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la Universitat

Rafael Ribó
Síndic de greuges de Catalunya

«El problema principal és el dels
valors, hauríem de fer una aposta
més decidida per educar»
Diàleg sobre la Universitat Autònoma de Barcelona (1933-39)
Infermeria, les titulacions amb més demanda per al nou curs

Medicina, Mestre i

Reportatge: Fauna als extrems

EDITORIAL

Editorial
Impuls al coneixement

Aquest curs s’inicia commemorant el 75è aniversari de l’Estatut
d’autonomia de la Universitat, fet
que va significar una fita de
renovació i afirmació dels valors
de la Universitat de Barcelona
com a universitat pública al servei del nostre país. Aquesta
celebració constitueix l’eix de la
inauguració del curs acadèmic
del sistema universitari català i
d’una exposició que ens recorda
els esdeveniments que van marcar una generació de la nostra
comunitat universitària.
El nou curs coincideix amb la
convocatòria d’eleccions a rector/a
de la Universitat de Barcelona,
procés regulat pels Estatuts de la
Universitat i en el qual tota la
comunitat té una intervenció activa. El debat i la participació que
implica de segur serviran per reforçar la nostra institució.
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Imprès en paper
ecològic

Encetem el calendari acadèmic amb alguns dels fets que van cloure el curs anterior, com ara l’aprovació dels primers quaranta protocols
de titulacions de grau pendents de verificació que, conjuntament amb
els màsters oficials, configuraran l’entorn formatiu de la nostra Universitat, o el nou impuls a la urbanització del Campus de Diagonal - Portal
del Coneixement, el pol de coneixement més actiu del sud d’Europa.
Aquest acord, n’estem convençuts tots tres signants —els rectors de
les universitats implicades i l’alcalde de Barcelona—, és un exemple de
com, des de les universitats, podem contribuir a la transformació urbana de la ciutat. En paraules de l’alcalde Hereu, l’acord ens permetrà
«arreglar el que no s’ha fet en 50 anys» i visualitzar que «per a les universitats el millor campus és la ciutat».
Més enllà de l’arranjament urbanístic, el Campus de Diagonal - Portal del Coneixement experimentarà altres canvis. Al juliol es feia oficial la
fusió de dos dels centres més emblemàtics, la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials i l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials. La nova Facultat d’Economia i Empresa recollirà la llarga experiència dels centres originaris i enllaçarà tots dos potencials amb l’objectiu
d’esdevenir centre de referència a Catalunya, Espanya i a Europa, en
l’àmbit acadèmic i de la recerca econòmica i empresarial.
Són tots els exemples esmentats de projectes de futur i de
transformació de la nostra Universitat, fruit del treball de tots i de la trajectòria històrica de rigor acadèmic al servei de la docència i de la generació de nou coneixement.
Josep Samitier
Rector en funcions
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Hauria pogut ser portada
Joan Sales i Vallès
Joan Sales i Vallès (Barcelona,
1912-1983) va ser una de les personalitats intel·lectuals més po
tents de Catalunya durant el segle
XX. Originari d’una família conservadora de la Conca de Barberà,
es va llicenciar en Dret a la UB
l’any 1932 i es va casar el 1933
amb Núria Folch i Pi (Barcelona,
1915), professora de Filosofia a la
UB autònoma. En esclatar la
guerra, va combatre a Madrid, a
Xàtiva i al front d’Aragó, i va acabar la guerra com a comandant.
Exiliat a Mèxic, va fundar els Quaderns de l’exili (1943-1947) amb
d’altres intel·lectuals. Abans de
tornar a Catalunya, Sales va editar
L’Atlàntida, Canigó, La nacionalitat
catalana i la primera edició de les
Poesies de Màrius Torres (1947),
amb qui va mantenir una extensa
correspondència, que serviria de
base trenta anys després al volum
Cartes a Màrius Torres (1977).
Tornat el 1948, va continuar l’activitat editora iniciada a Mèxic, creant, amb Joan Oliver i Xavier Benguerel, el Club Editor, on Llorenç
Villalonga va publicar el seu gran
èxit Bearn i Mercè Rodoreda La
plaça del Diamant. Posteriorment

va dirigir l’Oficina de Català de la
Diputació de Barcelona fins que
es va jubilar (1982) i pòstumament,
es va publicar la seva obra Contes
d’ahir i d’avui (1987). Incerta glòria
figura com una de les millors obres
catalanes del segle XX i la seva
influència des de la seva publicació, sobretot aquests últims anys,
no ha parat de créixer.

L’editor de Rodoreda
Mercè Rodoreda i Gurguí (Bar
celona, 1908 - Romanyà de la
Selva, 1983). Joan Sales té una
relació molt directa amb Rodoreda, ja que va ser l’editor i artífex mateix del títol de La plaça

del Diamant. Rodoreda el va
conèixer després que el jurat del
Premi Sant Jordi rebutgés la
seva obra La Colometa. Sales va
exercir una influència decisiva
en l’escriptora i no es va limitar a

Joan Sales i Mercè Rodoreda prenent cafè a casa de l’editor. Arxiu de la Fundació Mercè Rodoreda de l’Institut d’Estudis Catalans.
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òsit de
editar, sinó que va intervenir en
el procés de creació fins a l’últim
detall, inclòs el títol. L’obra,
publicada finalment el 1962, va
esdevenir un èxit immediat.
Enguany se celebra l’Any Rodoreda, organitzat per la Fundació
Mercè Rodoreda (IEC), l’Institut
Ramon Llull, la Institució de les
Lletres Catalanes i la UdG.
Abans que acabi l’any, Club Editor té prevista la publicació de
les cartes creuades entre Rodoreda i Joan Sales, de l’any 1960
a l’any 1983, a cura de la historiadora i periodista Montserrat
Casals. Així mateix, diversos
professors de la UB han intervingut en les activitats organitzades, des de la versió teatral
de Mirall trencat dirigida per
Ricard Salvat (s’estrenarà l’11 de
setembre), fins a l’exposició
«Mercè Rodoreda. La mort de la
innocència», comissariada per
Marina Gustà.
Mercè Rodoreda, filla única,
va abandonar l’escola de molt
jove i va viure una infantesa
solitària lliurada al somni i a la
lectura. Es va casar el 1928

Una imatge
amb el seu oncle matern, Joan
Gurguí. La seva primera obra
important, Aloma, va guanyar el
Premi Crexells l’any 1937. Divorciada del seu marit, acabada la
guerra va fugir de Barcelona, i
va iniciar a França una relació
amb l’intel·lectual Armand Obiols (pseudònim de Joan Prat),
pertanyent a la Colla de Sabadell.
El 1954 va començar a treballar
com a traductora a la UNESCO
a Ginebra. Publica Vint-i-dos
contes (1958), La plaça del Diamant (1962), El carrer de les
Camèlies (1966), Jardí vora el
mar (1967) i La meva Cristina i
altres contes (1967).
A partir del 1972 es va establir
definitivament a Romanyà de la
Selva, un paratge agrest enmig
de les Gavarres, i va publicar
Mirall trencat (1974). El 1980 va
rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i publica Viatges i
flors i Quanta, quanta guerra. Va
morir el 1983, el mateix any que
Sales. L’any 1986 es va publicar
La mort i la primavera, i el 1991
Isabel i Maria, les seves obres
pòstumes.

Els sèniors omplen les aules de la UB. Més de 170 alumnes han assistit
a les classes del curs «Fes cultura, aprèn salut» del programa de nova
creació Els Juliols Sènior, adreçat a persones de 60 anys en endavant, en
el marc dels cursos d’estiu de la UB Els Juliols. En total, l’edició d’enguany
d’Els Juliols ha aplegat gairebé 3.000 estudiants.

Fe d’errates
En el número anterior de la revista, a la pàgina 37, on deia «Ernest
Giralt. L’expert en història agrària», havia de dir-hi «Emili Giralt.
L’expert en història agrària».
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Rafael Ribó,
síndic de greuges
de Catalunya

«El problema principal és el dels
valors, hauríem de fer una aposta
més decidida per educar»
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Rafael Ribó
(Barcelona, 1945)

El síndic de greuges de Catalunya té
una mirada seriosa i directa, i la manté
en els ulls del seu interlocutor sense que
resulti incisiva o molesta. El seu posat
és també seriós —dosifica amb precisió
els somriures—, com ho és el seu discurs: no hi ha circumloquis, no s’estén
en exemples, quan es parla de valors,
de principis, no en calen.
La lluita per la salut, per la democràcia, per l’educació o per garantir els
drets de les persones són fets concrets,
feina a fer, objectius per complir,
assumptes importants. No pateix per
sortir bé a la foto. Si el coll de l’americana està tort, cap problema: «Ja s’adaptarà». Pot fer broma —de fet en fa—
sobre el seu caràcter, determinat, tossut, però deixa ben clar que no té cap
intenció de baixar la guàrdia.

Vostè ha estat alumne i professor de la
Universitat de Barcelona, quin record té
d’ambdues etapes?
Encara sóc professor de la UB, el que passa
és que per primera vegada tinc un càrrec
incompatible amb la docència des de l’any
2004, en què el Parlament de Catalunya em
va elegir síndic. Fins llavors, des de l’any 70,
quan torno d’Estats Units, he estat, ininterrompudament, professor de la Universitat, i
continuo sent-ho encara que estigui en serveis especials. També en les èpoques difícils,
fins i tot del franquisme, quan sense estar en
cap partit tenia un paper molt actiu a l’Assemblea de Catalunya; o en les èpoques de
construcció de la democràcia, a la Transició;
durant l’etapa de parlamentari a Catalunya o
al Congrés de Diputats de Madrid. Sempre
vaig mantenir un o dos cursos a la Universitat, fins que, des de fa quatre anys, tinc
aquest impediment. A la UB vaig estudiar
Dret i Econòmiques i hi vaig fer també el
doctorat en tornar dels EUA. Vaig tenir professors excel·lents, si voleu que us n’esmenti alguns, començaria pel Jordi Nadal, un

catedràtic que em va deixar una gran em
premta científica i, sobretot, de valor acadèmic. També José Antonio González-Casanova, no vaig tenir-lo de professor, però va
crear el Departament de Teoria de l’Estat,
embrió de futurs estudis de Dret Constitu
cional i Ciència Política, on vaig trobar-hi el
seu mestratge i el de professors tan bons
com l’Ignacio de Otto, el millor constitucionalista que hi ha hagut a l’Estat espanyol
després de la mort de Franco, o el de Cosculluela, que va ser ministre d’UCD. I va ser
impactant també el que va significar en
Manolo Sacristán amb els seus enfocaments
alternatius en economia. I n’hi va haver molts
altres, en Font Rius, Latorre..., us inundaria
de noms! He tingut força sort amb el professorat, tant a la UB com als Estats Units.
També he mantingut bona relació amb
alumnes que ara són grans professors, i no
pas per mèrit meu, eh! És el cas d’en Carles
Viver i Pi i Sunyer, que ha estat vicepresident
del Tribunal Constitucional durant una llarga
etapa i ara és el director de l’Institut d’Estudis Autonòmics; d’en Joan Subirats, catedrà-

«En els grans temes com
poden ser la llengua,
l’educació, l’acompliment
de l’Estatut, s’han de
buscar ponts amb altres
forces polítiques»

tic a la Universitat Autònoma de Barcelona;
en Miquel Caminal, catedràtic a la UB, o la
Laura Chaqués, que a més d’alumna meva,
va estudiar després a la New School for
Social Research, actualment New School
University, on, com jo, va tenir professors
molt bons, des de Hannah Arendt fins a
Peter Berger o Charles Tilly.
Va ser precisament a la Universitat on
va iniciar la seva activitat política, un
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tret comú en molts polítics que han tra
çat la trajectòria democràtica d’aquest
país. Creu que la universitat manté el
paper de dinamitzadora del pensament
polític o, en cas contrari, és dels que
pensen que ja no és necessari?
Aleshores, els universitaris, més que les universitats, estàvem obligats a un compromís cívic,
que no vol dir partidista, ni polític en el sentit
més reductiu, sí en el més ampli. Quan vaig
arribar a la Facultat d’Econòmiques em vaig
presentar a les eleccions del que se’n deia
Cambra de Facultat. Recordo una cambra de
facultat que presidia Narcís Serra i que amb
altres facultats van ser els nuclis que van
iniciar el procés de trencament amb el Sindicat Espanyol Universitari (SEU) de caire
feixista, i de constitució del Sindicat Democràtic d’Estudiants a la Universitat de Bar
celona. Però no va ser tant un impuls de la
Universitat sinó dels universitaris a les universitats, amb la col·laboració, òbviament,
de professors, com va passar després amb
el moviment dels PNN. Quan vaig tornar
d’Estats Units encara sota la dictadura, hi
havia el moviment dels anomenats profes-

sors no numeraris en el qual participava també algun professor numerari, malgrat que
podien ser represaliats més directament.
Dissortadament, els rectorats no estaven al
capdavant de tot això, perquè eren nomenats
a dit i eren gent de destacada coloració franquista. Per això dic que no era el paper de
la universitat com a tal, sinó el dels col·lectius
universitaris a la universitat. No crec que ara
assumeixin aquest paper, ni tampoc que
l’hagin d’assumir. Potser sí que haurien de
tenir un paper més actiu pel que fa als valors.
Trobo a faltar, en l’àmbit social en general i,
en concret, en l’àmbit polític, major solidesa
dels punts de referència valoratius en l’activitat pública. No és perquè tingui enyorança
del franquisme, que no en tinc cap d’aquella
època —és molt millor viure en democràcia
que en dictadura—, però segurament nosaltres, que ho teníem molt més difícil, entre
altres coses perquè podíem anar a la presó,
ens podíem quedar sense passaport, ens
detenien, etc., teníem més clar el nostre
adversari. Per contra, ara que tot és més
fàcil, les contradiccions queden més diluïdes, i no se sap exactament què és el que

cal construir, què és el que cal combatre dialècticament, i on són els punts principals
d’aquests valors a què em referia abans.
Després d’anys de fer política de partit,
com és el pas a síndic? Com canvia, si
és que canvia, la seva percepció de l’es
tructura i el funcionament de l’Adminis
tració i els partits?
La meva evolució política té tres etapes molt
diferenciades, una primera, unitària: no pertanyo a cap partit polític, i estic ben bé set
anys treballant a la clandestinitat en moviments unitaris, al Sindicat Democràtic d’Estudiants, a l’Assemblea d’Intel·lectuals de
Catalunya —que es funda quan va haver-hi
els judicis de Burgos—, i a l’Assemblea de
Catalunya, la meva gran escola política. Aleshores jo era un xitxarel·lo acabat d’arribar
d’Estats Units amb els meus títols sota el
braç, i és just llavors quan conec en Pallach,
en Reventós, en Pujol, en Roca Junyent, l’Antonio Gutiérrez, en Josep Benet..., la flor i nata
dels dirigents polítics amb gran experiència.
A mi em nomenen secretari de la comissió
d’enllaç, una mica com el gerent de la comis-

«La Llei de dependència
és molt atrevida, [...]
Segurament, però, no
s’han fet prou càlculs
sobre els possibles
beneficiaris i els diners
necessaris per acomplir
els objectius»
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sió que interrelacionava totes les plataformes
d’arreu de l’Estat, sense pertànyer a cap partit polític. Crec que vaig quedar molt imbuït de
la idea de la unitat en objectius «macro», no
partidistes: llibertat, amnistia, Estatut d’autonomia. Després, passo per una etapa de partit, quan entro al PSUC. Sóc portaveu del
partit al Parlament, després secretari general,
i comencem el periple del PSUC a Iniciativa
per Catalunya. No és tant una opció partidista «a la clàssica». És una mena de plataforma
que aplega tres partits polítics. En menys d’un
any, m’elegeixen secretari general, al juliol, i al
desembre ja estem plantejant una plataforma
molt més àmplia. Reivindico el debat entre
partits, perquè si no, no hi ha democràcia,
amb una voluntat de buscar ponts d’entesa
en els grans temes, el que els americans en
diuen non-partisan issues. Sempre vaig intentar empènyer solucions que poguessin sumar
partits, com és, i ho dic amb molt d’orgull,
«l’olivera», de la qual parlàvem en aquesta
casa (la Finca Pedro i Pons, on té lloc aquesta entrevista) amb en Pasqual Maragall, que
havia tornat d’Itàlia, i que, després, ha acabat
donant lloc al tripartit.

