumnes llicenciats de seguir
un programa d’un mes de durada a la Columbia
University i fer pràctiques a mitjans de comunicació
de Nova York
tació, consum i cuina; periodisme de precisió i ús de l’estadística; periodisme
d’investigació; entrevistes i debats; documentació; tècniques d’improvisació; demoscòpia, programació i audiències; pu-

Estarà reconegut com a títol màster per
Formació Continuada-Les Heures i com a
Professional Certificate in International
Journalism per la Columbia University

Muntatge gràfic promocional del nou màster

El centre adscrit
a la UB impartirà
el títol universitari oficial de
diplomat en Nutrició i Dietètica

internacional i actualment
coordina la xarxa Adaptació i
Gestió de l’Ensenyament Superior en Nutrició Aplicada i
Dietètica, on vuit universitats
europees i llatinoamericanes
col·laboren perquè els professors puguin intercanviar experiències educatives i en un
futur els alumnes puguin formar part dels estudis en altres
reballar en empreses de
centres de la mateixa xarxa.
restauració col·lectiva
Pel que fa a la formació
que fan planificació i
continuada, el CESNID orgagestió de menús per a grups,
nitza des del curs 1996-97 una
atendre consultes en centres
sèrie de seminaris, aproximasanitaris o fer divulgació
dament un cada mes al llarg
sobre dietes i problemes
de l’any acadèmic.
nutricionals són algunes posUn altre àmbit de treball
sibilitats professionals per als
del centre és l’assessoria a
estudiants del Centre d’Enempreses, que treballen per
senyament Superior de Nutriexemple en la planificació de
ció i Dietètica (CESNID),
menús, protocols dietètics i
adscrit a la UB des de 1993.
higiene alimentària, orientaUns 210 alumnes hi estucions nutricionals i de serveis
dien de moment el títol de
per a nous productes, etc.
Graduat en Dietètica i AliActualment el CESNID és
mentació Humana. Actualuna fundació privada integrament es fan els tràmits perquè
da per la Fundació Bosch i
aquest ensenyament esdevinGimpera de la UB i un congui aquest curs la diplomatujunt d’institucions públiques i
ra oficial en Nutrició Humana
d’empreses del sector de l’alii Dietètica, amb un rementació i la restauració. La
coneixement ministerial molt
seva seu és un espai de més de
cobejat pels dietistes espaLa directora del centre, Pilar Cervera, al Laboratori de Tècniques
1.600 metres quadrats, i entre
nyols. Ubicat a Santa Coloma
Culinàries
altres instal·lacions té cinc
de Gramenet, el centre té
aules per a la docència; dues
altres projectes de futur com
laboratoris, dels quals un està habilitat per
ara crear una clínica i ampliar els seus CESNID ha adequat el pla d’estudis per
impartir-hi tècniques culinàries; una aula
estudis de formació continuada posteriors adaptar-lo a les directrius fixades en el
d’informàtica, i una biblioteca. A més, hi
reial decret. Un cop s’hagi obtingut el visa la titulació.
ha el projecte d’endegar una clínica que
Un reial decret de l’abril passat establia tiplau dins el mateix CESNID i la UB, la
funcionaria primer com a consultori
el títol universitari oficial de Diplomat en sol·licitud per impartir la diplomatura es
dietètic amb professors del centre i on els
Nutrició i Dietètica, fet que significa un trametrà al Comissionat per a Universitats
alumnes estarien en contacte amb casos
important avenç en un camp on Espanya i Recerca de la Generalitat i finalment al
reals. En una segona etapa s’ampliaria el
ha anat endarrerida respecte d’altres paï- Ministeri d’Educació i Cultura.
ventall d’activitats que s’hi durien a
Els estudis del CESNID combinen matèsos europeus i això ha provocat que molts
terme
professionals haguessin de formar-se a ries de ciències de la salut, experimentals i
l’estranger. D’altra banda, la diplomatura fins i tot de ciències humanes i socials. Tot
tindrà diversos avantatges concrets com plegat amb un percentatge de pràctiques
ara facilitar la incorporació laboral dels força elevat, que representa un 35 % dels
titulats al sector públic. Per tal de conver- crèdits. D’altra banda, el CESNID vol
tir el seu títol propi en diplomatura, el donar a aquest ensenyament un vessant

ensenyaments

Diplomats
en menjar sa

T
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recerca

els secrets
del cervell humà

Investiguen
El Laboratori de
Neurodinàmica té com a
eix de recerca identificar
mecanismes cerebrals
que intervenen en
l’atenció involuntària i
la memòria auditiva

torn en el potencial de disparitat, també
derivat de l’EEG. En col·laboració amb la
Unitat d’Alcohologia de la Generalitat de
Catalunya, que dirigeix Antoni Gual a
l’Hospital Clínic, han aplicat els protocols
psicofisiològics desenvolupats amb grups
de pacients alcohòlics per tal d’investigar
les alteracions neurocognitives presents en
alcohòlics crònics i els seus fills. Ara com
ara, els investigadors tenen l’objectiu
d’aplicar també aquests protocols per

espondre a estímuls
ambientals inesperats –una frenada
brusca, una porta que es
tanca violentament– depèn d’un circuit cerebral
que s’activa al llarg d’un
seguit d’etapes seqüencials
i que es mostra anormalment actiu en el cas de
pacients alcohòlics, cosa
que explicaria aspectes del
seu comportament com
ara la tendència a la distracció i les dificultats per
concentrar-se. Identificar
aquests mecanismes cerebrals que intervenen en
l’atenció involuntària i la
memòria auditiva i analitzar-ne les alteracions que
presenten en diferents
patologies neurològiques i
psiquiàtriques és l’eix de la
recerca del Laboratori de
Carles Escera, a l’esquerra, i Carles Grau preparant amb una becària una sessió de treball al seu laboratori
Neurodinàmica que dirigeixen els professors Carles Grau –coordinador de
caracteritzar les alteracions de l’atenció i
la xarxa temàtica en Psicofisiologia Cogni- han estat transferides a l’àrea de la invesde la memòria en l’esquizofrènia, l’envellitiva i Clínica, en la qual també participa tigació clínica en forma d’un protocol
ment normal, les demències i en nens
la State University de Nova York– i Car- estandarditzat per a l’avaluació de la
hiperactius, en col·laboració amb la Uniles Escera al Departament de Psiquiatria memòria i de l’atenció involuntària de
versitat de Helsinki (Finlàndia), el Burden
i Psicobiologia Clínica de la Facultat de l’individu (és a dir, la resposta davant d’un
Neurological Institute de Bristol (Regne
estímul inesperat i potencialment irrellePsicologia.
Unit) i altres institucions europees de presCreat el 1988 pel professor Grau a les vant).
tigi internacional
Pel que fa a l’exploració de la memòria,
antigues instal·lacions de Psicologia del
Campus Pedralbes, el Laboratori ha estat han desenvolupat un procediment basat
pioner a tot Espanya dins la seva recerca i en el registre de l’activitat fisiològica del
s’ha centrat en les exploracions de fun- cervell per analitzar la memòria ecoica
cions cognitives humanes a partir del –l’etapa més precoç i immediata d’aquesta
registre i l’anàlisi dels potencials evocats. funció cognitiva– que es fonamenta al seu
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Aquests són uns components extrets de
l’electroencefalograma (EEG) que proporcionen informació precisa i de màxima
resolució temporal sobre l’activitat neuroelèctrica del cervell generada per l’activació de grups neuronals específics durant la
realització de les funcions cognitives.
Gràcies a un projecte de recerca
finançat pel IV Programa Marc de la Unió
Europea (BIOMED-2), dirigit a la UB pel
professor Escera, aquestes tècniques ja

entrevista

Rosa Regàs,
escriptora:
“La universitat em
va donar valentia”

Va ser una de les primeres
dones a matricular-se a la
universitat a finals dels
anys 50, quan ja era
casada i mare de família.
Mentre estudiava Filosofia
i Lletres, van néixer tres
dels seus cinc fills