La tercera etapa és la de síndic, que no
és unitària, no és partidista, que continua sent
política però molt institucional, per «sobre» de
les legítimes confrontacions partidistes. No ha
estat per a mi un canvi important, primer per
l’arrel unitària que portava molt dins meu,
d’aprenentatge, i en segon lloc, per aquesta
visió que havia intentat induir durant tota la
meva etapa partidista, de defensar molt que
en els grans temes, com poden ser la llengua,
l’educació, l’acompliment de l’Estatut, s’han
de buscar ponts amb altres forces polítiques.
I també perquè després del parèntesi que va
suposar el meu allunyament progressiu de la
primera línia política, des que deixo la presidència d’Iniciativa, des de l’any 2000 fins al
2004, estava molt mentalitzat com a universitari. Quan em proposen com a síndic de greuges m’és, per tant, molt natural adoptar un
paper institucional, de defensar, com a institució, els drets de qui sigui i davant de qui
sigui, els grocs, els blaus, els verds, els vermells, els marrons...
En el model medieval català dels proveï
dors de greuges o en el de la figura més

«Paguem molt malament
la gent que es dedica a
tenir cura de la gent gran
[...] o als professors
universitaris. S’hauria
de mimar molt més aquest
tipus de professions»
recent de l’ombudsman suec, en quin
model s’inspira el síndic de greuges de
Catalunya?
El terme síndic ve dels defensors de les ciutats gregues, els sýndikos, els trobem a la
literatura grega, amb Plutarc. Ciceró recupera
aquest nom, i des d’aleshores moltes institucions modernes l’adopten: a la Vall d’Aran, el
president del Consell és el síndic; a Andorra,
càrrecs parlamentaris i municipals s’anomenen síndics. A casa nostra, quan es va fer
l’Estatut, reunits a Cardona, sota l’aixopluc del

Professor universitari
i home d’acció
M’alegra dels meus deixebles comprovar amb els
anys que no s’equivocava la meva confiança en les
seves qualitats. Vaig descobrir en Rafael Ribó una
síntesi entre el professor universitari i l’home d’acció, mogut pels mateixos ideals que jo: la conquesta de la democràcia i
de l’autogovern de Catalunya amb un horitzó socialista. Amb risc de
perdre la brillant carrera docent, va ser un activista abrandat de l’Assemblea de Catalunya i un factor clau en la direcció i renovació del PSUC
adaptant-lo als nous temps democràtics i ecologistes. Va esdevenir el
millor diputat del Parlament amb l’oposició crítica i constructiva d’un
autèntic tribú de la plebs. Tot i així, aquest home d’acció no va deixar
l’ensenyament universitari i va escriure llibres pioners sobre la qüestió
nacional. Tanmateix, allò més valuós és per a mi la seva humanitat servicial. És un veritable Defensor de la Gent, sobretot de la més desfavorida. A més, dolgut per les malalties de la visió, ha creat una fundació
que en promou les guaricions per tot el món (Ulls del Món). D’un polític
el millor que hom pot dir és que és una bona persona. Rafael Ribó ho ha
demostrat a bastament. Per això m’omple d’orgull recordar que el seu
prestigi va començar de molt jove i al meu costat.

			
			
			

J. A. Gonzalez Casanova
Catedràtic jubilat de Dret Constitucional
Exsíndic de greuges de la UB
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Trobada anual dels
síndics de greuges
de les universitats de
la Xarxa Vives
Els síndics de greuges de les universitats de la Xarxa
Vives van dur a terme la trobada anual el passat juliol a
la Finca Pedro i Pons de la Universitat de Barcelona. El
síndic de greuges de la UB, Antoni Mirambell, i el síndic
de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, van rebre i van
donar la benvinguda als síndics, vicesíndics, adjunts i
personal de suport de les secretaries respectives que
van assistir-hi. L’objectiu d’aquesta jornada era intercanviar opinions i informació sobre la tasca que porten a
terme en les respectives institucions.
Durant la recepció, el síndic de greuges de la UB,
Antoni Mirambell, va destacar que aquestes reunions
ajuden a millorar la gestió de les sindicatures i a
enfortir les figures de síndic o defensor com a òrgans
independents i autònoms en el si de les universitats.
Així mateix, Rafael Ribó va aprofitar els moments de la
presentació per recordar que el nou Estatut de
Catalunya incrementa les competències dels síndics,
i que les relacions amb les sindicatures universitàries
són excel·lents, derivades del conveni signat fa ara
dos anys (juny de 2006).

Congrés de Cultura Catalana, en el qual hi
havia un àmbit anomenat institucional a càrrec de Josep Maria Vallès i jo mateix, vam
buscar un nom i vam agafar primerament l’arrel grega, sýndic, que designava un càrrec
que havia anat perllongant-se durant la història catalana, i el vam ajuntar amb el de proveïdor de greuges, del temps de Martí l’Humà i
va resultar un nom molt solemne i que costa
molt de fer entendre a la gent. Entra molt més
pels ulls dir defensor, per això nosaltres hi
hem afegit el subtítol publicitari de «defensor
de les persones». L’ombudsman és una figura
relativament moderna, té dos-cents anys,
molt allunyada de la resta, perquè tothom diu
que va començar a Suècia i fins al segle XX
no va continuar enlloc. Per tant, el síndic de
greuges que rescatem l’any 1979 en l’Estatut
primer, i encara amb molta més força, en el
segon, l’any 2006, sorgeix ja d’aquesta tradició, ampliant el model suec, basat en el procediment administratiu, amb l’anomenat
model continental dels ombudsman, afeginthi la dimensió dels drets. I encara estem lluitant per ser coneguts, perquè encara som
poc coneguts a Catalunya.

Sembla que les queixes que rep tenen a
veure principalment amb el funcionament
de l’Administració pública, l’urbanisme,
la seguretat ciutadana i la justícia.
Precisament una enquesta promoguda fa
poc per una cadena de televisió suspenia
els ministres del Govern central en aques
tes competències…
Ah!, sí? [somriu]
Són aquests àmbits especialment sen
sibles per al ciutadà?
Hi ha un àmbit que no és que sigui sensible
sinó que se’l troba a totes les administracions, que és el procediment administratiu. De
vegades, la gent veu l’Administració com una
mena de bosc en el qual és difícil bellugarse, costa ser informat. Hi ha un dèficit d’informació a les persones i la prova és que
nosaltres rebem milers de consultes i no som
una institució per rebre’n. Fins i tot hi ha una
administració que diu: «Truqui al Síndic»,
quan hauria de donar la informació que li
demanen! [riu]. El «no m’informen», «no sé
on anar», «escric i no em contesten», «no em
deixen veure l’expedient» és un problema

transversal. A banda hi ha aquestes matèries
que vostè ha assenyalat. Però també hi afegiria que comencen a despuntar també
altres sensibilitats molt singulars, jo diria que
«modernes». Parlo, per exemple, del dret al
descans, la preocupació pel soroll. No és ni
molt menys el número u de les queixes, però
està creixent d’una manera reveladora. La
gent demana qualitat de vida. Possiblement
això vol dir que no ens hem pres prou seriosament què implica donar una llicència
d’activitat, el control inicial abans que instal·
lada, quan costarà molt més suspendre
l’activitat. Cal esmentar també que, amb
l’Estatut del 2006, el síndic ha vist molt
enfortides les seves competències i pot
intervenir, controlar i, per tant, fer de síndic
també davant de companyies privades que
donen serveis d’interès general, com poden
ser els que he citat abans, la xarxa telefònica, l’elèctrica, o la de rodalia.
Anem a casos concrets en els quals ha
actuat el Síndic, per exemple, la Llei de
dependència, del procés d’aplicació de la
qual la seva oficina fa seguiment.

entrevista: Rafael Ribó
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Rafael Ribó amb el síndic de la UB Antoni Mirambell.

Participants en la trobada de síndics.

Planteja molts problemes? Hi manquen
recursos?
La Llei és molt atrevida, jo crec també que
molt positiva i necessària en una societat en
què cada vegada hi ha més gent depenent, i
no només gent gran. Segurament, però, no
s’han fet prou càlculs sobre els possibles
beneficiaris i els diners necessaris per acomplir els objectius que es pretenen i això ha
provocat grans expectatives, una allau de
peticions, i seriosos problemes a les administracions. Encara veiem una manca d’informació del que implica aquesta llei i la necessitat d’un desplegament més acurat —hi ha
una sèrie d’aspectes normatius que no han
estat encara regulats— i un reforç dels serveis que han de fer-se càrrec de les peticions. Ens trobem, per exemple, amb queixes
molt raonades sobre demandes de valoració
de fa un any que encara no s’han atès. I això,
en un tema com el de la dependència,
agreuja les condicions del sol·licitant.
La segona queixa recurrent segons l’In
forme 2007 del síndic de greuges de
Catalunya és pel tracte que han rebut les

víctimes de violència de gènere per part
del personal dels jutjats. Teresa Compte,
fiscal superior de Catalunya, declarava
en una entrevista recent per a La Univer
sitat que el tracte a la víctima, de qual
sevol delicte, és l’assignatura pendent
de la justícia al nostre país. Hi ha un des
equilibri entre l’avenç assolit en la pre
servació dels drets dels acusats i l’aten
ció als drets de les víctimes?
Coincidiria amb el que diu Teresa Compte.
Crec que s’estan prenent mesures però
també falten mitjans, més centres d’atenció
a la víctima. Calen també més punts de refe
rència judicial pel que fa a violència de
gènere, i més cultura, prevista a la Llei i en
altres normatives de mediació. No estaria
tan d’acord en això que dieu que potser hi
deu haver aquest decalatge tan assenyalat
perquè és cert que hi ha uns nivells molt
garantits en els procediments judicials, tot i
que tenim una mica abandonat el que fem
amb els condemnats, el sistema penitenciari, i això també apareix en els nostres informes perquè el Govern de Catalunya és
l’únic de l’Estat espanyol que té competèn-

cies plenes en el sistema penitenciari i, per
tant, el Síndic pot intervenir-hi. Els centres
penitenciaris, ho diu la Constitució, han de
promoure la reeducació i la reinserció, i
encara som lluny de complir aquest objectiu. Ens trobem amb la paradoxa que tenim
un dels índexs de criminalitat més baixos
d’Europa però, alhora, un dels índexs de
saturació de presons més alts. Què falla?
La legislació, massa penalista, especialment
en privació de llibertat. Hi ha altres vies que
es practiquen en altres estats, com ara els
serveis a la comunitat, els treballs col·
lectius, de mediació, les multes, que pal·lien
aquesta situació i fomenten la reinserció.
Per tant, és cert que hi ha uns procediments
molt ben estipulats sobre l’acusació o la
contradicció, amb alguns lapsus. És veritat
que anem una mica endarrerits en l’atenció
a la víctima, però també és cert que anem
endarrerits a apostar de debò per un sistema penitenciari diferent.
Com a síndic, i també com a ciutadà,
quins són els problemes socials que
més el preocupen?
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entrevista: Rafael Ribó

«Si fóssim amics que
es troben per prendre
un cafè podríem parlar
de política»

«Anem endarrerits
a apostar de debò
per un sistema
penitenciari diferent»

Llàstima de cafè i d’amistat! Però el síndic, i la persona
que exerceix el càrrec, ho té molt clar: «No diré ni una
paraula». Sí que ens fa notar, en canvi, que sobre el
tema de l’Estatut s’ha mossegat molt la llengua, tot i
haver-hi treballat molt al llarg de la seva vida. Sobre els
moviments d’actualització i reubicació de les diferents
opcions polítiques, només diu que són lògics «en una
democràcia que sortosament ja ha provat, de manera
cada cop més sovintejada, l’alternança» i sobre el fet
que les dones vagin accedint cada cop més a la primera línia política, que encara som lluny «del moment de
les dones». «Som molt masclistes», diu, i ho diu rendit a
l’evidència, «les dones també en sou, de masclistes».
«Anem pel bon camí, però caldria canviar-nos el xip.» I
puntualitza: «Una, perquè som iguals, i dues, perquè el
dia que el món sigui interpretat amb els vostres ulls, amb
els de les dones, els homes guanyarem moltíssim».

Per a mi, el problema número u és el dels
valors. I per tant, el de l’educació. I entenc
per educació tot l’aprenentatge, des de l’escola bressol fins que morim. Hauríem de fer
una aposta molt més decidida pel que significa educar, la cultura. I no voldria que s’interpretés com una crítica al Departament
d’Educació o al sistema educatiu. M’estic
referint a una formació valorativa, de grans
principis i, a partir d’aquí, evidentment, d’humanitat i ciència, i de tècnica, i del que faci
falta. Perquè vivim en un món on tot va tan
ràpid i entra tant pels ulls que és molt fàcil
vendre contrabando. Ens exclamem quan
veiem populismes en democràcies madures,
fins i tot amb persones al capdavant que
estan acusades de greus delictes però que
tenen un gran seguiment popular. Calen
valors que ens portin, per exemple, a considerar molt la gent gran. Com a síndic puc dir
que vivim en un país on paguem molt malament la gent que es dedica a tenir cura de la
gent gran. És un contrasentit. O que paguem
relativament poc —ara semblaré corporativista— als meus col·legues universitaris.
S’haurien de mimar molt més aquests tipus
de professions.
Ara que parlo com a ciutadà m’agradaria destacar un vessant de la meva activitat
que és la Fundació Ulls del Món. Arran

d’uns problemes oculars vaig impulsar juntament amb l’oftalmòleg Borja Corcostegui
aquesta institució que treballa en l’atenció
oftalmològica en diferents països del tercer
món i ha de servir també per fer obrir els
ulls a la gent d’aquí sobre aquestes realitats.
Aquesta activitat, malgrat el temps i recursos que em suposa, té una retribució humana impagable.
El Síndic atén les queixes dels ciuta
dans a través del contacte amb l’oficina,
a través del correu electrònic i la pàgina
web, i ara també per videoconferència.
És aquesta una mostra d’implicació, de
la voluntat d’estar al costat del ciutadà,
de donar la cara?
Sí. Nosaltres voldríem que la gent pogués
plantejar-nos els seus problemes de la
manera més ràpida possible, si ja ha exercit els seus drets davant de l’Administració,
sempre que no es tracti d’un tema d’extrema urgència o d’un gran valor humanitari,
del tipus: «Em desnonen demà» o bé es
tracta d’una família desestructurada que
no sap què fer. Ara, a més de la relació
presencial, el correu postal o el fax, hem
obert un telèfon gratuït des de qualsevol
punt de Catalunya. Tenim també un correu
electrònic i una pàgina web monogràfica

per a infants que també utilitzen nois i
noies menors d’edat que ens envien els
seus correus sempre amb la certesa de
mantenir l’anonimat. I hem obert també el
sistema de videoconferència perquè permet que tot un seguit de gent que viu molt
allunyada de nosaltres tingui en pantalla
allò que molt sovint demanen de l’Administració: una cara, un interlocutor. Utilitzarem
tot allò que serveixi per atansar-se al Síndic. Un cas ja extrem seria l’ús de l’SMS,
però encara planteja problemes de caràcter tècnic i de contrastació. Si avança
l’emissió i la signatura electrònica, jo crec
que podríem anar més lluny, però no hem
d’oblidar que tot això que queda molt maco
es fa en un país on hi ha una fractura tecnològica. I no només a l’Alt Pirineu o a una
vall llunyana; a 50 km de la plaça Catalunya
hi ha zones on no arriba la banda ampla,
un factor cada vegada més important pels
drets, per formar-se, per cultura, per
esbarjo, per relació personal... Ho estem
fent notar en els nostres informes, ho hem
elevat a la Comissió Europea i ens ho han
col·locat al Llibre blanc —ells en diuen
Green Paper— de la comunicació que
esperem que acabi, en molt poc temps,
declarant el dret a banda ampla, dret bàsic
a tot Europa.
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Fauna
als extrems
Text:

Bibiana Bonmatí
Fotomuntatges i il·lustracions:

Marta Casellas

Charles Darwin ja va apuntar l’evident influència
de l’activitat humana en el control de la biodiversitat. D’aquesta manera, la modificació antropogènica constant del medi provoca que els ecosistemes
funcionin amb un nombre menor d’espècies. Així,
en el cas de la fauna, hi ha espècies en què ha
minvat tant la població que difícilment podran recuperar-se, tot i els esforços dels científics per conservar-les. Pel que fa a altres espècies s’estan prenent

mesures perquè les infraestructures no n’alterin el
nombre d’exemplars. D’altra banda, alguns ecosistemes estan patint els efectes de la introducció
d’espècies foranes que resulten devastadores per
a les autòctones. Tot i així, la natura encara amaga algunes espècies que s’ha trigat molt temps a
descobrir-les. Com veurem en l’article, Catalunya
no n’és una excepció i hi podem trobar fauna en
tots aquests escenaris.
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L’àliga perdiguera
Un cable contra l’extinció

1. Reial decret 263/2008, de 22 de
febrer, pel qual s’estableixen mesures
de caràcter tècnic en línies elèctriques
d’alta tensió, a fi de protegir l’avifauna.

setanta fins al 2005, i ha restat
estable els darrers tres anys. Així,
l’Equip de Biologia de la Conservació - Àliga Perdiguera (EBCAP)
de la UB, que ha estudiat aquesta

Mapa de distribució de l’àliga perdiguera a Catalunya. Les serres litorals
catalanes són àrees molt òptimes per
a l’espècie, tot i que n’hi ha petites
poblacions a l’Empordà i a les serres
exteriors prepirinenques.

© Equip de Biologia de la Conservació - Àliga Perdiguera (EBCAP)

El mes de febrer de 2008 es va
aprovar el Reial decret (1) que
estableix les mesures tècniques
que cal prendre en les línies
elèctriques per a la protecció de
les aus. L’àliga perdiguera, una
espècie amenaçada a tot Europa, és una d’aquestes aus afectades pel perill d’electrocució
contra les línies elèctriques.
L’àliga perdiguera o cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) és una
au rapinyaire típica dels paisatges
mediterranis. La seva història està
marcada per una important davallada demogràfica des dels anys

La biodiversitat, una mesura de la salut del planeta

Joandomènec Ros
Catedràtic d’Ecologia
de la Universitat de Barcelona
L’enorme riquesa biològica de la
Terra és sens dubte part del
nostre patrimoni. Els taxonomistes han descrit els darrers 250
anys al voltant d’1,8 milions
d’espècies d’éssers vius, i hi ha
estimacions versemblants que el
nombre total d’espècies a la Terra pot situar-se entre els 15 i 30
milions. La biodiversitat és la

riquesa i varietat d’espècies
d’éssers vius; però també la
riquesa biològica considerada a
altres escales, com ara la variabilitat genètica, taxonòmica i
geogràfica, entre d’altres. En
aquest sentit, descobriments re
cents han obert finestres insos
pitades a la riquesa biològica en
àrees geogràfiques que se su
posaven ben investigades o que
es consideraven inhòspites per
a la vida. Així, doncs, tot evidencia, que per dur a terme l’enorme tasca de catalogar tota la
diversitat biològica caldran no
dècades, sinó segles.
En aquest context, sembla
una ironia que el coneixement
que comencem a tenir de la
biodiversitat del planeta, i de
l’important paper que assumeix
per al funcionament del món,
arribi en el moment de la història en què la nostra espècie
està agredint aquesta biodiversitat en tots els fronts, ja sigui

destruint hàbitats, eliminant les
espècies més fràgils, contaminant el medi o exhaurint els
recursos naturals. I fent-ho, a
més, en un moment històric en
què la humanitat té problemes
greus per alimentar prop de dos
terços de la seva població. D’altra banda, els esforços que es
dediquen a l’estudi detallat d’algunes espècies han posat de
manifest la precària situació en
què es troben. Són cada cop
més nombrosos els casos d’espècies de vertebrats les poblacions dels quals presenten un
nombre tan reduït d’individus que
la continuïtat és inviable.
Hi ha, però, iniciatives esperançadores. L’ecoturisme, o l’adquisició de territoris naturals per
detreure’ls del desenvolupament
agrícola o urbà, és una estratègia útil. La bioprospecció (recerca de substàncies naturals en
espècies d’animals i plantes) ha
fornit centenars de noves molè-

cules útils com a medicaments i
aquest rendiment industrial ajudarà també a conservar la biodiversitat.
Tot i això, el ritme en què es
perd biodiversitat és, ara com
ara, superior als esforços per
conservar-la. En aquest context,
doncs, reduir la pèrdua de biodiversitat a escala local, regional i
global implica aconseguir la protecció, el rescabalament, la restauració, la gestió racional i sostenible d’aquest patrimoni. I això
caldrà fer-ho mitjançant una hàbil
barreja de recerca científica, d’inversió de capital i de govern per
promoure la difícil coexistència
entre creixement econòmic i
conservació. Qualsevol de les
nostres decisions acaba incidint,
a curt o a llarg termini, sobre la
conservació de la diversitat biològica a Catalunya i, per extensió, al
món i, consegüentment, reque
reix un canvi d’actitud per part
nostra com a ciutadans.
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L’Institut de Recerca de la Biodiversitat de la UB (IRBio), aprovat pel
Consell de Govern de la UB el passat juliol, neix amb la vocació d’esdevenir el centre de referència al
país per a l’estudi, la gestió i la difusió de la biodiversitat. Potenciarà la
recerca bàsica de qualitat en el
camp del coneixement i l’avaluació
de la biodiversitat, en la comprensió
del seus orígens i la seva evolució,
incloent-hi tots els nivells d’organització. La recerca aplicada a la utilització i gestió dels recursos naturals
i a la conservació del patrimoni
natural, tindran també un paper
destacat en el nou institut.
Un dels objectius principals de
l’IRBio és el de proveir els agents
socials i les administracions d’assessorament científic sobre gestió i
conservació de la biodiversitat. D’altra banda, té un profund esperit
formatiu i treballarà activament no
només en la formació de nous
investigadors, sinó de manera molt
especial a millorar l’educació dels
ciutadans del segle XXI que hauran
de fer front a las crisi de la biodiversitat. La difusió social de la recerca
i de les problemàtiques mediambientals seran també prioritàries.
El marc d’actuació principal de
l’IRBio serà la regió mediterrània,
un domini de riquesa biològica
excepcional, seriosament amenaçada per la forta pressió poblacional i una activitat econòmica desendreçada. Alhora, per tradició i
lligams culturals, l’Institut estendrà
la seva àrea d’interès a Llatinoamèrica, una regió que inclou alguns
dels indrets més diversos del planeta i que ha esdevingut referent
internacional en la lluita per la conservació a gran escala.
En el moment de la creació, l’institut està format per 55 investigadors
procedents de vuit departaments
pertanyents a les facultats de Biologia (Biologia Animal, Genètica, Biologia Vegetal Microbiologia i Ecologia), Farmàcia (Productes Naturals,
Biologia Vegetal i Edafologia, i Microbiologia i Parasitologia Sanitàries) i
Geologia (Estratigrafia).

Fotomuntatge. Imatges originals de l’EBCAP

Institut de Recerca
de la Biodiversitat de
la UB (IRBio)

au des del 1981, ha constatat que
la població catalana d’aquesta
espècie ha disminuït de 85 a 66
parelles fins ara. Així, el seguiment dut a terme va confirmar
que el 60 % de la mortalitat a
Catalunya era deguda a l’electrocució que principalment es produeix en línies de distribució de
mitjana tensió (15-66 kV), quan
l’au s’atura en un suport elèctric i
toca dos cables conductors o bé
fa contacte amb el suport metàl·
lic i un cable. A més, hi ha altres
amenaces que afecten, per
exemple, l’ecosistema de les àligues, la qual cosa repercuteix en
l’èxit reproductor. Tots aquests
factors han estat decisius per tal
que aquesta au estigui inclosa
dins la llista d’espècies amenaçades arreu d’Europa. Una altra de
les causes importants de mortalitat és la col·lisió amb cables i la
segona causa de mortalitat és la
persecució a trets.
Aquesta espècie, també
coneguda com a àliga cuabarrada o de panxa blanca, pot arribar
a fer entre 150 i 170 cm i és un
dels principals depredadors a

Catalunya. Habiten en les serres
mediterrànies fins a altures de no
més de 1.000 metres. Els adults
viuen en parella tot l’any en el
mateix territori. Mentre les àligues
crien en àrees rocoses com ara
cingles, cacen en àrees de garrigues i petits conreus, a vegades
allunyades de les àrees de cria.
S’alimenta principalment de
conills, coloms, esquirols o perdius. De fet, la dieta serveix com
a indicador per conèixer l’estat
del medi i saber quina és la
població de les diverses preses.
L’estudi d’aquesta espècie,
durant aquests quinze anys, ha
permès d’establir diferents estratègies per a la conservació que
s’han dut a terme en col·
laboració amb institucions, com
ara la Fundació Miguel Torres.
Entre les mesures que s’han
establert hi ha, d’una banda les
que han adoptat les línies elèctriques, dutes a terme en col·
laboració amb les empreses
elèctriques, o les accions de vigilància de nius que principalment
es veuen afectats per activitats
de lleure com ara l’excursionisme

o l’escalada. Un dels problemes
actuals de les àligues és la manca de les preses causada per
l’emboscament de les àrees de
cacera, la pèrdua d’hàbitats
favorables i una gestió cinegètica
no sostenible; per això, l’EBCAP
duu a terme accions de millora
dels hàbitats com la creació
d’àrees obertes amb desbrossaments, conreus i pastures per
mitjà d’acords de custòdia amb
propietaris, administracions i
caçadors per tal de millorar-ne
les poblacions tot gestionant
sosteniblement els territoris. Tot
i així, l’èxit d’aquest nou Decret,
com comenta Joan Real, director de l’EBCAP al Departament
de Biologia Animal de la UB,
«dependrà dels diners que s’inverteixin a fer les correccions i de
l’optimització en la seva aplicació, a partir dels estudis duts a
terme pels investigadors».
http://www.ub.edu/
aligaperdiguera
[http://www.boe.es/boe/
dias/2008/03/05/pdfs/
A13325-13330.pdf]
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El musclo zebrat s’agrupa formant
denses colònies que envaeixen tot tipus
de superfícies sòlides, i pot arribar a
ocupar densitats de l’ordre de 4.000
individus/m².

El musclo zebrat
La presa sense depredador
Un dels efectes de la globalització ha portat a una dispersió
d’espècies d’un medi a un
altre, a vegades de manera
conscient i d’altres de manera
fortuïta. En qualsevol cas el
concepte d’espècie invasora té
avui més sentit que mai. Una
espècie invasora és la que ha
estat introduïda en un hàbitat
que no és el seu habitual. Els
efectes de la introducció d’espècies no sempre són negatius, però quan ho són tenen
un gran impacte en la biodiversitat autòctona de l’ecosistema. A Catalunya una de les
espècies que està tenint més
repercussió en tots els àmbits,
tant en el natural, com en
l’econòmic és el musclo zebrat
(Dreissena polymorpha).
Aquesta espècie de bivalve
originària de la zona de la mar

Càspia i de la mar Negra, va
començar des del final del
segle XIX un procés d’expansió
per tot Europa, i el 2001 es va
detectar per primera vegada a
l’Ebre. Des de fa quatre anys
un grup de la UB, liderat per
Adolf de Sostoa, professor del
Departament de Biologia Animal, està duent a terme un
seguiment del musclo zebrat a
Riba-roja d’Ebre i Mequinensa,
els embassaments on el musclo s’ha establert. Com comenta
aquest investigador, «l’objectiu
és intentar fer un model de com
evoluciona aquesta espècie a
l’Ebre, ja que no segueix els
mateixos patrons que a Europa. Fins ara, se sap que hi ha
fluctuacions de densitat que
podrien deure’s a canvis ambientals o a una estratègia de la
mateixa espècie per autoregu

lar-se». El musclo zebrat s’agru
p a formant denses colònies
que envaeixen tot tipus de
superfícies sòlides, com ara
canonades, i pot arribar a ocupar densitats de l’ordre de
4.000 individus/m2.
D’altra banda, el seu efecte sobre l’ecosistema té conseqüències en l’alteració de la
qualitat de l’aigua, i és el principal causant de la desaparició d’espècies autòctones de
bivalves, com ara les nàiades
(Margaritifera auricularia) ac
tualment en perill d’extinció.
Aquest bivalve aparentment
inofensiu està considerat, de
fet, com una de les cent pitjors espècies invasores del
planeta. Principalment, per la
impossibilitat d’eradicar-lo, ja
que té una gran capacitat
d’adaptació a les diferents

condicions de l’aigua i pot
sobreviure fins als 32º. D’altra
banda, com comenta Sostoa,
«la possibilitat de controls
naturals és força remota, ja
que la introducció dels seus
depredadors naturals, com ara
els peixos de la família dels
gòbids, podria tenir una repercussió molt més negativa en
l’ecosistema».
Aquesta impossibilitat d’eradicar-lo fa que les mesures que
es prenen siguin principalment
de control per evitar que s’estengui a altres conques i per controlar-ne les poblacions. Se sap
que les principals vies d’introduc
ció són les barques i la introducció il·legal de peixos per a la
pesca d’altres conques, com ara
l’alburn, provinent de zones de
França i Itàlia que estan contaminades.
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El tritó del Montseny
Passar desapercebut
El fet de descobrir una nova
espècie no és estrany. Arreu del
món es calcula que es descobreixen a l’any al voltant de
17.000 noves espècies, tenint en
compte fauna i flora, viva i fòssil.
Aquest, però, no és el cas de
Catalunya «on se’n descobreixen poques espècies noves»,
com comenta Salvador Carranza, investigador del Departament
de Biologia Animal de la UB i un
dels descobridors de l’única
espècie endèmica de vertebrat
actual de Catalunya l’any 2005
al Parc Natural del Montseny.
Aquest va ser l’anomenat Calotriton arnoldi, batejat amb el nom
vulgar de tritó del Montseny.
De fet, el descobriment
d’aquests exemplars va tenir
lloc els anys setanta, però no va
ser fins al 2005 que el grup de
Salvador Carranza en col·
laboració amb Fèlix Amat, del
Museu de Ciències Naturals de
Granollers, després de la recer-

ca de les característiques genètiques i morfològiques, van
poder fer la descripció d’una
nova espècie.
Així, doncs, s’ha detectat
que aquest amfibi de la família
de les salamandres viu en
només set torrents de la conca
hidrogràfica de la Tordera dins
d’una àrea de menys de 40 quilòmetres quadrats, en aigües
netes i ben oxigenades. Com
comenta Carranza, «sembla que
només viu en torrents de terreny
esquist —format per un tipus de
roca cristal·lina amb estructura
fullada—, ja que no es troba en
cap indret granític». Atès que el
Montseny és en gran part granític, aquesta seria una de les
raons per les quals no s’ha estès
més en el territori. En relació
amb el nombre d’individus, el
2005 es va calcular que podrien
haver-n’hi entre 1.500 i 2.000
d’adults, i actualment s’està
duent a terme un nou cens.