Què la va fer decidir a matricular-se en
aquell moment a la universitat, què hi buscava?
Una dona casada a finals dels 50 s’havia
de quedar a casa. Em vaig casar amb un
home relativament benestant i no tenia
problemes. En aquella època hi havia una
quantitat de persones de servei a les cases
que feia feredat. Tenia dos fills... La veritat
és que experimentava una sensació d’inutilitat. La meva vida em semblava inútil i
m’horroritzava pensar que em moriria fent
exactament aquella tasca de mestressa de
casa. L’única diversió eren les criatures i
encara no excessivament, perquè tot es
convertia en un pes, una obligació monòtona. La meva vida cultural era bastant
nul·la, perquè el meu ambient familiar era
catòlic i per tant els llibres que llegia
havien de tenir el permís del bisbat. Em va
provocar una sensació de frustració i de
revolta que des d’aleshores no m’ha dei-

escriptora Rosa Regàs (Barcelona
1933) va ser una de les escassíssimes dones matriculades a la UB a
finals dels anys 50, mentre que actualment
aquesta universitat té el 61,5 % de dones
entre els seus 74.000 estudiants. Va
començar la carrera de Filosofia i Lletres
el 1959, als 26 anys. Ja era casada i mare
de dos fills, als quals es van sumar tres fills
més durant els cinc cursos d’estudis, que
va acabar el 1964. Ara té 11 néts.
Ha fet incursions en àmbits molt diversos de la cultura, com ara l’edició, la traducció, el cinema, l’esport,
l’arquitectura, la música i
el periodisme. La seva formació també té fonts molt
diferents, incloent nou
anys d’estudis de música
al Conservatori del Liceu.
La seva carrera literària
es remunta als anys 60,
quan va vincular-se als
projectes editorials més
innovadors. No va estrenar-se com a autora fins a
la publicació el 1988 de
Ginebra (Ediciones Destino), un llibre de viatges. El
1991 publica la seva primera novel·la Memoria de
Almator i el 1994 va guanyar el Premi Nadal amb
la segona, titulada Azul.
Altres obres seves són
Viaje a la luz del Cham
(1995) i Pobre corazón
(1996). Per Sant Jordi de
l’any passat va coordinar
Al pati de Lletres, on havia estudiat
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la publicació de Barcelona un día, conjunt
de contes de diversos autors sobre la ciutat
seleccionats per ella.

xat. Vaig pensar que no volia continuar
d’aquesta manera. L’única cosa que se’m
va acudir va ser anar a la universitat. No
solament perquè era una vella aspiració de
quan era molt més nena, també perquè
vaig pensar que em representaria un canvi
radical, que podria desenvolupar una
sèrie d’idees que no tenia prou desenvolupades pel fet de no saber per on anar.
Tenia la sensació que la meva vida havia
de ser renúncia i sacrifici, i no hi estava
disposada.
Anar a la universitat en aquell moment
era molt difícil per a una dona casada.
Era una cosa insòlita. Només hi havia
una altra noia a Madrid que feia Farmàcia, amb la qual ens vam cartejar durant
un temps. Quan vaig entrar a la UB l’any
1959, no hi havia ni una sola dona casada. Les úniques que hi havia eren les
monges. Dins el meu cercle familiar, va
ser un petit escàndol. A tercer curs vaig
tenir una altra criatura, la tercera, i a cinquè curs en vaig tenir dues més, bessons.
Aleshores ja començava a haver-hi alguna altra dona casada, havien passat cinc
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anys. La veritat és que la universitat va
canviar la meva vida.
Com recorda l’ambient de la universitat
que va conèixer?
La universitat em va donar la valentia
suficient per iniciar un diàleg amb mi
mateixa, cosa que al llargs dels anys he
vist que resulta fonamental. Vaig tenir el
valor de mirar els fenòmens polítics amb
els meus propis ulls, de prendre les meves
pròpies decisions i d’acabar tenint un criteri. M’hi va ajudar la gent que vaig conèixer, però el fet que jo pensés determinades
coses va fer també que em fes més amiga
d’aquestes persones que d’unes altres.
No sóc la més adequada per qualificar la
universitat d’aleshores. Per mi significava
una benedicció tan gran anar a la universitat, ho vaig aprofitar tant... Hi havia una
inquietud clara, no només soterrada, un
sentit polític i de solidaritat, que l’he trobat
potser fins a finals dels anys 70, però ja no
l’he tornat a trobar mai més enlloc. Érem
tots més pobres, teníem més dificultats
econòmiques, segurament teníem menys
informació i estàvem molt més reprimits,
però teníem més coratge. Hi havia moltes
ganes de conèixer, de fer. La gent es trobava després de la universitat i parlava, discutia. Molts acabaven tenint posicions polí-

L’escriptora evoca el seu període universitari

no hi ha ningú que no tingui cotxe o un
amic amb cotxe, que no faci vacances, que
no tingui tots els aparells imaginables, que
no vagi als concerts que vulgui, que no tingui una informació enorme. Per tant, passar d’això a l’atur és molt dur. L’atur i
l’exili són les dues ferides fortes que pot
tenir una persona.

Anar a la universitat en aquell moment era molt
difícil per a una dona casada. Era una cosa
insòlita. Només hi havia una altra noia a Madrid
que feia Farmàcia
tiques radicals, d’altres no. Molts tenien
una ànsia que canviessin les coses i es posaven a favor dels que tenien opinions radicals. Vaig coincidir amb gent que estavan a
la lluita antifranquista. A la meva manera,
m’hi vaig afegir.
Com a novel·lista interessada en els comportaments humans, quina imatge té dels
universitaris d’avui?
Les coses han canviat molt. Nosaltres no
teníem la llosa de saber si trobaríem feina.
Això suposo que ho arrossega tot. Jo era
d’una família que no m’obligava a guanyar-me la vida, però com que sabia que
l’única llibertat és l’econòmica vaig
començar a treballar pel meu compte. No
em va faltar feina mai. Vaig acabar la
carrera el juny i el setembre em vaig posar
a treballar.
La vida dels estudiants d’ara és més de
senyorets que la nostra, encara que segurament, de fet, són menys senyorets. Ara

Nosaltres teníem moltes esperances.
Encara disposàvem d’un altre avantatge:
el fet de tenir no era tant important com
ara. No hi havia tantes possibilitats de
consum. Les creences encara estaven per
darrere de les idees i defensàvem les
idees. Per això es va poder fer la unitat de
l’oposició franquista i per això després
s’ha desfet aquesta unitat. El problema de
les idees afecta profundament la joventut
del nostre temps, a tothom. És com si les
idees s’haguessin quedat estancades i
passessin per davant les creences, la religió, la pàtria, la moral. Amb la qual cosa
tothom té un punt de fonamentalista, li
agradi o no.
Actualment, quin paper té i quin creu que
hauria de tenir la universitat com a centre
de cultura en la societat?
Hi ha una separació entre la cultura oficial imposada i la cultura universitària.
Aquesta té un avantatge i és que almenys

manté el punt d’honor de la investigació,
no es queda aturada. En principi, el món
universitari, a causa de la gent que va i ve,
dels joves que substitueixen els grans,
almenys té moviment. La cultura que
estem vivint en aquest moment en gran
part és una cultura imposada, una cultura per ocupar les estones d’oci, per
demostrar una sèrie d’idees o per influir
en un cert tipus de catalanitat en el cas de
Catalunya.
La universitat és un reducte no prou
conegut. Els estudiants que conec em sembla que tenen una idea més viva de la cultura que no pas la imposada des de les
instàncies polítiques, culturals o governamentals. Et diuen que Faulkner està bé, no
l’has llegit gaire, però creus que Faulkner
està bé. En general, això impedeix el diàleg
amb un mateix per tenir el criteri que fa
anar endavant la cultura, que vol dir sentit crític, adaptar les idees que et venen,
després de tenir un diàleg amb tu mateix.
La gent s’ha desentès en general del que és
el seu propi criteri tot pensant que hi ha
uns senyors més importants que els ho
diran, sense adonar-se que la vertadera
cultura l’hem de fer tots. No l’han de fer
els que l’estan fent ara sinó tothom. En
aquest sentit, la universitat té més possibilitats que això sigui possible, entre altres
coses perquè fa treballar el cervell. Qualsevol persona que vagi a la universitat té més
possibilitats de tenir una actitud crítica
enfront d’allò que rep
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estudis