Fa uns 1,5 milions d’anys es
va separar del seu parent més
proper, el tritó pirinenc, principalment quan les causes climàtiques
van afavorir una evolució paral·lela
que va donar lloc a aquesta nova
espècie. «Les primeres anàlisis
genètiques fetes en més de cent
tritons, utilitzant seqüenciació de
l’ADN mitocondrial, indiquen que
les poblacions estan aïllades»,
conclou Carranza.
Actualment s’està duent a
terme al Centre de Recuperació
de Fauna Salvatge de Torreferrussa un programa de cria de
tritó del Montseny que forma part
del programa de conservació, en
el qual col·labora la UB. Els primers resultats, presentats el juny
de 2008, fan palès l’èxit d’aquest
programa amb l’obtenció de les
primeres larves de tritó. Segons
Carranza, «aquest és un tema
molt rellevant, ja que permet disposar d’un estoc de població
que, en cas que la població patís

Aquest tritó es troba
en torrents d’aigües
netes, fredes
i molt oxigenades.

una davallada, permetria tenir
cries per a programes de reintroducció». D’altra banda, el programa permet també fer estudis del
cicle d’aquesta singular espècie.

Per ampliar-ne la
informació, consulteu:
http://www.museugranollers
ciencies.org/herpetologia/ca/
trito.html

© Salvador Carranza

Charles Darwin,

Còpula del tritó del Montseny. El mascle apareix mirant cap a la càmera i la femella està d’esquenes.

El 12 de febrer de 2009 es commemorarà el dos-centè aniversari del
naixement del pare de la teoria de
l’evolució, Charles Darwin (18091882). De l’acurada observació de les
petites diferències entre espècies
similars, el científic en va saber treure
la conclusió encertada, de la qual no
queda cap dubte, sobre l’evolució de
les espècies. La teoria, publicada fa
150 anys per Darwin en el seu famós
llibre L’origen de les espècies, no va
ser acceptada de bon principi. Concretament a Catalunya va trigar prop
d’un segle a arrelar. Les primeres conferències sobre el tema, que es van
dur a terme a l’Ateneu Català eren clarament antidarwinistes. Segons l’historiador de la ciència Thomas Glick,
una de les poques veus favorables
que van aparèixer a Catalunya al principi del segle XX va ser la del biòleg
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Meduses
Atretes pel «bon» clima
L’activitat humana té sovint un
abast molt més ampli del que a
priori pot semblar. El mateix fenomen del canvi climàtic s’ha confirmat que es deu a causes antropogèniques, amb un grau de
certesa superior al 90 %, segons
el darrer informe del Grup Intergovernamental sobre el canvi
climàtic de Nacions Unides. Una
de les conseqüències d’aquest
canvi és l’efecte en la temperatura de l’aigua del mar que s’apunta com un dels motius de la proliferació de meduses. D’altra
banda, una altra de les causes és
la reducció de depredadors (tortugues marines i peixos) amb el
consegüent efecte en l’ecosistema marí, tal com apunta Joandomènec Ros, catedràtic d’Ecologia de la UB, «les meduses no
sols són molestes per als banyistes a l’estiu, sinó que en alguns
ecosistemes han substituït els
grans peixos com a depredadors
dels peixos petits i els seus esta-

dis larvaris, amb l’impacte que
això suposa no només per a les
comunitats naturals, sinó també
per als recursos pesquers».
Les meduses són organismes
que al llarg del temps han evolucionat poc; els fòssils de centenars
de milions d’anys presenten una
estructura molt similar a les actuals. El seu cicle de vida fa que, a la
Mediterrània, apareguin a les èpoques de primavera i estiu quan
l’aigua del mar té una temperatura
més alta. Tot i que tenen una certa
capacitat autònoma de moviment,
mitjançant la contracció de l’om
brel·la, «en general segueixen corrents superficials que fan que
s’acumulin», explica Manuel Ballesteros, investigador del Grup de
Recerca en Biologia i Ecologia
Bentòniques de la UB. Tot i que
anualment les meduses arriben a
les platges, «n’arriben més en èpoques de sequera, ja que si hi ha
poques pluges arriba menys aigua
dolça al litoral i la salinitat es manté

marí Odón de Buen, que va ocupar la
primera Càtedra d’Història Natural de
la UB l’any 1899. En l’actualitat, 200
anys després, alguns grups reduïts fan
reviure de manera cíclica la teoria del
creacionisme, segons la qual la vida va
aparèixer per una acció creadora. Una
polèmica inexistent des del punt de
vista científic.
L’origen de les espècies,
Edicions 62, Barcelona, 1982

Chrysaora hysoscella © Manuel Ballesteros

200 anys d’evolució

adequada per a les meduses»,
segons Ballesteros.
La Mediterrània conté aproximadament el 8 % de les espècies
de meduses conegudes, la més
comuna a les nostres platges és la
Pelagia noctiluca, tot i que de vegades arriben altres espècies, com
ara la Chrysaora hysoscella, que fa
tres anys es va poder observar a la
Costa Brava, amb exemplars de
170 cm de llargada i una ombrel·la
de prop de 30 cm de diàmetre.
D’altra banda, el problema principal
que generen les plagues de medusa és l’alarma social. Com a mesura per retirar-les s’han utilitzat els
anomenats vaixells pelican, dissenyats per extreure residus per sota
de mig metre de la superfície. Sempre queden altres opcions, com ara
la que explica Ballesteros que va
tenir lloc al Japó quan «davant la
gran proliferació de la medusa
gegant del Japó, de dos metres
d’ombrel·la, van decidir cuinar-les i
menjar-se-les».
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Centre de Recursos de
Biodiversitat Animal
(CRBA)
Ubicat a la Facultat de Biologia, el
Centre de Recursos de Biodiversitat Animal (CRBA) té els orígens en
la col·lecció iniciada al final del
segle XIX en el Gabinet d’Història
Natural de la UB. Actualment és un
servei de suport a la docència i a
la recerca de la Facultat de Biologia i, entre d’altres, disposa d’espais per a exposicions, un laboratori per a la preparació d’exemplars
zoològics i ofereix la possibilitat de
consultar les col·leccions, amb
una àmplia varietat de grups zoològics, que poden ser útils per a
l’alumnat en la seva formació pràctica. Així mateix, el CRBA, dirigit
per l’investigador Antoni Serra, del
Departament de Biologia Animal,
organitza cursos de fotografia de
natura i convoca el premi anual
fotoNAT d’aquesta disciplina.També duu a terme exposicions temporals sobre natura i disposa d’un
ampli fons d’imatges en format
digital.
www.ub.es/crba
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Va ser durant els anys cinquanta la
darrera vegada que es va veure
algun exemplar de vell marí (Mo
nachus monachus) a les costes
del cap de Creus. Arreu del món
es calcula que en queden només
uns 400 exemplars, però cap d’ells
es troba a la península Ibèrica.
Només se’n poden trobar petites
colònies a les illes de Madeira, a
cap Blanc (davant de les costes
de Mauritània) i al Mediterrani, a les
costes d’Argèlia, Grècia i Turquia.
El mes de juny de 2008 va
publicar-se la notícia de l’aparició d’un exemplar de vell marí a
les Balears, però com comenta
l’investigador Àlex Aguilar del
Departament de Biologia Animal, «l’exemplar aparegut era un
solitari probablement provinent
de la zona d’Argèlia. Aquest fet
es produeix també, per exemple, a les illes Canàries on periòdicament, cada deu o quinze
anys, apareixen individus provinents de la colònia de Madeira,

que té aproximadament uns 20
exemplars».
Una de les poblacions més
nombroses és la de cap Blanc,
que actualment té prop de 150
exemplars, estudiada per l’equip
d’Aguilar durant més d’una dècada. Aquesta colònia, tot i que
fins al segle XVII va patir l’assetjament dels caçadors, ja fa més
de 400 anys que no pateix sistemàticament agressions i gaudeix
d’un espai amb poca explotació
humana. Aquests fets farien
pensar que ha tingut el temps
necessari i l’espai idoni per recuperar-se com a espècie. Tanmateix, els experts han observat
que aquesta recuperació no s’ha
produït. D’una banda, l’any 1996
la intoxicació per una toxina
planctònica va fer disminuir la
colònia de 360 exemplars a uns
110. D’altra banda, els estudis
genètics duts a terme per l’equip
han constatat la poca variabilitat
genètica que hi ha entre els indi-

© Alex Aguilar

El vell marí
L’aïllament genètic

vidus; això vol dir que es tracta
d’una colònia altament aïllada
en què els integrants són tots
consanguinis, segons Aguilar.
Aquest és un dels principals problemes d’aquestes espècies en
perill d’extinció que han quedat
aïllades.
Darrerament s’ha plantejat la
possibilitat de reintroduir aquesta
espècie a les costes catalanes,
però aquesta opció presenta
alguns problemes. Els candidats
més factibles per fer-ho serien a

priori els que provenen de la colònia de cap Blanc, però tal com
comenta Àlex Aguilar, «el fet és
que es tracta d’una població
atlàntica i això pot comportar riscos veterinaris, és a dir, perill de
transmissió de malalties». Altres
riscos per la reintroducció podrien
ser la interacció amb la pesca,
que en el cas del cap de Creus,
on principalment es practica pesca d’arrossegament, seria un perill
per a les foques, que quedarien
enganxades a les xarxes.

Altres espècies en perill
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Allò que no va ser

Diàleg sobre la Universitat Autò
Text:

Jordi Homs
Fotografies:

J. M. Rué

Ara fa un any, aquesta revista publicava un
reportatge sobre l’Estatut d’autonomia de la
universitat de l’any 1933, i donava a conèixer
el període, curt i convuls però alhora intens,
pioner i apassionant de la II República a la
Universitat de Barcelona. Enguany fa 75 anys
d’aquell moment i la Universitat ho celebra
amb una magna exposició al vestíbul de
l’Edifici Històric i amb la inauguració conjunta del curs universitari 2008-09. Sobre les
particularitats de la implantació d’aquell
Estatut, el desenvolupament i el final, en parlem amb els professors Francisco Gracia
(UB), un dels comissaris de l’exposició (amb
Josep Maria Fullola i Jordi Casassas); Jaume
Claret (UPF) i Miquel Siguan.

1915-20. La plaça de la Universitat amb l’edifici de la Universitat al fons i el monument
al Dr. Robert en primer terme. Foto: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona-Arxiu Fotogràfic.

Jaume Claret (Barcelona, 1973)
Llicenciat en Ciències de la Comunicació per la UAB l’any 1997 i
en Humanitats per la UPF l’any
1999. S’ha especialitzat en l’estudi de l’educació pública durant la
II República i la repressió franquista, i es va doctorar en Història
l’any 2004 amb una tesi, dirigida
per Josep Fontana, sobre la repressió franquista a la universitat
espanyola. És editor acadèmic
d’Editorial Ariel, professor associat de la UPF i tutor i consultor de la UOC.
És autor de La repressió franquista a la Universitat Catalana (Eumo, 2003)
en què inclou una llista completa de 135 professors de la UB represaliats
pel franquisme, i El atroz desmoche (Crítica, 2006), en què, prenent la
coneguda expressió de Pedro Laín Entralgo sobre la política universitària
del franquisme, aborda el tema —desconegut fins aleshores— de la repressió exercida durant la postguerra contra un gran nombre de professors en les dotze universitats espanyoles de l’època.

Francisco Gracia (Barcelona, 1960)
Professor titular de Prehistòria a la
UB, és director del Grup d’Investigació en Arqueologia Protohistòrica
(GRAP). Especialista en l’estudi de
la protohistòria, la cultura ibèrica, la
guerra en l’antiguitat i la historiografia de l’arqueologia. Entre les seves
publicacions recents destaquen: La
guerra en la Protohistoria. Héroes,
nobles, mercenarios y campesinos
(2003), i en col·laboració amb altres
autors: Protohistoria. Pueblos y culturas en el Mediterráneo entre los siglos
XIV y II a.C. (2004) i El llibre dels íbers. Viatge il·lustrat a la cultura Ibèrica
(2002). Darrerament ha iniciat una fructífera col·laboració amb el també
prehistoriador Josep M. Fullola en l’estudi de la UB durant el període republicà 58 anys i 7 dies. Correspondència de Pere Bosch Gimpera a Lluís
Pericot (1919-1974) (2002), El sueño de una generación. El crucero universitario por el Mediterráneo de 1933 (2006). Actualment es troba en premsa
l’obra Història de la Universitat de Barcelona.
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noma de Barcelona (1933-39)
El nom i la cosa: Universitat
de Barcelona Autònoma o
Universitat Autònoma de
Barcelona?
Francesc Gracia (FG): Ni l’un ni l’altre. Al
llarg del temps hi ha diferents denominacions, però el nom que rep a l’Estatut del 33
és Universitat Autònoma, sense Barcelona.
Des del Decret d’agost del 36, es converteix
en Universitat de Catalunya, i Universitat Autònoma de Barcelona, a partir de la reins
tauració del Patronat durant el període de
setembre-octubre de 1937. No és una denominació que estigui gaire clara i ens hem
hagut de guiar pels segells.
Jaume Claret (JC): Això és curiós, perquè pels volts del 39 hi ha manca de paper, i els vencedors reutilitzen el que te-

nien, esborrant-hi el vocable Autònoma
i substituint la lletra t per la d a la paraula Universitat. El nom va anar canviant. El
que la gent tenia molt clar és que aquella
universitat era un model en què coincidien tres projectes: fer la universitat de la
República, ser la universitat de Catalunya
i per a d’altres que sigui una universitat
de veritat. No hem d’oblidar que el model
universitari d’on provenia era bastant
escolàstic.
Miquel Siguan (MS): La universitat havia
tingut una època brillant a l’edat mitjana, i a
poc a poc va anar decandint fins a un renaixement al segle XIX, amb diversos models:
l’alemany, el britànic i el francès. Comparat
amb això, a Espanya, el segle XIX és ple de
guerres civils, i fins a la Restauració no es
va proposar fer un model d’educació superior. Era un país endarrerit, pobre, excessi-

vament burocratitzat. Encara que tingués
aires liberals, la cosa era bastant trista. Bé,
trista del tot, potser no, perquè es va fer
aquest edifici, que en aquella època ja tenia
prou mèrit! Va tenir alguns professors de
gran talla, però quan al final de segle va començar a sorgir el catalanisme, la universitat
no en va quedar al marge. Personatges com
ara Rubió i d’altres van donar contingut catalanista a la institució, fins a arribar a la
tensió que hi havia durant la República. La
discussió de l’Estatut va ser molt dura, perquè des de Madrid, tot això del català i de
l’autonomia no s’entenia. L’Estatut de Núria
recollia el dret de Catalunya de fundar una
universitat pròpia, i això, a Madrid, feia molta por. Això va fer decidir finalment l’autonomia universitària de la Universitat de
Barcelona, amb un Patronat que seria nomenat meitat per la República i meitat per
la Generalitat.

Miquel Siguan (Barcelona, 1918)
Psicolingüista, està considerat l’introductor
a l’Estat espanyol de la moderna psicologia
social. És professor emèrit de la UB i degà
honorari de la Facultat de Psicologia, on segueix dirigint l’Anuario de Psicología, que va
fundar el 1969. És director científic del projecte LINGUAPAX de la UNESCO, membre
de l’Acadèmia Europea, i doctor honoris
causa per les universitats de Ginebra, Sevilla,
País Basc i l’Autònoma de Barcelona.
El Dr. Siguan va començar a estudiar a
la UB l’any 1934 i va participar en la Guerra Civil en el bàndol republicà, experiència que va plasmar en els llibres Els estudiants catalans i la Guerra Civil (UB, 1988)
i La guerra als vint anys (La Campana, 2003). Va dirigir una escola nocturna de
formació professional després de llicenciar-se en Filosofia i Lletres l’any 1941. Va
estudiar Psicologia Industrial a la London School of Economics, i l’any 1961 va
obtenir la Càtedra de Psicologia a la UB, i va dirigir el primer Departament de Psicologia fins que es va crear la Facultat de Psicologia.

Jaume Claret:

«El tema de la llengua
no només no se soluciona
sinó que després servirà
de munició en temps de
la repressió»
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Volem l’Estatut, avant la lettre
FG: La UB demana un estatut d’autonomia perquè té tradició en aquest tema. Les
conclusions del segon Congrés, l’any 1919,
que s’eleva a la Mancomunitat ja reivindiquen
això: una universitat moderna, catalana; i
després, perquè s’ha intentat durant el mandat del ministre Silió, els anys 1921-23, tenir
autonomia. I qui s’ho carrega a Madrid és el
senador —la UB té una plaça de senador a
Madrid— i catedràtic Josep Daurella i Rull, i
la institució queda molt frustrada per aquest
intent fracassat. Després ve la dictadura de
Primo de Rivera, i aleshores, des del 23 fins
al 31, no es pot fer res. Un cop constituïda la
República es concedeix l’autonomia a les
facultats de Filosofia i Lletres de Madrid i de
Barcelona.
MS: Això és el realment important. A
Madrid es va produir un seriós intent de renovació a través de la Institución Libre de
Enseñanza. Quan es va instaurar la República, la major part de renovacions: la supressió dels exàmens, els seminaris... no són
invents del Patronat, sinó del primer moment
de la República i del resultat de la relació de
dos homes molt concrets: Ortega y Gasset,
a Madrid, i Bosch Gimpera, a Barcelona.
Tots dos s’havien format a Alemanya i eren
partidaris del seu model d’universitat, i tots
dos van demanar que les facultats de Lletres
tinguessin autonomia perquè poguessin tirar
endavant el seu pla.

JC: Tot això és cert, però allò que ho
explica tot és el canvi polític. Coincideix
que arriba al poder una generació vinculada a càrrecs acadèmics i a cercles intel·
lectuals, i que comparteixen la creença
que només a través de la cultura i l’educació es podran assentar uns valors democràtics a la societat. La reforma educativa
és molt important, però a Espanya calia
fer-la en tota la globalitat, des dels nivells
escolars. Per tant, els esforços principals,
que encapçala Marcel·lí Domingo, diputat
per Tortosa, s’adrecen a la primària. És el
que se suposa que han de fer.
FG: Jo acotaria això. Marcel·lí Domingo, sí,
però sobretot Fernando de los Ríos. El puntal
del govern Azaña és Fernando de los Ríos.
En les memòries d’Azaña es diu molt clar:
«Domingo, de tant en tant passava pel Ministeri», però si veus la quantitat de lleis que Fernando de los Ríos fa en dos anys, primer a
Justícia i després a Instrucció Pública i Belles
Arts, és impressionant. La seva Ley de Bases
para la Reforma Universitaria, és el més avançat que s’havia fet mai i, en molts aspectes
millor que les reformes actuals.
JC: El moviment reformador de la universitat no ve tant de dins de la mateixa
institució —en part, també—, com de fora,
de gent que és fora i té un projecte per a
la universitat. Els uns i els altres trobaran
complicitats, tant a Madrid com a
Barcelona. De fet, per què es fa un patro-

nat? Per què la reforma no la fa el Claustre? Perquè no es tenia confiança que la
reforma sortís endavant. I una altra cosa:
hi ha molta gent favorable a l’autonomia,
el que passa és que hi ha molts tipus d’autonomia.
MS: El dia que jo vaig entrar a la Universitat per fer l’examen d’ingrés, un esquadró de
cavalleria estava bivaquejant al vestíbul, hi
havia palla pel terra, i és que feia només una
setmana del 6 d’octubre! La primera classe
va ser de llatí amb el doctor Balcells, que va
començar dient, en català, que havia de començar el curs amb els membres del Patronat i-n-j-u-s-t-a-m-e-n-t empresonats. O sigui, que renegava del Govern i ho feia en
català. S’ha de tenir en compte que jo tenia
assegut al costat un alumne que anava vestit de capità de l’exèrcit. Tot plegat em va
impactar bastant. I no va passar res.
FG: És que Balcells era el secretari del
Patronat. I no estava tancat a la presó perquè el 6 d’octubre no era a Barcelona...
Era el que estava intentant arreglar les coses amb Madrid, parlant amb Barnés i
companyia.
MS: Jo vaig viure una època brillantíssima. Certament, Xirau s’ho prenia molt seriosament. Era catalanista però també de la
Institución, feia de pont. S’entenia amb Ortega, malgrat que no s’havia format a Alemanya, havia passat un estiu a Cambridge i això

Visita del ministre d’Instrucción Pública
y Bellas Artes, Marcelino Domingo, a la
Universitat de Barcelona (1936). Al costat
del ministre, el president del Patronat,
Pompeu Fabra, el conseller Ventura Gassol,
i el rector Bosch i Gimpera.
Foto: Arxiu Centelles.
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l’havia marcat. El que ell volia era una universitat anglesa! Jo era alumne de primer i un
dia que em va veure amb un llibre de filosofia
em va invitar a casa seva a prendre el te. Em
va explicar que els alumnes de Lletres havien
de treballar per arribar a ser algun dia catedràtics d’institut, i que els instituts eren els
que havien de canviar la cultura del país.
JC: És important relativitzar el pes de
la Universitat. No era com la que coneixem ara. La UB tenia 3.000 alumnes, en
aquella època, i els professors vivien,
més o menys, tots a l’Eixample. Durant
l’autonomia fins i tot baixa la matriculació
perquè hi ha gent que s’espanta, però en
canvi augmenta la contractació del professorat. Hi ha gent molt bona fora que es
comença a contractar, fet que encara encastellarà més els professors contraris a
l’autonomia.
MS: Ara us diré la cosa que més em va
trencar. Al final del curs, el degà va organitzar
un dinar per a tots aquests professors que no
cobraven de l’Estat, a l’Hotel Continental. A
les postres, en Xirau va fer un discurset, i en
un moment del parlament, va dir que aquells
senyors, que ara no recordo si n’eren 40 o 60,
en tot cas, molts, havien fet classe tot el curs
sense cobrar una pesseta i sense mai no haver fet al·lusió, ni en públic ni en privat, a
aquest fet. I que això era un exemple d’elegància espiritual. Us imagineu ara, exemples
d’elegància espiritual d’aquesta mena?

El Patronat, de solució
a problema
FG: El Patronat acaba assumint els poders
de les juntes de facultat i del Claustre, i bona
part del poder del Rectorat. El Patronat, de
l’organisme que havia de vetllar per tal que el
procés anés endavant, s’acaba convertint en
l’executor, qui organitza els comptes, el pagaments. És qui mana. Què passa? Doncs que
una part del Patronat és a Madrid, no gaire
d’acord amb com es fan les coses, amb una
tendència clarament espanyolista. I aquí, el
rector cada cop hi pinta menys, és un membre més del Patronat. Serra i Húnter dimiteix
per això, i al final acaben manant Trias, Balcells, Xirau i Pompeu Fabra, i això crea una
olla a pressió dins la casa, amb ganes d’anar
molt de pressa, trepitjant moltes sensibilitats
i aquestes sensibilitats donen arguments a
aquells que eren tebis. El grup d’extrema dreta de la casa aconsegueix posar de la seva
banda aquells que veuen que el Claustre no
serveix per a res.
MS: Durant el període en què jo vaig estudiar, la Universitat va seguir funcionant
segons els plans del Patronat, mentre que el
combat polític s’anava escalfant, ja que els
falangistes —amb criteri encertat— van veure que si volien sortir als diaris, havien d’anar
a la universitat a buscar gresca. D’altra banda, manaven a parts iguals els del Bloc Escolar Nacionalista i la Federació de Joves
Cristians. Però dins del Bloc hi havia gent

Miquel Siguan:

«Xirau deia que els alumnes
de Lletres havien de
treballar per ser algun dia
catedràtics d’institut, els
centres que havien de
canviar la cultura del país»

que feia allò que en deien revolució catalanista. No eren gent d’ERC. Llavors, el dia que
va guanyar el Front Popular, Rubió Balaguer,
director de la Biblioteca i un dels puntals
del catalanisme, figurava a la candidatura del
front de dretes, i Ramon Franco era a la candidatura d’esquerres.
JC: Era d’Esquerra Republicana...
MS: I l’únic que es queixava d’això era
Carrasco i Formiguera, que ho va dir al primer míting al qual vaig assistir en la meva
vida: «S’acosta l’hora en què Espanya es
partirà com una magrana, i si els catalans
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Francisco Gracia:

«La gent de la universitat
d’avui dia, i de la Universitat
de Barcelona també, és més
filla del franquisme que de
la República»

no fem pinya, aquell dia serà el desastre».
No vam fer pinya i va passar el que va passar. Aleshores, per exemple, un dels factòtums del Patronat i del catalanisme era el
doctor Balcells, al qual els feixistes el 19 de
juliol van arrasar la casa i ell mateix va salvar la pell de ben poc, va fugir i va morir
—jo crec que de pena, a Suïssa— oblidat
de tothom.

La llengua, encara i sempre...
FG: Jo crec que la gent que va fer servir
el tema de la llengua era perfectament
conscient que mentia. D’una banda, els textos de l’Estatut deixen perfectament establert que la universitat serà bilingüe, i que
no es discriminarà ningú per motiu de llengua. Ara bé, la dreta —personatges com
ara Royo Villanova, diputat a Corts absolutament impresentable— carrega fent un
brou de cultiu absolutament fals, amb el
suport de la premsa de Madrid i dels seus
corifeus, que fan d’altaveus d’aquesta qüestió, absolutament falsa. El resultat és que es
crea un problema allà on no n’hi ha cap, i no
se soluciona aquesta qüestió.

MS: Evidentment que la dreta acaba sent
ultranacionalista, però si ho plantegem com
a problema teòric, jo diria que és la Institución Libre de Enseñanza la que no pot pair
el tema. Menéndez Pidal ho diu clarament.
JC: Esquerres i dretes espanyoles coin
 ideixen en el tema de la llengua. Hi ha
c
declaracions d’Unamuno, que era diputat per la coalició salmantina d’esquerres, que Déu n’hi do! El tema de la llengua no només no se soluciona sinó que
després servirà de munició en temps de
la repressió.
FG: Hi ha una altra qüestió, que és que
bona part de les esquerres que ataquen pel
tema de la llengua, de fet, el que fan és repensar-se el propi projecte de l’autonomia de
Catalunya. És una qüestió que des del Pacte
de Sant Sebastià, les esquerres veuen bé
perquè han de sumar, però quan arriben al
poder, s’adonen que això el que fa és reafirmar encara més el problema català, que no
es pot aturar, i proven aquesta drecera.
MS: Una anècdota. Aquí davant de la
plaça Universitat es venia El Imparcial, que
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Honoris
causa per
a Miquel
Siguan

© Antonio Zamora

Miquel Siguan i Soler va ser
investit doctor honoris causa
per la UAB el passat 30 de
juny. Aquesta va ser la quarta vegada que se li concedeix aquest títol honorífic,
després dels de les universitats de Ginebra, Sevilla i País
Basc. Va ser, així mateix,
guardonat amb la Creu de
Sant Jordi l’any 1988.

feia unes portades tacades amb sang del
tipus «España se rompe», etc. Un dia, El Bé
Negre, en el qual Sagarra escrivia poesies
encara que no les signés, es va fer ressò de
la proposta que Gil-Robles havia llançat
de fer un estatut per a Castella. Es van publicar uns versos «.../ Castilla es española y
siempre lo será / La bestia estatutista / el
polvo morderá / Mas si insisten en sus pretensiones / han de ver para su confusión /
que en España hay de sobra riñones / para
hacerles entrar en razón». No, no ha canviat res, això. El que ha canviat és que quan
jo estudiava, el 99 % del estudiants parlava
català; després de la guerra, el 95 % continuava parlant en català. Fins i tot, quan jo
vaig prendre possessió com a catedràtic,
en ple franquisme, tant jo com el rector vam
parlar en català. Actualment, diuen que és
el 50 %, però jo ho dubto.

Després del desastre,
la repressió
MS: La guerra parteix. Un exemple: el dia
que Bosch Gimpera va tornar a ser rector, el
febrer de 1936, vaig veure uns alumnes de

tercer, de Can Catòlic, que anaven a felicitarlo. Jo m’hi vaig afegir amb uns amics. Entre
els quatre amics que érem, després vam
anar al Heidelberg a parlar una mica, sobretot d’un fullet que havia fet el canonge Cardó
La moral de la derrota, que parlava d’allò de
«la España antes roja que rota». Un era
l’Eugeni Nadal, de família carlista, amb un
germà que va fer carrera a La Vanguardia. Va
fer la guerra amb el Terç de la Verge de
Montserrat i va estar a la batalla de l’Ebre. Va
sortir-ne amb vida, va fer oposicions però va
enganxar un càncer i va morir. En honor seu
es va constituir el Premi Nadal de Literatura.
Un altre era Ricard Boixeda, una mica desequilibrat, a qui li interessava la metafísica i la
filosofia índia, i, com que vivia al carrer d’Iradier i era ric, també va fer la guerra amb els
nacionals. Va ser oficial i també va estar a la
batalla de l’Ebre. Per casualitat, va ser l’encarregat de protegir una secció que feia un
pont que va ser el que va permetre que els
primers nacionals travessessin el riu. Resultat: que a tots aquells els van condecorar
amb la medalla militar individual, que ell mai
no va lluir després. El tercer, Jaume
Berenguer, de família pagesa també va estar
a l’Ebre, al bàndol republicà, en un camp de

concentració al final de la guerra i s’ho va
passar malament. Amb els anys va esdevenir
catedràtic d’institut de grec i autor d’un manual de grec molt conegut i lloat pedagògicament. I el quart, Pou, que volia estudiar
prehistòria, també va fer la guerra amb la
República, a les oficines d’un comissariat de
propaganda. Un cop acabada la guerra, allò
va ser el caos. El van detenir a Girona i el van
afusellar a l’acte. Érem cinc, dos en una banda i tres en l’altra, amb sorts absolutament
dispars. A mi em queda la bogeria que va ser
tot plegat.
FG: Jo perfilaria una mica. Durant el període republicà i fins al final de la guerra,
en total hi ha cinc professors assassinats;
un parell més que moren durant els bombardejos de març de 38, i dos processos
de depuració: el que fa el Govern de la República i el que fa la mateixa Generalitat,
del qual formen part el rector Bosch i
Vicens Vives, tot i que en aquests casos,
no són processos sancionadors sinó administratius.
JC: El que fa el franquisme és no reconèixer la legalitat republicana. Les
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depuracions tenien l’aspecte d’una formalitat administrativa, però tenien una
clara voluntat política de purga. L’objectiu polític del franquisme de buscar una
Administració fidel. En les oposicions de
càtedra compten molt més els mèrits
polítics i militars que no pas els acadèmics. Les càtedres són botí de guerra.
Això és molt important. La violència serveix per castigar els vençuts, sotmetre
els indecisos, i, sobretot i no ho hem
d’oblidar, per cohesionar els vencedors,
tot vinculant els seus interessos personals amb els generals. Aquesta gent,
que deuen el càrrec als mèrits polítics i
militars, consoliden el naixent règim
franquista. Una dictadura no dura quaranta anys sense suport, ni la repressió
franquista va ser feta només per Franco.
El gran drama del franquisme no és només tota la gent que es perd, sinó tota
la gent que entra per mèrits polítics i
que tindran temps per esborrar l’anterior memòria, per reescriure la seva història i per deixar els seus hereus a les
càtedres.
FG: Només s’han de mirar diverses coses: creuant les dades de tota aquella gent
que entra com a professor durant el Patronat
i després durant el Comissariat, durant la
guerra, i veient qui roman un cop acabat el
conflicte, es pot arribar al 71,38 % de gent
eliminada. No vol dir que tothom sigui d’esquerres o nacionalista...