Encarreguen a Bricall
l’informe sobre
el futur de la universitat
Farà propostes al Govern
sobre actualització
legislativa, finançament,
sistemes de gestió i
altres mesures de posada
al dia de l’ensenyament
superior

problemes. Hem d’explicar-los, la gent
ha de saber-ho”, ha manifestat Josep M.
Bricall.
L’encàrrec de la Conferència de Rectors
d’Universitats d’Espanya –un dels vicepresidents de la qual és l’actual rector de
la UB, Antoni Caparrós– d’un informe de
futur destinat a ser presentat a les forces
parlamentàries i al Govern s’inspira en els
efectes provocats al Regne Unit per

esprés de vuit anys
com a rector de la
UB i els quatre
següents com a president
de la Conferència de Rectors d’Europa, el professor
Josep M. Bricall ha rebut
l’encàrrec de la Conferència de Rectors d’Universitats d’Espanya de dirigir
durant un any l’elaboració
d’un ampli informe sobre
el futur de les universitats,
que ha de ser lliurat l’octubre de 1999 al Congrés de
Diputats i al Ministeri
d’Educació.
Les comissions de treball
que participen en l’elaboració s’aboquen principalJosep Maria Bricall
ment a aspectes com ara la
necessitat d’actualització
de la Llei de reforma universitària del l’Informe Dearing sobre el mateix tema,
1983, els models de finançament de la uni- encarregat en aquest cas pel govern
versitat, la composició dels seus òrgans de d’aquell país. Ron Dearing va participar el
govern, el desenvolupament de la forma- mes de maig a Barcelona en una jornada
ció continuada al llarg de tota la vida de treball dels consells socials de les uni-

rat, els empresaris, els estudiants i les
seves famílies per tal de contribuir més i
rebre més d’un ensenyament superior que
necessita posar-se al dia per fer front als
canvis d’època que suposen les noves tecnologies, les variacions demogràfiques, la
restricció de les finances públiques i les
necessitats d’un mercat laboral canviant.
Josep M. Bricall ha apuntat que
l’Informe Dearing va tenir una durada de
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“La universitat és una peça molt important d’una
societat moderna, és l’ànima d’un país que vol ser
modern, i la nostra té problemes”
professional, la consolidació de la recerca
i la connexió amb el món laboral.
“La universitat és una peça molt important d’una societat moderna, és l’ànima
d’un país que vol ser modern, i la nostra té

versitats catalanes i va subratllar algunes
de les alternatives del seu treball assumides pel govern laborista de Tony Blair, en
la línia d’un pacte d’Estat entre l’administració pública, les universitats, el professo-

redacció d’un any i mig, que en el cas
espanyol haurà de ser més curta: “Nosaltres hem de començar un procés d’acceleració, no tenim tant de temps. La situació
de la universitat espanyola és pitjor que
la britànica”.
Al voltant d’aquest encàrrec, el rector de
la UB, Antoni Caparrós, ha declarat:
“Sense un acord polític de fons, sense un
pacte polític com el que conservadors i
laboristes van establir prèviament a Gran
Bretanya, serà difícil vehicular les possibles
recomanacions que surtin de l’informe.
L’Informe Dearing no va sorgir dels rectors,
sinó de la voluntat política, i aquí pot passar allò que ja va passar amb l’Informe
Abril Martorell sobre la sanitat”

Només el ‘Receptari
Florentí’ del 1498 supera
en antiguitat aquest
valuós exemplar
conservat a la Facultat de
Farmàcia

escrivà. La pàgina següent conté el dibuix
d’un malalt en el seu llit i la tercera presenta un gravat dedicat a la patrona dels apotecaris, santa Magdalena, acompanyada
pels arcàngels sant Miquel i sant Rafael. A
continuació hi ha fórmules i receptes de
medicaments elaborades amb l’acord de
tots els apotecaris col·legiats del moment.
“El nom de Concòrdia prové precisament
del fet que el llibre és fruit de l’acord de tots
els professionals”, explica Suñé.
únic exemplar de la farmacopea
Val a dir que la conservació de la
més antiga d’Espanya i segona del
Concòrdia de Barcelona no és un fet aïllat,
món es conserva a la Facultat de
sinó que s’inclou en la tasca de salvaguarda
Farmàcia de la UB, valuós exemplar de
del patrimoni que està fent la Facultat de
bibliòfil que aquesta universitat va editar el
Farmàcia a través del seu Museu de la
1980 en forma de facsímil i del qual prepaFarmàcia Catalana, que conté unes 2.000
ra actualment una reedició. Amb el títol de
peces, per exemple pots de ceràmica i vidre
Concordie Apothecariorum Barchiñ i conedel segle XVIII. Entre els projectes del
guda com a Concòrdia de Barcelona, és del
museu hi ha una base de dades amb noms
1511. Al llarg de 87 fulls s’hi expliquen en
de medicaments, que vol recollir les espellatí fórmules i receptes perquè els apotecacialitats farmacèutiques comercialitzades a
ris de l’època puguin preparar medicaEspanya des de finals del segle passat fins a
ments.
l’aparició dels antibiòtics en els anys 40.
L’obra, només precedida en antiguitat
Cada medicament vindrà descrit amb
pel Receptari Florentí de 1498, va néixer
dades com ara la seva composició, els efecamb la finalitat pràctica d’unificar el tretes secundaris, el país d’origen i la
història del principi actiu fonamental que conté.
El curs passat es van introduir
més de 30 fitxes i la tasca continuarà aquest curs. L’elaboració
de les fitxes va a càrrec d’alumnes de la Facultat, de manera que
el projecte té un vessant museístic i un de formació pràctica per
als estudiants. La professora de
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i directora del museu, Iris
Abril Figuerola, preveu que en
un futur la base pugui consultarse a través d’Internet o d’un altre
suport.
El museu va iniciar-se amb la
inauguració de l’actual edifici de
la Facultat de Farmàcia a Pedralbes el 1957. Ara es preveu que
part del material vagi al futur
Museu de la Instrumentació Científica de la UB que s’instal·larà al
Centre d’Innovació Les Cúpules,
El professor Josep Maria Suñé mostra la ‘Concòrdia de Barcelona’ al Museu de la Farmàcia Catalana
al mateix Campus Pedralbes
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ball dels farmacèutics, que aleshores
havien de preparar totes les medicines.
Aquesta finalitat pràctica va fer que l’obra
fos molt usada i en conseqüència s’hagi
conservat poc. De fet, va tenir una història
força accidentada fins arribar a la Facultat
de Farmàcia.
El 1943 es donava a conèixer un exemplar incomplet de la Concòrdia de Barcelona a Valls i el 1947 un altre a Mataró. El
bibliòfil Lluís Barba va aconseguir reconstruir l’obra a partir d’aquests dos volums i
la va conservar fins al 1980, quan va decidir cedir-la a la UB. D’una banda, volia
que el llibre restés a Barcelona i alhora
assegurar-se que algú en tingués cura després de la seva mort. El professor jubilat
de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
Josep Maria Suñé, encarregat en aquell
moment de fer la transacció, explica que
Barba va morir un mes després de lliurar
el llibre a la UB. “Va ser com si hagués tingut un pressentiment”, afirma Suñé, que
ha estudiat extensament el llibre.
A la primera pàgina de l’obra hi ha un
gravat amb el títol del llibre i la figura d’un

història

La segona farmacopea
més antiga
del món
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literatura

Josep Pla:

“Hi ha una pèssima
divulgació de la ciència”

Ha estat
guanyador
del premi de
literatura
científica
osep Pla i Carrera
(Sant Feliu de Guíxols, 1942) és professor de Lògica Matemàtica
i d’Història de la Matemàtica a la UB des de 1969.
Ha fet la primera incursió
en el món de la ficció literària amb Damunt les
espatlles dels gegants (La
Magrana), novel·la que va
rebre el mes de juny el
primer premi de literatura científica atorgat per
la Fundació Catalana per
la Recerca i Edicions la
Magrana.
Ha manifestat molt
d’interès per la història de
la matemàtica, i per la
El professor Josep Pla al pati de la Facultat de Matemàtiques
seva docència i divulgació. Dins els càrrecs que
ha ocupat a la universitat
hi ha el de degà de la Facultat de de Joaquim Maria Puyal, quan jo era degà
Matemàtiques del 1989 al 1992. Entre els de la Facultat de Matemàtiques, va sortir
seus llibres figuren Matemàtica general un personatge que va dir que la desgràcia
(Orbis, 1989) o Lliçons de lògica (PPU, de la seva vida havien estat les matemàti1991). També acaba d’enllestir una ques. Com a degà, em vaig sentir molest i
Panoràmica del sistema decimal posicio- vaig fer un dossier sobre un programa posnal des dels orígens indis a l’aritmètica de sible que parlaria de la matemàtica actual.
Santcliment, que s’ha de publicar prope- Aleshores vaig pensar que algun dia faria
un text on es veiés que es pot parlar de
rament.
matemàtiques sense esgarrifar-se, que els
Com va néixer la decisió de fer una matemàtics són persones i la matemàtica
novel·la des d’una disciplina que sembla una part de la cultura.
Al moment de fer-la, vaig estructurar la
tan allunyada de la literatura com la
novel·la com un teorema. La vaig escriure
matemàtica?
Vaig pensar a fer la novel·la quan va en tres estius a més de les estones perdupublicar-se El virus de la glòria, amb el qual des. El primer estiu em vaig inventar la
el professor de Bioquímica i Biologia Mole- carcassa. De seguida vaig saber de què
cular de la UB Marià Alemany va guanyar volia parlar i com ho muntaria. El segon
l’antic premi de novel·la científica. També estiu em vaig dedicar a informar-me, perm’hi va ajudar el fet que en un programa què no sabia res de França, no sabia res de
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l’època d’Évariste Galoi. I el tercer estiu la
vaig escriure.
En un teorema matemàtic primer has de
tenir una mica d’intuïció o d’idea d’allò que
busques. En un segon moment has de mirar
de trobar la demostració, o bé el contraexemple, i així ho vas bastint. En la novel·la
també vaig pensar primer en l’estructura.
El bastiment el vaig fer després.
Els dos protagonistes de la novel·la són un
vell professor de matemàtiques d’una universitat que sembla l’actual UB i una figura
històrica: el matemàtic i revolucionari del
segle XIX Évariste Galois. Què l’atreia
d’aquestes figures i dels seus moments històrics, per exemple les revoltes antifranquistes
que havia viscut el professor de jove?
Jo volia fer una contraposició entre la
grisor que es dóna a la docència, grisor de