JC: El rector Gómez del Campillo, en
algun expedient arriba a dir: «No hay prue
ba alguna de su culpabilidad, pero personalmente, doy fe de ello», i s’ha acabat!
De la mateixa manera que hi havia gent
que arribava al tribunal, es treia la pistola
per anar més còmode i deia: «Aquest senyor me l’enduc perquè no té cap culpa».
La repressió no té un fonament jurídic;
repressió i legalitat no tenen res a veure.
Aquesta s’havia d’adaptar a aquella. Primer assassinaven, feien fora, i després ja
buscaven la manera de vestir-ho. De la
mateixa manera que el cop d’estat va
acabar sent legal, segons el franquisme,
la repressió també. No importava.

Recuperar la memòria.
Tard i malament?
JC: La universitat també és part de la societat espanyola, i la societat espanyola és
la que és. No té sentit exigir a la universitat
una cosa que a la resta de la societat li està
costant molt de fer. És cert que la UB és de
les darreres universitats que ho fa, però
també és cert que ni l’àmbit judicial, ni la
policia, ni la resta de l’Estat, ha fet coses
d’aquest estil. Ara rehabilitem la memòria de
la universitat republicana, però la repressió
no es limita al període del 1939 al 1945.
FG: També hi ha una altra cosa. La gent
de la universitat d’avui dia, i de la Universitat

A la dreta, 1920.
Corredisses i aldarulls
a la plaça de la Universitat
durant una protesta
d’estudiants contra
el govern.
Foto: ES CAT-AGHUB 01
– 1f. Arxiu General i Històric de la
Universitat de Barcelona.

A l’esquerra, 1938. Efectes
dels bombardejos del mes
de març a l’escala noble de
l’edifici, amb l’enfonsament
del vitrall del sostre.
Foto: ES CAT-AGHUB 01 – 1f. Arxiu
General i Històric de la Universitat
de Barcelona.

de Barcelona també, és més filla del franquisme que de la República.
JC: La universitat republicana no ha tingut fills, els ha tingut la universitat franquista. Els franquistes no només esborren el
passat republicà, sinó que tindran quaranta anys per canviar la història, crear una
tradició i per deixar els seus deixebles.
MS: Les coses són sempre tan complicades... Si aquí alguna persona va ser reprimida
i vam sortir al carrer per defensar-lo, va ser
Manolo Sacristán, que va començar com a
falangista. Després, en la Transició, es va decidir que hi havia una sèrie de gent que podien ser nomenats catedràtics i que no ho havien estat per la seva significació política. En
aquella llista hi havia Sacristán i la cosa va
anar endavant, però l’última formalitat era que
el Consell de Rectors hi donés el vistiplau. I el
Consell va donar-lo a tots menys a ell. Tots
vam pensar que s’armaria una revolta immensa, però no va passar res. Per què? Perquè
havia tingut problemes amb el Comitè Central
del PCE, havia deixat de formar-ne part, i
l’oposició va callar. Això es va discutir en la
Junta de Facultat, i Hortalà, amb cara seriosa
i digna, va fer un gran elogi de Sacristán, dient
que la universitat havia de reclamar aquesta
injustícia i tal, i va fer tot aquell panegíric per
donar-se el gust que els representants del
PCE que hi havia allà presents l’entomessin i
callessin. És una de les situacions més surrealistes que he viscut en la meva vida.
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Medicina, Mestre i Infermeria,
les titulacions amb més demanda
per al nou curs
Enguany hi ha hagut gairebé
15.000 estudiants (14.869) que
han sol·licitat accedir a la Universitat de Barcelona aquest
curs 2008-09, dels quals un
total d’11.445 ha obtingut plaça. L’any passat van ingressarhi 11.227 alumnes. Aquest any,
la UB és la segona universitat
que presenta un creixement
percentual més elevat (5,76 %)
pel que fa a sol·licitants, gairebé dos punts i mig per damunt
de la mitjana (3,29 %). El total
d’estudiants preinscrits aquest
curs 2008-09 a les universitats
d’arreu de Catalunya ha estat
de 44.085.
Aquest creixement es focalitza en alguns ensenyaments
concrets com ara Medicina, però també en el de Mestre i el
d’Infermeria. La tònica general
és, doncs, el manteniment i fins
i tot un lleuger augment en la
majoria de titulacions.
Les titulacions pertanyents
al món de l’ensenyament són les

que han presentat un índex més
elevat de demanda amb 2.369
estudiants que les han sol·licitat
en primera preferència, amb un
total de 964 assignacions. La
titulació de Medicina ha estat la
segona més sol·licitada, amb un
total de 1.731 estudiants que
van demanar-la en primera preferència, i finalment hi ha hagut
270 assignacions. En el cas
d’Infermeria, la tercera titulació
amb més demanda, amb un total de 972 estudiants que sol·
licitaven accedir-hi, hi ha hagut
635 assignacions. La quarta i la
cinquena titulacions més sol·
licitades han estat, respectivament, Psicologia, amb 944 sol·
licituds i 640 assignacions, i
Administració i Direcció d’Empreses, amb 802 sol·licituds i 682
estudiants que finalment han pogut accedir-hi.
D’altra banda, la UBweb ha
posat en marxa el programa
Benvinguda 2008 (www.ub.
edu/futursinousestudiants/ben

Nova oferta de programes de doctorat
La UB ha publicat l’oferta de
programes de doctorat per al
curs vinent. En total són 68
programes de doctorat, 57
dels quals ja estan adaptats a
les directrius de l’espai europeu
d’educació superior (EEES).
L’accés als estudis de doctorat, entesos com un període
de formació i recerca que culmina amb l’elaboració d’una
tesi doctoral, actualment es pot
dur a terme a través de dues
vies. D’una banda, via tradicional, que és la dels programes
que encara no s’han adaptat a
l’espai europeu d’educació superior, i implica cursar 32 crè-

dits durant dos cursos acadèmics després d’haver obtingut
una llicenciatura o enginyeria.
D’altra banda, la via adaptada
als criteris de l’EEES, que preveu cursar un programa de
doctorat, que consta d’un període de formació que, de manera general, es correspon
amb un o diversos màsters oficials i d’un període de recerca
organitzat que finalitza amb la
lectura i defensa de la tesi corresponent.
Podeu trobar-ne més
informació a: www.ub.edu/
acad/doctorat/

Reunió a la UB de l’Associació Universitària
Iberoamericana de Postgrau
L’Edifici Històric de la UB va acollir el juliol passat la reunió de directors
regionals de l’Associació Universitària Iberoamericana de Postgrau
(AUIP). La coordinació de la reunió va ser a càrrec de la direcció regional de l’AUIP per a l’àrea mediterrània, amb seu a la UB, que en
aquest cas es vincula amb l’AUIP a través de l’Agència de Postgrau
de la Universitat.
L’AUIP és un organisme internacional no governamental i
sense ànim de lucre, reconegut per la UNESCO i amb més de
vint anys d’existència, que agrupa més de 160 universitats de diversos països de l’àmbit iberoamericà. L’objectiu de l’entitat és
fomentar els estudis de postgrau i de doctorat a Iberoamèrica. El
rector de la UB va ser designat vicepresident de l’AUIP en la darrera assemblea general de l’Associació del març passat. Així, es
va reforçar el compromís de la UB amb aquesta entitat.

vinguda/index.htm) en què els
nous estudiants de la UB trobaran una guia imprescindible
a l’hora d’accedir a la Universitat, que recull informació tant
de les sessions informatives
específiques de cada ensenya-

ment i cursos zero, com dels
tràmits i requisits de matrícula,
beques, pla d’acció tutorial
com també de l’acollida lingüística, adreçada a l’alumnat
que no té coneixements de
llengua catalana.
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Acord per reforçar
el Portal del Coneixement
Impulsar la urbanització de la zona sud del Portal del Coneixement és l’objectiu de l’acord signat el juliol passat per l’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu; el rector
en funcions de la UB, Josep Samitier, i el rector de la UPC, Antoni
Giró, als pavellons Gaudí. La iniciativa s’inscriu en el procés de
consolidació d’aquesta zona que
és, ara com ara, el pol de coneixement més actiu del sud d’Europa.
Els rectors Samitier i Giró van
remarcar en el decurs dels parlaments respectius durant l’acte de
signatura la importància d’aquest
acord, amb què es podran resoldre les necessitats d’arranjament
d’aquesta àmplia zona de la ciutat
que, des de fa dècades, aglutina
iniciatives rellevants per al progrés

de la societat i per a la projecció
internacional de la ciutat, però
que durant molts anys també ha
vist ajornada la seva estructuració
urbanística. El rector en funcions
de la UB, Josep Samitier, va assenyalar que l’acord «serveix com
a model per a altres entorns de la
ciutat on també s’està desenvolupant aquesta idea de ciutat del
coneixement».
L’alcalde va coincidir amb els
rectors en afirmar que «estem
arreglant el que no es va fer als
anys cinquanta». Hereu, en la
mateixa línia que els rectors, va
insistir en la potencialitat d’aquest
entorn, el més dens en coneixement «no només a l’Estat espanyol sinó també a Europa» i va
assenyalar que «ciutat i universi-

tats estan cada cop més imbricades, són un mateix teixit».
El Portal del Coneixement
té una extensió de 227 ha i
515.000 m2 construïts. Disposa
de 16 centres docents entre escoles i facultats, i de 89 departaments universitaris. Prop de
50.000 estudiants hi cursen 50
titulacions de grau, i arriba a
6.000 l’alumnat matriculat en
estudis de postgrau. A més de

l’activitat universitària en els diversos vessants, al Portal del
Coneixement s’ubiquen altres
centres de recerca i formació
vinculats a hospitals, escoles de
negoci i altres entitats.

Més informació: www.ub.edu/
gpre/docs/portal_
coneixement_20080721.pdf

Senyalització per a vianants al campus de Diagonal Sud
Ja s’ha instal·lat la senyalització
per a vianants al campus de
Diagonal Sud, amb la qual cosa s’enllesteix la primera fase
de senyalització en tota l’àrea
corresponent al Portal del Coneixement. Durant aquest mes
de setembre, s’establiran els

rètols del campus de Diagonal
Nord. Aquests indicadors, un total
de 16, situats a les sortides del
metro i a les cruïlles, assenyalen
com arribar als equipaments universitaris i d’interès de la zona.
El projecte l’han impulsat
conjuntament la UB i la UPC,

amb el finançament de l’Espai Movistar (tal com es va
acordar a l’inici de la seva
estada al parc de Bederrida)
i el suport del Districte de les
Corts i de la Direcció de Mobilitat de l’Ajuntament de Bar
celona.

Aprovat el Consorci BioPol de l’Hospitalet de Llobregat
El passat 22 de juliol el Govern
va aprovar la constitució del
consorci biomèdic BioPol L’H,
del qual formen part la Universitat de Barcelona, la Generalitat
de Catalunya, l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i la BioRegió de Catalunya (BioCat).
Aquest nou ens, punt de trobada de la salut i la biotecnologia,
inclou un complex de 300.000
m2, situat a l’entorn de la Gran
Via, en què confluiran una àmplia diversitat d’agents dedicats
a les ciències de la salut. Es proposa com a objectiu principal
potenciar els resultats de la re-

cerca clínica i biomèdica que es
duu a terme en l’àmbit clínic, de
recerca i de docència de Bellvitge, com també de l’Hospital
Duran i Reynals.
Concretament, amb la creació de BioPol L’H, es pretén fomentar les interconnexions entre
els diferents agents de la cadena de valor mitjançant la ubicació en un mateix entorn de centres de recerca tant de l’àmbit
públic com de l’empresarial, que
centrin l’activitat en la investigació bàsica i clínica, conjuntament
amb hospitals de referència, centres universitaris i empreses.

D’aquesta manera, la transferència de coneixement i tecnologia entre tots aquests agents
es dinamitzarà a través de la
creació del Parc Científic de la
Salut de l’Hospitalet i es desenvoluparà a través del lideratge
del Parc Científic de Barcelona.
Aquest nou parc es posarà en
marxa el 2015.
El Parc Científic de la Salut
de l’Hospitalet, que centrarà l’activitat en la recerca biomèdica
bàsica i clínica en àrees de la biomedicina, la bioenginyeria i la
biotecnologia, constituirà, a més,
un entorn de creació de noves

empreses de base tecnològica i
unitats mixtes de col·laboració
entre ambdós pols, el públic i el
privat. Així mateix, facilitarà la recerca d’excel·lència al voltant de
l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Bellvitge (IDIBELL),
centre en què conflueixen els investigadors de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de la Universitat de Barcelona i de l’Institut
Català d’Oncologia (ICO). Alhora,
el nou Parc Científic i Empresarial es dotarà d’una àmplia oferta
tecnològica, i les noves empreses que hi iniciïn l’activitat disposaran d’un espai d’incubació.
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Presentació del Llibre Blanc
de la Universitat de Catalunya
El Paranimf de l’Edifici Històric de
la UB va acollir, el mes de juny, la
presentació del Llibre Blanc de la
Universitat de Catalunya. Estratègies i projectes per a la universitat
catalana. L’acte el va presidir José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya, i hi va assistir
la ministra de Ciència i Innovació,
Cristina Garmendia, com també
els rectors i les rectores de les
universitats públiques catalanes,
a més d’una nombrosa representació de la comunitat universitària
i de la societat civil.
El Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya neix de la
voluntat de les vuit universitats
públiques catalanes de situar
l’educació superior i la recerca
en el centre del debat nacional
i de les prioritats del país. Les
universitats estan destinades a
tenir un paper central i estratègic en la nova societat i economia del coneixement, mitjançant
els tres vessants principals: formació universitària; recerca
científica i progrés social, i ben-

estar col·lectiu i competitivitat.
El Llibre Blanc pretén ser un document de reflexió general en
matèria de política universitària
i, alhora, la configuració d’un full
de ruta comú entre les univer
sitats públiques catalanes, en
el marc de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques,
per treballar conjuntament en
aquest procés de reformes amb
garanties d’èxit. El concepte de
la Universitat de Catalunya com
un sistema universitari cohesionat, equilibrat territorialment,
coordinat, amb projecció comuna i amb perfils institucionals
singulars i complementaris, és
el nucli del Llibre Blanc i en
conforma i n’estructura la resta
de propostes. La part més destacada del Llibre Blanc la conformen 64 estratègies i 73 projectes que es volen desplegar
els anys següents.
Un cop ja s’ha elaborat i presentat el Llibre Blanc, la voluntat
de l’ACUP és dur a terme un debat entre la comunitat università-

La UB explica el seu
Pla d’igualtat al Parlament
El rector en funcions de la UB,
Josep Samitier, va presentar el
Pla d’igualtat de la UB davant la
Comissió sobre els Drets de les
Dones al Parlament de Cata
lunya. Durant la sessió, que es
va dur a terme el dilluns 30 de
juny, hi van participar els rectors
i vicerectors de les universitats
catalanes, els quals van ser rebuts pel president del Parlament, Ernest Benach.
En la seva intervenció, Josep
Samitier va explicar breument el
procés d’elaboració del Pla en
el si de la Universitat de Barce
lona i va presentar algunes de les
accions més significatives recollides en el document durant el

bienni 2008-2009, com ara el
manteniment d’un espai al web
de la UB, cursos sobre temes de
gènere a càrrec de l’ICE o d’Els
Juliols, la promoció de la recerca
en estudis de gènere i l’increment
de dones nomenades doctores
honoris causa per la UB. Així mateix, Josep Samitier va fer referència a l’estudi de propostes per
aconseguir la presència equilibrada de les dones en els òrgans
de govern de la Universitat i en
les comissions dels concursos
de professorat, a les mesures de
conciliació de la vida laboral i familiar i a la Unitat de la Igualtat
com a òrgan necessari per coordinar les accions.

© Rubén Moreno
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ria de Catalunya i de l’Estat, com
també disposar de les aportacions de les institucions públiques
i d’entitats del sector empresarial,
social i cultural de Catalunya i del
conjunt de l’Estat espanyol.

Totes les persones interessades a participar en el debat sobre
la Universitat de Catalunya poden
enviar les aportacions fins al 31
d’octubre a l’adreça llibreblanc@
acup.cat

Inauguració de l’Institut Interuniversitari
d’Estudis de Dones i Gènere
El passat mes de juliol es va inaugurar l’Institut Interuniversitari de Dones i Gènere (iiEDG), un
institut de recerca interuniversitari en què participen set universitats catalanes (UB, UAB,
UdG, URV, Uvic, UPC i UdL), i
del qual forma part el Centre
Dona i Literatura. L’iiEDG ha estat presidit fins ara per la professora de la UB Fina Birulés. El
juliol passat va ser elegida nova
directora la també docent de la
Universitat de Barcelona Maria
Dolors Molas.
L’Institut Interuniversitari
d’Estudis de Dones i de Gènere aplega una vintena de grups
de recerca que tenen una llar-

ga trajectòria en aquestes àrees de coneixement.
Dins del marc formatiu,
una de les línies d’acció més
importants de l’iiEDG ha estat
la impartició del màster oficial
interuniversitari en Estudis de
Dones, Gènere i Ciutadania,
que arribarà a la segona edició
el proper curs acadèmic.
Aquest és el primer màster
oficial a Catalunya que planteja els estudis de gènere com a
eix vertebrador del pla docent
mitjançant una formació interdisciplinària en aquestes matèries i la possibilitat de dur a
terme un futur doctorat en
aquests estudis.
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M. Carme Verdaguer,

directora general de la Fundació Bosch i Gimpera:

«Continuarem tenint un
paper proactiu en el
desenvolupament de nous
projectes de col·laboració
universitat - societat»
La Fundació Bosch i
Gimpera celebra en
guany el vint-i-cinquè
aniversari. Amb aquest
motiu entrevistem la
seva directora general,
M. Carme Verdaguer.
Enguany, la Fundació Bosch
i Gimpera, celebra el 25è ani
versari, quin balanç en fa?
En fem un balanç molt positiu.
Basant-nos en aquesta trajectòria
de 25 anys i fent memòria, ens
trobem que la Fundació Bosch i
Gimpera (FBG) es creà l’any 1983
amb l’objectiu, de «promoure i fomentar la investigació científica en
tots els camps relacionats amb
l’activitat de la Universitat de
Barcelona i al servei de la societat
en què s’insereix, com també els
estudis referits a la mateixa universitat o d’interès específic». Al
llarg d’aquests anys ha anat ampliant les tasques sempre amb la
finalitat d’establir lligams sòlids i
duradors entre la societat i la Universitat. L’FBG va ser pionera a
promoure les relacions universitat-societat, i va contribuir a situar
la UB com a capdavantera en la
tercera missió que avui la societat
demana a la universitat: la transformació del coneixement en valor
econòmic i social.
Han canviat molt els objec
tius des de l’inici?
Més que canviar, s’han ampliat i

complementat. A les funcions
inicials de gestió i administració de projectes de recerca s’hi
ha afegit una important tasca
proactiva generadora de projectes de col·laboració universitat-empresa.
Quins són els projectes prin
cipals que ha endegat l’FBG
per enfortir la relació univer
sitat-empresa?
L’FBG ha liderat, entre d’altres,
activitats ben diverses com la posada en marxa del Programa EUS
de formació a l’empresa, la creació de l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme de Barcelona, la
consolidació del Centre d’Estudis
Internacionals de la UB, la celebració de les Jornades Universitat-Empresa, la creació del Centre
Superior de Nutrició i Dietètica i
de l’Escola Superior de Cinema
i Audiovisuals de Catalunya.
L’any 92, l’FBG crea els Estudis de Formació Continuada
de la Universitat de Barcelona
«Les Heures» en preveure la necessitat d’aquest tipus de formació que necessiten les persones que treballen en empreses
o que, senzillament, volen ampliar els seus coneixements.
És l’any 1996 quan es posa
en marxa el Centre d’Innovació
«Les Cúpules» com a centre de
transferència de tecnologia de la
Universitat de Barcelona. Tindrà
un paper rellevant en la creació
del Parc Científic de Barcelona,
ja que en serà un dels tres pro-

motors inicials juntament amb la
UB i Caixa Catalunya.
Per tal de professionalitzar
les activitats de transferència de
tecnologia des dels mateixos
grups de recerca, l’any 1998, es
posa en marxa el programa Quasi-Empreses i l’any 2001 es crea
una nova àrea —el Centre d’Empreses— amb l’objectiu de donar
suport a la creació d’empreses
derivades (spin-off) sorgides de
l’entorn del Grup UB i el foment
de la cultura emprenedora.
Per completar el procés
d’acompanyament a la creació
d’empreses de base tecnològica, l’any 2001 es crea, juntament amb el Parc Científic de
Barcelona, la primera bioincubadora de l’Estat espanyol amb el
suport de la Generalitat de
Catalunya, que el 2008 inicia la
segona etapa amb el suport del
Grupo Santander.
Quina és la situació actual
de l’FBG? Quins són els pro
jectes per al futur?
S’ha culminat el procés de reorganització de l’FBG i la formació
continuada ha quedat integrada
dins la nova Fundació IL3-UB.
En aquesta nova etapa, l’FBG
focalitza l’activitat en la transfe-

«L’FBG és actualment
una institució de
referència a escala
internacional en el seu
camp d’actuació»
rència de coneixement, tecnologia i innovació, i esdevé un agent
clau en el sistema d’innovació
del Grup UB.
L’FBG segueix participant
activament en diferents xarxes
d’àmbit internacional, estatal i
autonòmic vinculades a la seva
activitat, i actualment és una institució de referència a escala
internacional en el seu camp
d’actuació.
Projectes com el programa
de dinamització de la innovació
a l’empresa, la xarxa universitària d’inversors privats UniBA o la
càtedra d’Emprenedoria són
exemples de noves iniciatives
recentment endegades.
Continuarem tenint, doncs,
un paper proactiu en el desenvolupament de nous projectes
per facilitar la interconnexió de la
Universitat amb la realitat econòmica i social.
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Al costat de
l’estudiant
Què hauria de fer per convalidar
les assignatures a la UB si vinc
d’una altra universitat? Quin tipus d’ajuts econòmics puc tenir
a l’hora de matricular-me? Vinc a
estudiar a Barcelona, per on començo a buscar allotjament?
M’he llicenciat en Medicina a
Mèxic, quin procés haig de seguir per homologar el títol?
Aquestes són algunes de les
preguntes que arriben al Servei
d’Atenció als Estudiants de la
UB (SAE), que des del passat
mes de maig reuneix en una
mateixa ubicació (l’edifici Adolf
Florensa, al Campus de Diagonal - Portal del Coneixement)
tot tipus de serveis adreçats als
estudiants i, alhora, amb les noves instal·lacions ha potenciat
l’atenció personalitzada. L’objectiu principal del SAE és informar, orientar, assessorar, donar
suport i acompanyar l’estudiant
durant el trajecte universitari,
des del moment que decideix
què vol estudiar a la UB i quin
seria el seu perfil professional,
fins al procés de fidelització que
duu a terme Antics UB.
El SAE és una porta d’entrada a la UB i al món universitari,
oberta per atendre de manera

personalitzada —ja sigui telefònicament, per correu electrònic
o de manera presencial— el futur alumnat, estudiants, estudiants amb necessitats educatives
especials, temporals i interculturals, titulats i Antics UB. En
aquest sentit, moltes de les
qüestions formulades per estudiants que ha de respondre el
SAE tenen a veure amb la preinscripció universitària, l’accés
als ensenyaments de la UB, les
activitats adreçades a l’alumnat
de secundària —jornada de
portes obertes, etc.—, les beques, els crèdits de lliure elecció, la simultaneïtat d’estudis, el
Pla de Bolonya o l’ús de la llengua catalana a la Universitat.
La Universitat pretén que
l’estudiant tingui la màxima informació i assessorament que l’orienti a l’hora de triar els estudis
adients, per això, en paraules
d’Àngels Alegre, cap del Servei
d’Atenció als Estudiants, «cal reforçar l’orientació per tal que escullin correctament, cosa que
reverteix en un millor rendiment
acadèmic». El SAE disposa de
diferents programes adreçats a
l’orientació acadèmica, com ara
Apropa’t a la UB i La UB s’apro-

pa, en què professorat de la Universitat fa sessions informatives
a la UB o als centres de secundària per a futurs estudiants, entre moltes altres activitats.
D’altra banda, hi ha un programa d’acollida adreçat al nou
alumnat que atén els diferents
perfils d’estudiant que accedeix
als ensenyaments de la UB, que
dóna suport a les sessions informatives i als cursos zero que
duu a terme cada centre, i que a
més, inclou informació d’acollida
lingüística.
Enguany també s’ha posat
en marxa una sala d’autoconsulta, situada a les instal·lacions
del SAE, on, entre d’altres possibilitats, es pot accedir al Club
Feina, un espai amb recursos
especialitzats per a la inserció
laboral. D’altra banda, l’estudi-

Aquest servei reuneix ara
en una mateixa ubicació
tot tipus de prestacions
per a l’alumnat

ant de la UB pot informar-se
sobre aspectes diversos, a més
de fer tràmits, al portal Món
UB/Estudiants, que també es
gestiona des d’aquest servei.
El SAE integra també Feina
UB que s’encarrega, per exemple, d’organitzar jornades d’orientació professional, cursos i
tallers d’orientació, a més de coordinar la borsa de treball, les
beques i les pràctiques en empreses i institucions. També organitza el Fòrum d’ocupació UB,

El SAE en xifres*
• Consultes ateses per INFO-ESTUDIANTS a través del correu
electrònic: 7.893
• Trucades al telèfon INFO-ESTUDIANTS: 5.492 de nacionals i 1.009
d’internacionals
• Visites a l’estand de la UB al darrer Saló Estudia: 20.000 persones
• Visites al web «Futurs i Nous Estudiants»: 6.739
• Nombre d’ofertes d’empreses a Feina UB: 5.518
• Nombre d’estudiants que van participar en activitats d’orientació professional: 1.049
• Consultes ateses d’orientació professional: 2.300
• 230 estudiants amb necessitats educatives especials han rebut
atenció personalitzada i 65 alumnes han donat suport al programa FEM VIA
• Nombre de persones inscrites a Antics UB: 3.708

* Dades relatives als cursos 2006-07 i 2007-08.
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que promou la transversalitat
pel que fa a les sortides professionals amb la col·locació d’estands d’un gran nombre d’empreses a les diferents facultats
de la UB.
També forma part del SAE
l’Oficina de Programes d’Integració, que desenvolupa serveis
d’assistència adreçats tant als estudiants amb necessitats educatives especials com als estudiants
amb requeriments de caràcter
temporal o intercultural. Així mateix, mitjançant el programa FEM
VIA l’alumnat amb algun tipus de
discapacitat disposarà d’una
atenció directa. Pel que fa als programes d’atenció temporal i
d’atenció a la diversitat, el primer
intenta ajudar aquells estudiants
que per problemes personals necessiten un suport addicional i el
segon, facilita la integració social
i educativa de tot l’alumnat.
D’altra banda, un cop els estudiants han finalitzat els estudis
a la UB poden mantenir el vincle
amb aquesta institució a través
d’Antics UB, que ofereix un carnet d’antic alumne amb què es
pot tenir accés a diferents serveis
de la Universitat i gaudir del seu
pla d’avantatges.
Un dels punts clau en el treball diari del SAE és la relació
amb el personal dels centres
d’ensenyament i el professorat,
a més del contacte amb organismes externs, com ara instituts
de secundària, món empresarial, altres universitats, administracions públiques, etc. El Vicerectorat d’Estudiants i Política
Lingüística ha estat l’impulsor de
la creació del SAE i és qui estableix les directrius i les línies
d’actuació dels programes
d’atenció als estudiants. En el
marc europeu, el SAE es crea
amb la finalitat de donar suport
institucional al compliment dels
objectius de l’espai europeu
d’educació superior (EEES).

Servei d’Atenció a l’Estudiant
Adolf Florensa, 8
08028 Barcelona
Tel. 934 035 417

Noves instal·lacions per potenciar la recerca en
malalties neurodegeneratives i la microscòpia

S’han ampliat a la Facultat de
Medicina els espais del Banc
de Teixits Neurològics, una inicia
tiva conjunta de l’Hospital Clínic
de Barcelona i de la UB mitjançant els Serveis Cientificotècnics
(SCT) de la UB i la Unitat de Microscòpia Electrònica dels SCT.
L’acte inaugural va tenir lloc el
juny passat, amb la participació
de Josep Samitier, rector en funcions de la Universitat de Bar
celona; Joan Rodés, director de
l’Hospital Clínic de Barcelona;
Montserrat Baucells, directora
dels SCT-UB, i Francesc Graus,
cap del Servei de Neurologia de
l’Hospital Clínic, director del
Banc de Teixits Neurològics i
professor del Departament de
Medicina.
Els darrers mesos s’han dut
a terme les obres de millora de
les instal·lacions del Banc de
Teixits Neurològics, creat a
l’Hospital Clínic l’any 1995 i consolidat com un dels primers
bancs de l’Estat espanyol quant
al nombre de donacions de cervells. Així mateix, s’han executat
obres d’ampliació a la Unitat de
Microscòpia Electrònica dels
SCT-UB que ara disposaran de
150 m2, el triple de la superfície
anterior. Ambdós espais estan
ubicats a la Facultat de Medicina

de la UB, al Campus de Medicina - Clínic August Pi i Sunyer, i
tenen com a objectiu potenciar
la recerca que es desenvolupa
en aquests centres i oferir un
servei de qualitat a la resta de la
comunitat científica.
Les noves instal·lacions del
Banc de Teixits Neurològics, gestionades entre la UB i l’Hospital
Clínic, consten d’una àrea administrativa, des de la qual s’informarà i es tramitaran les donacions; una àrea per emmagatzemar
mostres; una àrea per processarles, i un laboratori de biologia molecular, on es podran desenvolupar línies de recerca pròpies.