Vostè s’ha preocupat sempre per la divulgació. Què pot aportar al públic en general
la matemàtica, com a cultura o com a
forma de pensar?
La matemàtica és una part idèntica del
desenvolupament del pensament humà
com qualsevol altra activitat. En alguns
moments fins i tot la matemàtica l’han
feta filòsofs o deixebles directes de filòsofs.
Per tant, és una part del pensament humà
que no veig per què ha d’estar separada de
les altres. Hi ha una pèssima divulgació
de la ciència, i aquí faig una crítica als
mitjans de comunicació. D’altra banda, si
a mi m’haguessin fet pintar cinc hores al
dia o assajar amb un piano i llegir partitures cinc hores a la setmana, potser no
hauria trepitjat mai el Liceu o el Palau de
la Música. Però amb la música i la pintura no ens han torturat mai, no t’hi involucres. El que passa amb la matemàtica i
amb la llengua, que per mi són els dos
grans pilars, és que has de fer les teves
anàlisis sintàctiques, les teves traduccions
i, en matemàtiques, molts exercicis i moltes hores a la setmana.
La matemàtica té un rigor lògic i això
és bo. Hi ha llenguatges amb bagatge
lògic i la matemàtica el té. En aquest sentit és bona. Però s’ha d’anar amb comp-

te, la matemàtica és fictícia, està muntada sobre idees. I en canvi, quan fas altres
tipus de raonaments, els fas sobre realitats molt més complexes. Hi ha les enveges dels germans, l’odi del veí perquè creu
que li has pres la terra.... Per això dic que
jo no sóc novel·lista. És novel·lista aquell
qui és capaç de teixir intrigues on no hi
ha cap lligam lògic matemàtic, perquè la
vida no és lògica matemàtica. En el cas de
Galois es veu claríssim. Va ser un geni
matemàtic i en canvi la seva vida és un
desastre.
Posa molt d’èmfasi en els aspectes de
l’ensenyament de les matemàtiques. Què
en pensa de la docència que se’n fa a
l’ensenyament secundari i el superior?
Què busquen i què troben els alumnes que
entren a la Facultat, també pel que fa a
sortides laborals?
Jo amb això estic passat de moda, sóc de
la Il·lustració. Tornaria a assignatures bàsiques i que fossin moltes menys. Crec que
s’hauria de tornar a les assignatures dures,
poques i no gaire elecció per part d’alumnes
massa joves. Això té un problema. Tothom
té dret al coneixement, però no tothom té
les mateixes capacitats. Ara, crec que el
camí que s’ha triat no és un bon camí.
S’hauria de filtrar molt de pressa perquè
tothom trobés un camí més planer, del qual
pogués treure el màxim partit. S’hauria de
fer un ensenyament de coses bàsiques, fonamentals, i potenciar les diferències.
Pel que fa a la universitat, avui tot professor ha de fer docència i recerca. Penso
que si només vol fer recerca, que només
faci recerca, i viceversa. Ara bé, la docèn-

Josep Pla mostra la seva novel·la

cia hauria de ser seguida, controlada, i no
només per les enquestes dels estudiants,
sinó per l’èxit professional posterior que
tinguin aquests estudiants i per moltes
altres qüestions. Després hi ha una cosa
que sé que és una utopia: aules lliures.
Que l’alumne anés al professor que
l’atrau. Hi ha hagut professors aquí que
tots els hem anat a sentir: Valverde,
Rubert de Ventós... També haurien de ferse publicacions dignes i ben divulgades de
les lliçons.
Crec que, inicialment, als que entren
aquí els agraden les matemàtiques. Aquesta és una de les carreres en les quals s’entra
per una certa passió, però hi ha una certa
psicosi a identificar aprenentage amb sortides laborals. Aquí es ve a aprendre. Després ja veurem en què es treballa. D’altra
banda, val a dir que Matemàtiques no té
atur, no n’ha tingut mai. Té docència en
l’àmbit mitjà i universitari. I no només a les
facultats de matemàtiques sinó a altres centres: física, química, enginyeries, politècniques... Actualment hi ha la informàtica. Els
matemàtics es col·loquen molt bé en qüestions informàtiques perquè tenen la capacitat d’aprendre, d’assimilar, de resoldre problemes.També hi ha el treball en l’àmbit de
l’estadística. Un matemàtic és una mica
una ampolla buida: te’l pots trobar fent
estadísitiques, connectat amb la NASA o a
les caixes d’estalvis
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la qual estic en contra, i en canvi la brillantor que es dóna a la recerca. Això
m’obligava a plantejar-me un home gris,
gran, amb una vida on hauria pogut tenir
moltes oportunitats perquè li han passat
coses, però no ha acabat d’involucrar-s’hi i
ha preferit anar fent la viu-viu. Ell necessita un moment històric apassionat i en
aquest context és un romàntic. Sembla que
els científics no puguem ser romàntics, no
puguem ser apassionats. L’Évariste Galois
m’anava perfecte per fer la contraposició,
per la seva edat, per la seva condició de
geni que, en canvi, quan s’havia dedicat a
l’ensenyament havia estat un desastre.
També m’anava bé per defensar la llibertat, la llibertat individual sobretot, i el dret
a la diferència. Tant el vell professor com
Galois reivindiquen en el fons el dret a ser
diferents.
Jo volia parlar de la revolta estudiantil,
perquè volia parlar del dret a la llibertat i
a la llibertat a les minories. S’ha de continuar lluitant per una llengua minoritària
com el català, que no queda clar que hagi
de tenir els mateixos drets que les altres.
Aquell moment de l’antifranquisme em
permetia veure la força que un moviment
polític pot tenir enfront de reivindicacions
més individualitzades. Aquella època
m’anava molt bé per dir algunes coses que
no volia dir descaradament.
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formació

Filòsofs
per exportar pensament
a les empreses

El màster inclou matèries
sobre el funcionament de
diversos tipus d’empreses
i sobre conceptes com
lideratge o cultura
d’empresa

ls filòsofs poden fer una aportació
important al bon funcionament de les
empreses gràcies a la visió àmplia de
la realitat i a l’hàbit d’arribar al fons dels
problemes. Basant-se en aquesta premissa,
el Departament d’Història de la Filosofia,
Estètica i Filosofia de la Cultura de la UB
ha organitzat un màster
de dos cursos amb el títol
de “Filosofia i empresa:
pragmàtica i tecnologia de
la Ciència Filosòfica”, que
va començar el passat setembre.
“Volem mostrar que des
de l’ensenyament de filosofia també podem exportar tecnologia a les empreses”, explica el professor
d’Història de la Filosofia,
Estètica i Filosofia de la
Cultura i responsable del
màster Francesc Fortuny.
Afegeix que que els filòsofs
poden aprofundir en un
problema precisament perquè arriben fins a les últimes arrels del llenguatge i
veuen quina visió del món
hi ha darrere un discurs.
El màster consta de
matèries que analitzen el
funcionament de diversos
tipus d’empreses com ara
sanitàries, de serveis, comercials, culturals i esportives, incloent-hi institucions i grups polítics.
S’hi examinen conceptes
com els de lideratge,
comunicació o cultura
d’empresa. També hi ha
Interior de la biblioteca de la Facultat de Filosofia
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assignatures que apliquen la història i teories de la filosofia a l’estudi de textos de
diverses èpoques i menes (literaris, històrics, periodístics). En aquests casos, el llenguatge s’analitza des del punt de vista dels
sistemes filosòfics del moment i tenint en
compte el context històric.
El màster neix de l’experiència del postgrau Filosofia i Empresa, que es va celebrar el curs passat sota la direcció també
del professor Fortuny, i es divideix en tres
mòduls que poden cursar-se de manera
independent, el darrer dels quals correspon al postgrau d’enguany. Els que només
facin el tercer mòdul obtindran la titulació
del postgrau.
El màster ofereix 25 places i entre els

professors hi ha docents universitaris i
professionals vinculats al món de l’empresa. A més de les classes teòriques, hi ha un
vessant pràctic mitjançant debats entre els
alumnes i els docents.
Francesc Fortuny està convençut que
per part del món empresarial hi ha una
demanda de professionals de la filosofia.
En aquest sentit, el mes de juny va celebrar-se al Palau de les Heures el seminari “Filosofia i empresa: l’anàlisi de la
vida real i l’aplicació a l’empresa”,
adreçat a directius d’empresa, que segons el professor Fortuny va ser un pas
perquè Formació Continuada-Les Heures introdueixi matèries de filosofia en
els seus cursos

commemoració

Gravat d’època de la ciutat de Cervera amb l’edifici universitari i l’ambient estudiantil

Cervera, passat i
present universitari
27

Actualment l’edifici de
l’antiga universitat acull
un dipòsit de la
Biblioteca de la UB amb
més de 150.000 llibres
a localitat de Cervera ha estat vinculada a la universitat catalana des que el
1717 Felip V va traslladar-hi tot
l’ensenyament superior, suprimint-lo de
Barcelona, Girona i Lleida com a càstig a
aquestes ciutats després de la Guerra de
Successió.
Aquest anòmal mapa universitari va
durar més de 100 anys. En resta com a testimoni a Cervera la sumptuosa seu de
l’antiga universitat, un edifici barroc que
enguany ha arribat al seu 280è aniversari.
Per commemorar-ho s’hi ha celebrat fins al
4 d’octubre una exposició que fa un repàs
històric fins al moment actual, en què Cervera està de nou lligada al món universitari a través d’un dipòsit de la Biblioteca de
la UB, una delegació de la Universitat
Nacional d’Educació a Distància (UNED)
i l’Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida.

L

La Biblioteca de la UB utilitza des de
1973 dues sales de l’edifici de la Universitat
de Cervera, de 812 i 450 metres quadrats,
on s’hi conserva material obsolet, per exemple algunes obres procedents del Dipòsit
Legal de la província de Barcelona. Aquests
espais no estan oberts a la consulta del
públic, però el fons es pot consultar si es
demana des de qualsevol de les seccions de
la Biblioteca de la UB. En total s’hi apleguen més de 150.000 llibres, 8.000 títols de
revistes, 4.600 vídeos, diaris, opuscles, cartells, documentació referent a la propietat
intel·lectual, calendaris i còmics.
La UNED és la institució que ha promogut la mostra, en la qual també es commemora el 25è aniversari de la delegació
d’aquesta universitat a la població lleidatana. Des del 1993 també hi ha una part de
l’Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida, centre adscrit de la Universitat de Lleida que divideix les seves installacions entre la seu a Lleida i unes
instal·lacions a Cervera, que acullen uns
300 estudiants. A més de la presència universitària, l’edifici de Cervera també acull
un dipòsit de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó, el Centre de Recursos Pedagògics
de la Segarra, l’Arxiu Històric Comarcal, la
biblioteca comarcal Josep Finestres i un
institut de secundària.

L’exposició, que ha comptat amb ajut
financer de la UB, arrenca a l’època preuniversitària de Cervera. S’hi repassa el
naixement de l’edifici actual, un projecte
de l’enginyer militar Francisco Montagut
del qual es posava la primera pedra el
1718 amb una gran festa per celebrar
l’inici de les obres.
La inauguració oficial de la universitat
va tenir lloc amb l’obertura de curs del
1762, malgrat usar-se l’edifici des del
1740. Cervera va arribar a acollir 2.000
alumnes, però com a universitat sempre
va patir el greu problema d’estar allunyada de la vida social i cultural de Barcelona. De fet, durant l’etapa de Cervera, la
societat barcelonina feia esforços per
recuperar els ensenyaments superiors i el
1749 es presentava una demanda en
aquest sentit de l’Ajuntament. El règim
liberal de la minoria d’Isabel II va significar la desaparició gradual de la Universitat de Cervera.
Finalment, el 1836 es restauraven a Barcelona els ensenyaments superiors d’una
manera provisional i el 1842 de forma definitiva. D’aquesta manera es tancava el
capítol de Cervera i la Universitat de Barcelona n’iniciava un de nou amb l’edifici
de l’antic convent del Carme al barri antic
de Barcelona

salut
Una venedora de peix de la Boqueria mostra els seus productes al professor Abel Mariné
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Abel
Mariné,
catedràtic de Nutrició:

“Dieta mediterrània: vegetal, variada i frugal”
Com a investigador i
divulgador, Abel Mariné
desfà alguns tòpics en
alimentació i dóna una
visió global sobre l’estat
actual de la recerca en
aquest àmbit
bel Mariné (Barcelona, 1943) va
començar com a professor de la UB
el 1969. Del 1978 al 1982 va ser
catedràtic de Bromatologia i Toxicologia a
la Universitat de Salamanca i des del 1982
és catedràtic de Nutrició i Bromatologia a
la Facultat de Farmàcia de la UB.
Entre els càrrecs que ha ocupat figura el
deganat de la Facultat de Farmàcia de la
UB del 1983 al 1986 i el de director gene-

A

ral d’Universitats del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de 1986
a 1990. Ha pogut tenir una visió general de
la recerca gràcies a càrrecs com ara vicepresident de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació de la Generalitat del 1991 al 1993. Actualment és
gestor del Programa Nacional de Tecnologia d’Aliments de la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia. A més a
més, duu a terme tasques de divulgació,
com ara una intervenció setmanal a COM
Ràdio sobre temes d’alimentació.
Diuen que estem perdent la dieta mediterrània per substituir-la pel menjar ràpid
i els seus efeces nocius.
No hi ha cap aliment o manera de menjar que sigui essencialment bona o dolenta.
Depèn de com ho combinem. Les dietes
han de ser sobretot variades, equilibrades i
suficients. Això es pot assolir amb dife-

rents tipus de dietes. L’anomenada dieta
mediterrània vol dir un domini dels aliments vegetals, força fruita, verdures i
hortalisses. La nostra geografia no facilita
grans monocultius, sinó l’horta i petits
camps. Hi ha una mica de tot. D’altra
banda, els països mediterranis en general
no són gaire rics. S’hi menja una mica el
que es pot i una certa frugalitat també és
bona. La dieta mediterrània també vol dir
que el greix dominant és l’oli d’oliva i que
hi ha una mica de vi, però amb consum
moderat i molt integrat dins els àpats. En
definitiva, la dieta mediterrània és domini
del vegetal, varietat i frugalitat; és una
dieta excel·lent. Però moltes altres són
igualment excel·lents.
Pel que fa al menjar ràpid, per exemple
els plats precuinats, si són matèries primeres de qualitat, són prou variats i la tecnologia, que està molt avançada, és correcta,
no hi ha res a dir. Com el producte fresc de

recerca s’està fent a Catalunya i a Espanya pel que fa a la nutrició i a l’anomenada ciència dels aliments. Podria fer-ne una
valoració, tenint en compte que és un
camp molt lligat a la indústria?
La recerca en general a Catalunya i a
Espanya està millor del que la gent diu.
Els grups que fan recerca d’un cert nivell i
d’una certa utilitat no tenen gaires dificultats per finançar-se. Això no vol dir que
allò que s’hauria de destinar a recerca per
part dels poders públics no hagués de ser
en proporció més gran. Però de tota manera estem força bé.
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normal com a components propis dels aliments pot contribuir a explicar els efectes
de certs tipus de dietes com ara l’anomenada dieta mediterrània.
També hi ha grups que treballen en
estabilitat d’aliments, en veure les modificacions que tenen lloc en aliments especialment delicats com poden ser llets
adaptades per a nadons i lactants, com
evolucionen en funció del temps i de les
condicions d’emmagatzematge. Es tracta
de tenir bases més fonamentades per fixarne la durabilitat, allò que la gent en diu
data de caducitat i que normalment no és
tant això sinó la data de consum preferent.
Altres grups d’aquest departament trePodríem concretar algunes línies de recerballen amb caves i vins. Estudien aspectes
ca que s’estan fent en el seu departament
com les relacions entre les característiques
de la UB?
del raïm i els processos tecnològics amb la
Hi ha diverses línies de recerca. Un grup
qualitat del producte acabat. Aquests
treballa amb unes substàncies que es diuen
grups treballen també amb algunes subsamines biògenes, que tenen interès des del
tàncies que es troben en els vins, que són
punt de vista del control de la qualitat de
els polifenols, i que tenen caràcter antioxiLa proliferació de productes light per matèries primeres i de processos, alhora
dant.
que també poden tenir accions tòxiques en
millorar la figura i la salut, com la veu?
Hi ha grups que treballen en l’àmbit dels
Estem en una societat que es posa alguns casos. Cal afegir que unes amines,
greixos, per exemple en els compostos que
davant d’un plat pensant en les relacions les poliamines, a més tenen un caràcter
es deriven de l’oxidació del colesterol, els
que allò té amb la salut. Ens hem d’ali- antioxidant i per tant la seva presència
que se’n diuen oxisterols i
mentar bé, però no consón responsables de moltes
fondre les coses, perquè
de les accions negatives
confondrem aliments amb
que clàssicament s’atrimedicaments i això sembuïen a l’excés de colestepre és una mala confusió.
rol. També s’han estudiat
Si un s’alimenta més corels greixos de fruits secs, la
rectament s’ajudarà a esseva composició i efectes
tar més sa, però no s’ha
en l’organisme.
d’obsessionar. El tema
D’altra banda, s’estulight és per l’obsessió que
dien temes de relació entre
té la nostra societat pel
l’alimentació dels animals
sobrepes i per l’obesitat.
i les característiques dels
L’obesitat és un problema,
greixos dels productes acaperò el menjar poc també.
bats, per exemple en el cas
L’anorèxia està creixent.
d’ous o pollastres es busLa societat ha banalitzat
quen unes millors caractemoltes coses i la salut
rístiques des del punt de
també l’ha banalitzada
vista de la repercussió en
una mica. És perillós, molt
l’organisme d’aquests alinociu, un risc molt imporments.
tant, l’obsessió de la nostra
Un altre grup treballa en
societat per estar prim. Els
els components lipídics de
productes light poden ajules llets adaptades i això es
dar perquè un s’alimenti
fa, com en el cas del grup
correctament, però en el
dels vins i caves, en relació
fons, falta no en fan. Un es
amb empreses productores
pot alimentar correctaimportants del sector.
ment, i per tant lleugeraAquest mateix grup ha trement, si menja més verduballat en el disseny d’alira, més fruita i si està disments per a gent gran.
posat a menjar una mica
Alhora es fan estudis a
menys i a aguantar-se una
fons de comparació i
miqueta la gana.
d’aprofundiment de les
taules de composició d’aliHa tingut oportunitat de
ments
veure globalment quina
El professor Abel Mariné en una parada de fruita del mercat de la Boqueria
debò no hi ha res, però quan el producte el
trobes en un mercat potser té un, dos, tres,
quatre o més dies. Aquest producte ens pot
arribar en unes condicions inferiors a un
bon producte congelat, si ha estat congelat
en fresc, si s’ha transportat correctament i
si s’ha descongelat bé.
També hi ha l’alimentació ràpida que
no es fa a casa, les hamburgueseries.
L’hamburguesa, que ara representa per
molts que no saben què és una hamburguesa el cúmul de totes les imperfeccions
nutricionals, quan jo era petit en dèiem
bistec rus i resultava que era bo. Una bona
hamburguesa és carn picada, hi ha hamburgueses de mala qualitat però també hi
ha aliments de tot tipus de mala qualitat.
Si mengem hamburgueses i gelats i no hi
ha fruita ni verdura, fem mal fet, però la
culpa no és de l’hamburguesa, és d’aquest
desequilibri.
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de metges

El mestre de metges
dóna nom a dos centres
d’investigació de la UB i
a una aula emblemàtica
de Medicina
na part important del ressorgiment
de la medicina catalana al llarg del
primer terç del segle XX és obra del
reconegut metge August Pi i Sunyer, fill
del catedràtic de Patologia General de la
Facultat de Medicina de Barcelona Jaume
Pi i Sunyer. El mestre de metges i investi-

U

emblemàtiques de la política i de les lletres catalanes.
Nascut a Barcelona el 1879, la vida
d’August Pi i Sunyer és un prisma agredolç de moltes cares. Sobresurten la intensa dedicació a la recerca, el compromís
personal i polític amb Catalunya i l’enyor
durant l’exili en terres sud-americanes.
Les aportacions de Pi i Sunyer al món de
les ciències mèdiques sempre han tingut
com a rerefons l’esforç per incorporar al
país les directrius més avançades en investigació i per fer de l’idioma català una
llengua habitual de comunicació científica.
Catedràtic de Fisiologia a la Universitat
de Sevilla el 1904 i a la Facultat de Medi-

personatge

August una
Pi nissaga
i Sunyer,
i el 1936 era president del Comitè Olímpic
Espanyol. Arran del nomenament com a
director de l’Institut de Fisiologia a Barcelona el 1920, comença a fer camí per crear
escola i establir els fonaments d’un equip
de treball eficaç. La Guerra Civil estronca
tots els esforços i Pi i Sunyer busca refugi
primer a París i després a Caracas, que
esdevé una segona pàtria de la trajectòria
científica, literària i social d’aquest metge
català que escrivia: “La nostra missió no
acaba en la recerca freda dels secrets de la
vida. Vivim submergits en el món i ens hi
devem... Que cadascun de nosaltres procuri ésser cada dia un mica més bo, senzillament, humilment, fermament”.
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Expedient d’August Pi i Sunyer a la UB quan aquesta institució s’anomenava Universitat Autònoma durant la República

gadors avui dóna nom a dos centres
d’investigació de la UB (l’Institut de
Recerques Biomèdiques August Pi i
Sunyer al campus mèdic del carrer Casanova i la Fundació August Pi i Sunyer al
campus mèdic de Bellvitge) i a una aula
emblemàtica de la Facultat de Medicina.
Era membre d’un llinatge que ha proporcionat més de 18 metges al llarg de set
generacions. En destaquen el seu germà
Santiago (catedràtic de Patologia General a Saragossa i després a Barcelona) i
els seus fills Jaume Pi-Sunyer i Bayo
(catedràtic de Fisiologia a la Universitat
de Santiago de Compostel·la) i Cèsar PiSunyer i Bayo (farmacèutic i professor
ajudant a la Facultat de Medicina de la
UB). Les referències familiars s’estenen
encara a Carles i a Josep Maria Pi i Sunyer, germà i cosí d’August, figures

cina de la Universitat de Barcelona a partir del 1916, va impulsar la renovació dels
estaments universitaris en moments de
gran incertesa política i de dissonància
entre el món de les aules i la societat catalana. L’any 1919 afirmava: “El nostre
desig és el de constituir la gran Universitat, no la Universitat tancada en l’edifici
de la seva plaça i en el del carrer de Casanova, sinó la Universitat de l’esperit que
ha de comprendre totes les institucions
sàvies de Catalunya que tinguin prou categoria i prestigi. És així com la Universitat
arriba a compenetrar-se amb un poble”.
Membre fundador del Partit Republicà
Català, del 1918 al 1923 és diputat a Corts
pel districte de Figueres, quan militava al
Partit Republicà Federal. Va ser membre
de l’Institut d’Estudis Catalans, un dels
set fundadors de la seva Secció de Ciències

Va impartir classes a la Facultat de
Medicina de Caracas, va fundar l’Institut
de Medicina Experimental, va escriure llibres sobre ciència i poesia i va promoure
els Jocs Florals de la Llengua Catalana de
l’any 1953 a la capital veneçolana. L’any
1955 l’Índia li va atorgar el premi Kalinga
a través de la Unesco, una de les distincions en biologia més cotitzades dins
l’àmbit internacional. El president
veneçolà Rómulo Betancourt li va concedir la més alta condecoració d’un país en
el qual va establir les arrels de la fisiologia
mèdica, tot reconeixent-li: “Pi-Sunyer ha
sembrado entre nosotros no sólo una semilla de ciencia sino también de civilidad”.
Va morir el 12 de gener del 1965 a Mèxic
i és enterrat sota una llosa que encara
porta el nom de Barcelona inscrit per fora
i el de Roses per dins

innovació

Ensenyar
a patentar
El Centre de Patents de
la UB ha sol·licitat des
de la seva creació 30
patents i ha aconseguit
la transferència del 20 %
del total, xifra quatre
vegades superior a la
general en aquest àmbit

del Departament de Microbiologia i Parasitologia Sanitàries. Destaca també una
patent presentada als Estats Units, basada
en una invenció del professor Enrique
Pedroso sobre la preparació d’oligonucleòtids cíclics, arran de la qual s’ha signat un
contracte de llicència –el primer d’aquestes característiques tramitat íntegrament
al Centre de Patents– amb l’empresa Glen
Research Corporation.
El gener últim Pascual Segura va engegar amb èxit un seguit de seminaris que
l’han portat fins ara a set universitats de

anviar la mentalitat
existent en el món de
les patents i subratllar el valor de la informació prèvia, la importància
de la recerca dels antecedents i de la redacció de
les sol·licituds per part
d’autèntics professionals
són millores que s’estan
incorporant a la pràctica
quotidiana del sistema de
patents espanyol gràcies a
la contribució del Centre
de Patents de la UB, creat
el 1987 en el marc d’un
projecte COMETT de la
Unió Europea i adscrit a
la Divisió III de Ciències
Experimentals i Matemàtiques, sota la direcció del
professor Pascual Segura.
Des de la seva creació, el
Pascual Segura al seu despatx del Centre de Patents
Centre ha sol·licitat 30
patents, ha aconseguit la
transferència del 20 % del total (una mit- tot Espanya per parlar sobre protecció
jana quatre vegades superior a la general legal de les invencions universitàries i
dins de l’àmbit de la transferència de transferència d’aquestes invencions a les
patents) i ha començat a presentar sol·lici- empreses. En aquests fòrums, Pascual
tuds PCT (Patent Cooperation Treaty) Segura –el primer espanyol que ha escrit
encaminades a allargar el termini de un article a Scrip Magazine, la revista de
temps per poder transferir una patent.
màxima difusió internacional en el món de
D’aquest caràcter són les patents nego- la indústria farmacèutica– ha valorat els
ciades recentment per la UB amb l’empre- canvis que s’estan produint en les patents
sa canadenca Anormed –basada en recer- universitàries tot destacant que “la patent
ques de la professora Virtudes Moreno del que surt d’una universitat ha d’estar més
Departament de Química Inorgànica– i ben redactada que la d’una empresa, ja
amb l’empresa catalana Lipotec, a partir que precisament té com a finalitat ser
d’una invenció del professor Jesús Guinea transferida al món industrial”.

Amb Bernabé Zea i Núria Sans com a
tècnics responsables de les cerques i del
fons documental, el Centre ha fet molt
més accessible dins l’àmbit de Catalunya
el conjunt d’informació sobre patents,
arran sobretot de la creació el 1991 d’un
servei públic d’informació, en col·laboració amb el Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) del
Departament d’Indústria, Comerç i
Turisme de la Generalitat. Amb més de 3
milions de documents disponibles per a
consulta pública, aquest fons documental
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està en vies de recopilar-se definitivament en CD-ROM gràcies a un ajut extra
de 5 milions de pessetes atorgat el mes de
juny per l’Oficina Espanyola de Patents i
Marques i per l’Oficina Europea de
Patents

art

La UB té 55 quadres
del Museu del Prado
L’obra ‘Fauno’ de
Francesc Jover Casanova,
que pertany al fons del
Prado, va ser restaurada
el passat mes de juliol
l quadre Fauno del pintor Francesc
Jover Casanova (1830-1890), exposat a l’Aula Magna de l’Edifici de
Plaça Universitat i pertanyent als fons del
Museu del Prado, va ser restaurat el mes
de juliol a iniciativa del Vicerectorat
d’Activitats i Promoció Culturals amb la
col·laboració de la Secció de Patrimoni
d’aquesta universitat.
El quadre presentava desperfectes a la
tela. Ha estat reparat i vernissat de nou,
amb un tractament especial per a les humitats, per les restauradores Ana Ordoñez i
Beatriz Montobbio, encarregades especialment pel Museu del Prado per a aquesta
feina. Els treballs es van dur a terme en
una aula de la Facultat de Matemàtiques
especialment habilitada, ja que l’acord
amb el museu no permet traslladar la pintura fora del recinte on és exposada.
Fauno sembla haver estat un estudi de
taller d’un nu masculí ambientat amb una
decoració de bosc. A partir d’aquesta base
el quadre hi afegeix tot un seguit d’elements que en justifiquen el títol. L’obra
mostra alguns trets dels plantejaments
realistes que des de mitjan segle XIX
s’anaven imposant lentament en la pintura europea. El seu autor, Francesc Jover,
va formar-se entre Madrid i Roma i va
cultivar gèneres molt comuns en el segle
XIX com és el cas de la pintura de tema
històric, religiós i nombrosos retrats. Entre
els seus treballs trobem la capella de San
Antonio a Cadis i l’església de San Francisco el Grande a Madrid.
La UB té en dipòsit un total de 55 quadres del Prado, la majoria dels quals estan
exposats a l’Edifici de Plaça Universitat.
La cessió d’obres a institucions públiques
és una pràctica habitual del museu estatal
madrileny, ja que l’amplitud del seu fons i
la manca d’espai fan impossible exposarles en la seva totalitat.
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El vicerector d’Activitats i Promoció Culturals, Salvador Claramunt, amb el quadre restaurat

En el cas de la UB, la relació amb el
Prado es remunta al 1877, data en què va
rebre el primer quadre del museu. Les restauracions dels quadres cedits pel Prado es
van iniciar l’any passat amb la pintura de
Lucas Giordano Sagrada Familia con atributos de la pasión, que es troba a la planta
del Rectorat. En paraules del vicerector
Salvador Claramunt, “la intenció es restaurar-los tots en els propers tres anys,
començant per aquells que es troben en
pitjor estat”. Hem de ser conscients que

som dipositaris d’un patrimoni molt ric,
que hem de conservar i exposar”.
També s’emprendrà la restauració d’11
vitralls del Paranimf (cinc d’esquerdats i
sis de trencats), amb la intenció d’enllestir les reparacions a l’inici del nou curs.
Cal recordar que les sis grans pintures
murals del Paranimf ja van ser restaurades en el decurs dels quatre darrers anys
per alumnes de la Facultat de Belles
Arts, dirigits per la professora Gemma
Campo

cursos

La Fundació UB Mèdia
llança el seu primer curs
a distància
La preparació a l’examen
d’ingrés de majors de 25
anys fins ara només es
feia en acadèmies
privades
l 28 de juliol es va constituir davant
notari a Barcelona la Fundació UB
Mèdia, que com a primera experiència ofereix aquest octubre un innovador
curs de preparació a l’examen d’ingrés a la
universitat per a majors de 25 anys.
La Fundació, presidida pel rector Antoni Caparrós, té la col·laboració del Banco
Santander. La seva oferta de cursos a
distància multimèdia es veurà ràpidament complementada, alhora que avança
gradualment cap a la introducció d’aquest
sistema en els ensenyaments convencionals.
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Logotip promocional del curs

Pel que fa al primer curs
proposat de preparació a
l’examen d’ingrés de majors
de 25 anys, fins ara només
es feia en acadèmies privades. Cada any es presenten
un miler de persones a
aquest examen només a la
UB, malgrat que moltes més
cursen els seus estudis preparatoris.
El nou curs a distància
ofert per la UB Mèdia ha
estat elaborat per professors de la UB,
coordinats pel director del projecte, Carles
Flamerich, amb la col·laboració tecnològica de l’empresa Nexe. Consta d’un CDROM per a la prova comú i d’un altre per
a cadascuna de les proves específiques
segons la carrera triada pel candidat.
L’aprenentatge a domicili a través del CDROM (que inclou com de costum text,
vídeo, foto i so) es combina necessària-

ment amb exercicis a través
d’Internet i correu electrònic (tutories, comentaris de
text, etc.). L’estudiant haurà de disposar d’un ordinador multimèdia corrent. El
curs també consta de suport
amb material audiovisual.
Aquest primer curs de
preparació a l’examen d’ingrés per a majors de 25
anys durarà d’octubre a febrer. El preu de la matrícula és d’unes 165.000 pessetes, amb facilitats
de pagament.
Els cursos específics oferts per la UB
Mèdia tindran titulació de la UB, en el
mateix règim que els centres adscrits. La
Fundació UB Mèdia tindrà les seves instal·lacions a l’edifici propietat de la UB al
carrer Brusi de Barcelona

Alhora, l’alcalde de la
ciutat de Lió i exprimer
ministre francès
Raymond Barre va obrir
el curs de la Fundació
Bosch i Gimpera
mb una conferència titulada “Y más
allá del 98, lo que nos une” el rector
de la Universitat de l’Havana, Juan
Vela, va inaugurar el 2 d’octubre al Paranimf el nou curs 1998-99 de la UB.
El conveni de col·laboració existent
entre la Universitat de l’Havana i la UB
s’ha consolidat amb la instauració ara fa
un any del doctorat en Economia Internacional, el primer programa de doctorat
amb titulació estrangera a Cuba, impartit
per professorat de la UB, de la UAB i de la
Universitat de València. Està coordinat
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pel catedràtic d’Economia de la UB i dirigent sindical Benjamí Bastida, té una
durada de dos anys i aplega més de 30
matriculats cubans que es formen en
comerç internacional, política econòmica,
econometria, desenvolupament i creixement, macroeconomia i microeconomia.
En un dels seus viatges d’intercanvi, el
rector Antoni Caparrós va ser l’encarregat
de llegir el 6 de gener de 1998 a la Universitat de l’Havana la declaració de suport
signada pels rectors de 17 universitats
d’Europa i d’Iberoamèrica que mantenen
convenis de cooperació amb la de la capital
cubana, reunits arran dels actes commemoratius del 270è aniversari de la seva creació.

Raymond Barre fa la conferència inaugural a les Heures
L’alcalde de la ciutat de Lió i exprimer
ministre francès Raymond Barre va obrir el
curs de la Fundació Bosch i Gimpera de la

El rector de la Universitat de l’Havana, Juan Vela, a l’esquerra, i el rector
de la UB, Antoni Caparrós, davant la Universitat de l’Havana

UB el 29 de setembre al Palau de les Heures
amb una conferència sobre “Villes, innovation et entreprises”. Com a economista,
Raymond Barre va ser investit doctor honoris causa per la UB el 15 de maig de 1987.
Aquest serà el sisè curs d’activitat de Formació Continuada-Les Heures, una de les
branques més actives de la Fundació Bosch
i Gimpera de la UB. La Fundació té diversos centres adscrits, entre els quals hi ha el
Centre d’Estudis Internacionals (CEI), el
Centre d’Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica (CESNID), l’Escola Superior
d’Ensenyaments Universitaris de Gestió
Hotelera i l’Escola Superior de Cinema i
Audiovisuals de Catalunya (ESCAC).
Per la seva banda, el Centre d’Innovació-Les Cúpules de la Fundació Bosch i
Gimpera se situarà al Parc Científic de
Barcelona, en construcció al Campus
Pedralbes de la UB, on el conjunt de serveis centrals de la Fundació es traslladarà
a l’inici de l’any vinent

Raymond Barre quan va ser investit doctor honoris causa a
la UB el 1987

inauguració

El rector de la
Universitat de l’Havana
obre el curs a la UB
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ordinadors

Informàtica
canvia les màquines
El material substituït
sumava 8 tones de pes
i es van haver d’utilitzar
grues per hissar-lo
l Centre d’Informàtica de la UB
acaba de substituir 40 de les seves
màquines, que sumaven un total de 8
tones de pes, entre les quals hi havia dues
CPU (Unitat Central de Processament) de
750 kg cadascuna que van haver de ser
hissades amb grua. Eren de l’any 1988 i
feien servir el sistema operatiu VM, avui
obsolet. En aquests moments totes les
màquines del Centre d’Informàtica
d’aquesta universitat utilitzen el sistema
operatiu UNIX.
Per posar al dia i ampliar la feina
d’aquests ordinadors, durant l’últim any
s’han fet inversions en informàtica de
gestió per valor de més de 37 milions de
pessetes. S’han adquirit un ordinador
Sun Ultra Enterprise 3000 (consta de
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Moment de la substitució de les 40 màquines obsoletes

tres processadors i 33,6
gigabytes en disc), un
programa de base de
dades de l’empresa Oracle, dues llicències de
COBOL i nou impressores, repartides entre les
seccions econòmiques de
cada Divisió, el Servei de
Comptabilitat i el Centre
d’Informàtica.
També s’ha fet al Centre d’Informàtica una
migració de dades d’un
IBM Risc 6000 model 580
a un altre IBM Risc 6000
model J50, més modern i
amb més prestacions, que
ha permès millorar el
programa GIGA (que
s’ocupa del procés de
matriculació) del Servei
de Gestió Acadèmica i el
programa XIPER del
Servei de Personal

Arran del bicentenari

de Leopardi
l bicentenari del naixement del poeta
italià Giacomo Leopardi ha tingut
ressò a la UB a través de la tasca de
la professora de Filologia Italiana María
de las Nieves Muñiz, que fa 18 anys que
estudia aquest autor cabdal del romanticisme europeu.
El mes de juny la professora Muñiz publicava la primera traducció íntegra a l’espanyol de Cantos, l’obra que aplega la creació
poètica de Leopardi. Gràcies a aquest llibre,
editat per Cátedra, Muñiz ha obtingut el
guardó més important que es concedeix a
Itàlia en l’àmbit de la traducció, el Premi
Internacional Città di Monselice secció
Diego Valeri. Val a dir que la seva traducció
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s’acompanyada amb 400 pàgines de notes
científiques elaborades al llarg de 12 anys
sobre els diversos poemes de Cantos.
Un dels aspectes que ha estudiat Muñiz
sobre Giacomo Leopardi és la seva
influència en la literatura espanyola.
Autors com Juan Valera, Miguel de Unamuno, Jorge Guillén i Menéndez Pelayo
van conèixer i difondre l’obra del poeta
italià. Dins la seva tasca al voltant de la
figura de Leopardi, Muñiz va coordinar la
primavera passada el congrés “Giacomo
Leopardi: poesia, pensament i recepció”,
organitzat conjuntament entre la UB, la
UAB i la Universitat de Girona i la Junta
Nacional Leopardiana

La professora María de las Nieves Muñiz

cicle de tertúlies
La iniciativa, que té lloc
als salons del Cercle
Eqüestre, difon, sobretot
entre les empreses
privades col·laboradores,
les instal·lacions i els
serveis que els oferirà el
futur Parc Científic de
Barcelona

Tarrach, el bioquímic Joan Josep Guinovart, el lingüista Sebastià Serrano, el bioquímic Marià Alemany, el químic Ernest
Giralt, el físic Javier Tejada i l’ecòleg
Joandomènec Ros. Les seves intervencions
i el diàleg amb el públic assistent apareixeran transcrits en un llibre.
Rolf Tarrach, exvicerector i exdegà de la
Facultat de Física de la UB, que l’any passat va rebre la medalla científica Narcís
Monturiol de la Generalitat de Catalunya,
va parlar sobre els diferents estats possibles
en l’ésser humà. El bioquímic Joan J. Gui-

imaginatiu títol de
“El Parc de 7 a 9”
designa una iniciativa no menys imaginativa
de la Fundació Bosch i
Gimpera de la UB, consistent en un cicle de tertúlies
científiques als salons del
Cercle Eqüestre de la Diagonal de Barcelona de 7 a
9 del vespre per divulgar,
sobretot entre les empreses
privades col·laboradores,
les instal·lacions i els serveis de recerca que els oferirà el Parc Científic de
Barcelona en construcció
al Campus Pedralbes de la
UB.

L’

Les intervencions
i el diàleg amb
el públic assistent
apareixeran
transcrits en
un llibre
Durant el curs passat
van protagonitzar aquestes tertúlies destacats
investigadors de la UB,
com ara el físic Rolf

El físic Javier Tejada, un dels participants en el cicle

diàleg

El Parc de 7 a 9,
novart, cap del Departament de Bioquímica de la UB, que enguany ha rebut el Premi

Durant el curs passat van
protagonitzar aquestes
tertúlies destacats
investigadors de la UB
Ciutat de Barcelona d’Investigació, va parlar sobre les seves investigacions al voltant
del tungstè com a component d’un possible futur
medicament contra la diabetis.
El lingüista Sebastià
Serrano va centrar la
xerrada en “Sexe, poesia i
empresa”, a propòsit de les
raons que fan recomanable
la inversió en comunicació
par part de les empreses.
El bioquímic Marià Alemany va exposar l’abast de
les seves recerques sobre
l’obesitat, mentre que el
químic Ernest Giralt ho
feia al voltant de la seva
tasca en l’estudi dels medicaments del futur.
Per la seva banda, el
físic Javier Tejada, recent
doctor honoris causa per la
Universitat de Nova York,
va parlar sobre el concepte
de pas del temps. Finalment, l’ecòleg Joandomènec Ros es va abocar al
balanç dels últims vuit
anys de seguiment científic
encarregat per la Generalitat al Departament d’Ecologia de la UB a propòsit
de les mesures de protecció
aplicades a les illes Medes.
Totes les sessions van
tenir la corresponent tertúlia de l’investigador convidat amb els assistents
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Joaquim Molas

Els estudis de catedràtic
de Filologia Catalana
abasten períodes com
la literatura medieval o
les avantguardes

E

La

B

Revista dels Antics Alumnes

Universitat

Es reconeix la trajectòria
d’aquest crític i
historiador de la
literatura

U
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l catedràtic de Filologia Catalana de
la UB Joaquim Molas va rebre el 10
de juny el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes que concedeix anualment
Òmnium Cultural. Així es reconeix la trajectòria d’aquest crític i historiador de la
literatura, que va començar estudiant la
literatura medieval per abastar més tard
altres àmbits com la literatura contemporània i les avantguardes.
Aquest guardó, que anteriorment han
rebut estudiosos com Joan Coromines,
Ramon Aramon, Francesc de Borja Moll i
Miquel Batllori, es concedeix a una persona que per la seva obra, literària o científi-

ca, escrita en català, i per
la importància i exemplaritat de la seva tasca
intel·lectual, hagi contribuït de manera notable i
continuada a la vida cultural dels Països Catalans. El
jurat del premi estava integrat per Joan Becat, Salvador Cardús, Albert Manent, Isidor Marí, Agustí
Pons, Josep M. Puig Salellas, Jordi Sarsanedas, Dolors Oller i Teresa Rovira.
Joaquim Molas (Barcelona 1930) és professor del
Departament de Filologia
Catalana des del 1953. Va
ser lector de català i castellà a la Universitat de
Liverpool l’any 1959, on es
va formar en història de la
El professor Joaquim Molas
literatura, i va aplicar els
mètodes d’aquesta institució docent a la UAB, on va començar a
impartir classes de llengua i literatura
catalanes l’any 1969, fins que va retornar a
la UB com a catedràtic el 1971. Entre les
seves nombroses obres, ha dirigit els últims
volums de la monumental Història de la
literatura catalana, iniciada per Martí de
Riquer i Antoni Comas
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