Més donacions
El Banc de Teixits Neurològics
va tramitar l’any 2007 125 donacions pre mortem i 98 post
mortem, va elaborar 101 estudis
neuropatològics i va aportar
mostres a 19 projectes de recerca. La participació creixent en
projectes de recerca queda reflectida en les 16 publicacions
científiques, les 7 sessions clinicopatològiques i les 10 participacions a congressos que van
tenir lloc l’any passat. Les millores estructurals del Banc permetran acollir nous projectes
d’investigació per ampliar i millo-

rar la qualitat diagnòstica de les
analítiques i incorporar noves
tècniques. Un dels primers projectes que s’hi desenvoluparan,
finançat per l’Institut de Salut
Carles III a través del CIBER de
Malalties Neurodegeneratives
(CIBERNED), estudia en pacients amb Alzheimer i Parkinson
l’afectació precoç del sistema
nerviós perifèric.
La Unitat de Microscòpia
Electrònica dóna servei a in
vestigadors d’uns 50 grups de
recerca del Grup UB, d’altres
institucions públiques i d’empreses. L’equipament inclou tota la
instrumentació necessària per a
la preparació, el processament i
l’observació de mostres bio
lògiques per microscòpia electrònica de transmissió, incloenthi a més dels microscopis, els
equips d’ultramicrotomia (seccionament de material ultracongelat) i els sistemes de criofixació
per alta pressió (congelació ràpida a alta pressió) i criosubstitució (deshidratació a baixa
temperatura), entre d’altres.
Aquesta instrumentació és complementària de les Unitats de Microscòpia Electrònica de Transmissió i de Rastreig dels SCT al
Campus de Diagonal - Portal del
Coneixement.
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Portada de Nature per a la
seqüenciació del genoma
de l’amfiox
La portada de la revista Nature
del 19 de juny publicava la seqüenciació del genoma de l’amfiox o llanceta, un organisme
model per entendre l’origen i evolució genètica dels vertebrats
i del genoma humà. En l’estudi
han participat únicament dos
científics de tot l’Estat: el catedràtic Jordi García-Fernàndez del
Departament de Genètica de la
UB i Èlia Benito-Gutiérrez, doctorada en Genètica a la UB sota la
direcció de García-Fernàndez i
ara al National Institute for Medical Research (Londres).
L’article, liderat per Daniel
S. Rokhsar, director del Joint
Genome Institute (Califòrnia, Estats Units), presenta en primícia
científica el genoma complet de
l’amfiox, el representant més antic del fílum dels cordats, que
comprèn el subfílum dels urocordats (tunicats), cefalocordats
(amfioxs) i vertebrats. Els amfioxs, en concret, són els mo-

derns supervivents d’un antic
llinatge de cordats amb registre
fòssil des del període cambrià.
Mostren qualitats intermèdies
entre invertebrats i vertebrats, i
són el model biològic més estudiat per reconstruir el camí evolutiu entre aquests dos grups.
L’estudi s’ha publicat a Nature
i, simultàniament, a diverses revistes científiques, com ara Genome
Research, Molecular Biology and
Evolution: BioEssays, International
of Developmental Biology i Development Genes and Evolution.
En concret, analitza l’estructura
genètica del genoma de l’amfiox
de Florida (B. floridae), dotat de
19 cromosomes i 520 megabases, i revisa les dades genètiques en el context evolutiu dels
cordats. Es tracta de la seqüenciació del genoma de l’ésser viu
més pròxim a l’ancestre comú
dels cordats pel que fa a gens,
estructura i organització cromosòmica. La seqüenciació del ge

El catedràtic Jordi García-Fernàndez al seu despatx.

noma de l’amfiox aporta, doncs,
una nova comprensió de l’evolució biològica dels tres grups de
cordats (tunicats, amfioxs i vertebrats); la transició entre invertebrats i vertebrats, i l’origen del
genoma humà.
Per al catedràtic García-Fernàndez de la UB, «el genoma de
l’amfiox ha conservat la majoria
de gens dels cordats ancestrals.
Manté el genoma més conservat
i “egoista” conegut fins ara, com
si fos un fòssil vivent. Per aquest
motiu, l’amfiox ens ajuda a entendre millor les xarxes gèniques de
desenvolupament en humans i les
alteracions que poden afectar
aquests processos. Per a nosaltres, és una referència per comprendre millor els mecanismes
bàsics de molts processos en un
model genètic molt més senzill».
L’estudi també ha confirmat
la hipòtesi 2R, que explica l’origen del genoma dels vertebrats
a partir de dues duplicacions ge-

nòmiques ancestrals. Segons la
hipòtesi 2R, que encara es debatia arran de la publicació del genoma humà el 2001, les grans
famílies gèniques de vertebrats
s’originen a partir de la doble duplicació completa d’un genoma
ancestral. «Ara coneixem perfectament l’origen del genoma humà», apunta García-Fernàndez.
Així mateix, l’amfiox té un ge
noma i un patró corporal primitius. Els experts han identificat
17 grups ancestrals de fragments de genoma que es conserven entre l’amfiox actual i el
genoma dels vertebrats després
de 500 milions d’anys d’evolució
biològica. La recerca explica
també l’origen evolutiu dels 23
cromosomes del genoma humà
i confirma que l’ordre dels gens
de l’amfiox, que és el més ancestral conegut fins ara, també
es manté en els vertebrats.
Jordi García-Fernàndez dirigeix el Laboratori Amfiox/EvoDevo del Departament de Genètica, un grup de recerca sobre
l’amfiox que centra l’activitat en
línies d’investigació sobre l’Experimental Evolutionary Developmental Biology (Evo-Devo), que
destaca el paper clau dels gens
del desenvolupament per comprendre l’evolució biològica. Amb
una alta productivitat científica en
revistes de màxim impacte internacional —com ara cinc publicacions a Nature—, el grup ha participat en l’anàlisi dels gens amb
seqüència homeòtica i tirosinacinasa, en el marc del projecte
internacional de seqüenciació
sobre l’amfiox.
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Com és de transparent l’univers?
L’univers és més transparent als
raigs gamma del que pensaven
els científics fins ara, i aquest fet
s’ha constatat arran de la detecció, mitjançant el telescopi MAGIC, de la font de raigs gamma
de molt alta energia més llunyana mai detectada. L’emissió, que
prové d’un quàsar, situat a més
de cinc mil milions d’anys llum,
ha sorprès els científics, que no
esperaven poder detectar aquest
tipus de llum originada a una
distància tan gran. La descoberta, publicada a la revista Science, l’ha dut a terme un equip
internacional en què participen
els investigadors Josep M. Paredes, Pol Bordas, Valentí BoschRamon, Marc Ribó i Víctor Zabalza del Departament d’Astronomia
i Meteorologia de la UB i membres de l’Institut de Ciències del
Cosmos de la UB.
El projecte del telescopi MAGIC (en català Gran Telescopi
de Raigs Gamma per Imatges
Cherenkov) està format per un
consorci en el qual participa
l’equip de la UB liderat pel professor Josep M. Paredes, Premi
Ciutat de Barcelona 2000 a la

investigació científica per la descoberta del primer microquàsar
emissor de raigs gamma d’alta
energia de la nostra galàxia. El
MAGIC ha permès detectar una
emissió de raigs gamma provinent de la galàxia 3C 279, situada a una distància de gairebé la
meitat del radi de l’univers. «El
fet de detectar raigs gamma
provinents d’un quàsar tan llunyà —explica el professor Paredes— ens indica que s’han propagat al llarg de distàncies
cosmològiques sense ser completament absorbits per la llum
de fons extragalàctica. L’estudi
d’aquesta llum de fons permet
de conèixer les estrelles i galàxies històriques que la van originar
i, per tant, la formació de l’estructura cosmològica.»
L’objecte 3C 279 és un
membre de la família dels
quàsars, que són galàxies que
tenen al centre un forat negre
amb una massa mil milions de
vegades més gran que el Sol i
emeten llum en tota l’amplada
de l’espectre electromagnètic,
des d’ones de ràdio fins a raigs
gamma. La major part d’aques-

Telescopi MAGIC situat a l’illa de la Palma (illes Canàries).

ta emissió travessa l’univers
sense trobar cap obstacle, però
part dels raigs gamma són absorbits en interaccionar amb
fotons de l’anomenada llum de
fons extragalàctica, llum d’estrelles i galàxies que s’ha anat acumulant al llarg de la història de
l’univers. Detectar raigs gamma
d’una galàxia tan llunyana com
la 3C 279 és un fet inesperat segons les teories actuals que
descriuen la llum de fons extragalàctica i podria significar que
no hi ha gaire més llum a l’univers a part de la que emeten les

galàxies que ja s’han observat
amb telescopis òptics i infraroigs.
Actualment, s’està enllestint
la construcció d’un segon telescopi MAGIC, projecte en què
també participen investigadors
de l’Institut de Física d’Altes
Energies, el Grup de Física
de les Radiacions de la UAB, la
Universitat Complutense de
Madrid, la Universitat de Bar
celona, l’Institut d’Astrofísica de
Canàries, l’Institut de Ciències
de l’Espai de Barcelona i l’Institut d’Astrofísica d’Andalusia.

La complexa comunicació entre cèl·lules
Una nova tècnica demostra que
els receptors que perceben els
senyals de l’exterior de la cèl·
lula poden combinar-se de tres
en tres i adquirir nous significats. La comunicació entre cèl·
lules es duu a terme mitjançant
una sofisticada xarxa molecular.
A la membrana de les cèl·lules
s’hi troben els receptors, proteï
nes de gran complexitat estructural encarraegades d’identificar
molècules missatgeres i desencadenar la resposta adequada.
La recerca encapçalada per
l’investigador Rafael Franco, del
Departament de Bioquímica i

Biologia Molecular de la Facultat de Biologia de la UB i cap
de l’equip de Neurobiologia
Molecular de l’IDIBAPS, va demostrar que aquests receptors
poden associar-se de dos en
dos formant complexos majors.
El treball, publicat a Nature
Methods, en el qual també han
participat les investigadores
Paulina Carriba i Gemma
Navarro del mateix Departament, presenta una nova tècnica anomenada SRET (Sequential Resonance Energy Transfer)
que permet d’identificar per primera vegada combinacions de

més de dos receptors a la
membrana de cèl·lules vives. A
partir de la combinació de receptors, la resposta de la cèl·
lula a un mateix estímul pot variar i dotar de nous significats
una única molècula missatgera
segons la cèl·lula i l’estat.
La nova tècnica consisteix
en una transferència d’energia
mitjançant la combinació de
dues tècniques preexistents,
l’una, basada en la bioluminescència (BRET) i l’altra, en la
fluorescència (FRET). Gràcies
a aquesta nova metodologia
s’ha identificat la combinació

de tres receptors en la membrana de cèl·lules vives i no es
descarta que es puguin descobrir combinacions més grans.
El proper pas serà analitzar la
geometria d’aquestes combinacions per entendre’n el significat biològic. Gràcies a la nova
tècnica SRET queda demostrat
que la comunicació entre cèl·
lules és encara més rica del
que es pensava. En properes
investigacions s’estudiarà com
els nous descobriments estructurals poden aplicar-se a malalties neurodegeneratives i psiquiàtriques.
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El regne
perdut dels
númides
Més enllà de la participació
en les guerres púniques, sovint com a aliats de Roma,
es coneixen poques coses
de l’antic regne dels númides. Aquest estiu, el catedràtic del Departament de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia Joan Sanmartí
ha emprès la seva tercera
—i, de moment, última—
missió arqueològica per esbrinar més dades d’aquesta
civilització que ocupava un
extens territori entre el que
avui és Algèria i Tunísia, i que
va desaparèixer en incorporar-se a l’imperi romà.
Una de les motivacions
principals per a la missió és
«treure a la llum una civilització que havia estat molt
brillant». Els altres interessos, especifica, són, d’una
banda, «projectar a l’exterior la recerca catalana i establir uns lligams entre institucions i persones per
començar a fer xarxa, ja
que el món nord-africà, per
raons històriques, sempre
s’ha decantat cap a França
i Itàlia», i, de l’altra, «verificar
models teòrics d’evolució
social, és a dir, observar i
comprovar com es forma
un estat». Sanmartí explica
que hi ha «un moment d’explosió demogràfica que coincideix amb el canvi tecnològic (el ferro)», i aleshores
es produeix el canvi social i
apareix l’estat.
La missió ha constat
de dues campanyes anteriors (2006 i 2007). Enguany, han excavat al jaciment d’Althiburos, com en
ocasions anteriors, i han
contribuït a la posada en
valor i a la restauració parcial del jaciment mitjançant
panells explicatius i la restauració del Capitoli.

Mamuts
a Viladecans
L’arqueòloga del Grup de Recerca del Quaternari (SERP-UB),
Montserrat Sanz, conjuntament
amb Eva Estela, d’ArqueoCat,
han descobert un important jaciment paleolític a la riera de
Sant Llorenç, a Viladecans, en el
qual destaca, com a peça excepcional, un fragment de crani
de mamut amb els molars. Així
mateix, s’hi han trobat nombroses restes de defenses (ullals),
una desena de les quals es troben força senceres i alguna fins
i tot arriba a conservar tres metres de longitud. Els estudis cien
tífics en curs a partir de la troballa aportaran informació sobre
l’evolució dels darrers proboscidis (mamuts o elefants) que van
viure al sud d’Europa.
Les restes s’han descobert
amb motiu de la construcció, promoguda per l’Agència Catalana

© Grup de Recerca del Quaternari
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de l’Aigua, d’una bassa de laminació al curs mitjà de la riera de
Sant Llorenç, que és un jaciment
paleolític únic a Catalunya. El
Grup de Recerca del Quaternari
(que pertany al Seminari d’Estudis
i Recerques Prehistòriques de la

UB dirigit pel catedràtic Josep M.
Fullola) està duent a terme, des
de l’any 2000, el projecte de recerca Els primers pobladors del
massís del Garraf-Ordal, sota la
direcció dels arqueòlegs Mont
serrat Sanz i Joan Daura.

S’ha descobert a Egipte
una màscara mortuòria infantil
La missió arqueològica que dirigeix el catedràtic d’Egiptologia
de la UB Josep Padró a la ciutat
d’Oxirinc (l’actual al Bahnasa) ha
descobert en la darrera campanya una màscara mortuòria infantil d’època romana. La troballa es va produir a la necròpolis
alta, dins el recinte emmurallat
de la ciutat, on hi ha una continuïtat d’enterraments des de
l’època faraònica (segle VII aC)
fins a la conquesta àrab (segle
VII dC).
La tomba, segons Padró,
«havia estat violada amb anterioritat pels saquejadors de tombes,
però la casualitat va voler que,
durant el robatori, algú donés la
volta involuntàriament a la mòmia
de la criatura i s’amagués la màscara, i així va romandre fins que
nosaltres vam trobar-la». La màscara és de guix recoberta amb
làmines d’or, ulls de vidre i una
perruca coronada per una gem-

ma. L’arquitectura de la tomba i
la riquesa de la màscara corresponen —segons els investigadors— a un membre d’una famí-

lia d’elevat rang social de l’època
altimperial (segle I dC).
Entre les fites de la missió, hi
ha la descoberta en aquesta
campanya d’una de les tombes
d’època saïta del jaciment. D’altra

banda, la gran riquesa de les inscripcions d’un cementiri grecoromà proper a les tombes ha donat
lloc ja a una tesi doctoral, obra de
la investigadora Núria Rodríguez,
defensada a la UB, que duia per
títol Sacerdoci, litúrgia i rituals religiosos en les etapes de transició
de l’època faraònica a l’època
hel·lenística i que va ser qualificada cum laude. L’altre gran treball
dut a terme per l’equip del professor Padró durant aquesta
campanya ha estat l’apuntalament i la reconstrucció del temple
subterrani dedicat a Osiris (Osireion). A més, gràcies a fotografies
aèries s’ha descobert una vila bizantina (segles V-VI) situada extramurs de la ciutat.
Actualment, una missió mixta
integrada per la UB, la URV i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, sota la direcció del catedràtic
de la UB Josep Padró, excava al
jaciment d’al Bahnasa.
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Nou informe sobre
els riscos naturals
a Catalunya

Nou nanoxip de llum i electrons
El treball que han dut a terme els professors Blas Garrido i
Josep Carreras, del Grup de
Recerca Consolidat en Enginyeria i Materials Electrònics del
Departament d’Electrònica i de
l’Institut de Nanociència i Nanotecnologia de la UB (IN2UB),
s’ha publicat a les revistes
Applied Physics Letters i Nanotechnology. Així mateix, el nou
dispositiu ja s’ha patentat i actualment està en fase de transferència de tecnologia, en la qual
s’estan buscant empreses que
puguin estar interessades a desenvolupar-lo industrialment. Concretament el que s’ha creat és un
modulador format per nanocris-

talls de silici —cristalls de l’ordre
de 4 o 5 nanòmetres que contenen prop de 1.000 àtoms. Es
tracta d’un dispositiu que permet
d’obtenir, a partir d’un senyal
elèctric, llum codificada en forma
de 0 i 1. Aquesta tecnologia híbrida de llum i electrons podria servir de pont entre la nova tecnologia de la fotònica del silici que
s’està començant a desenvolupar i la microelectrònica que s’ha
desenvolupat fins ara.
Recentment, s’ha iniciat el
projecte europeu Photonics
Electronics Functional Integration on CMOS (HELIOS), del qual
formen part vint centres de recerca i empreses, entre els quals
es troba el grup liderat per l’investigador B. Garrido. El projecte, que rep una subvenció del VII
Programa marc de 8,5 milions
d’euros, té com a objectiu l’elaboració de nanoxips que funcio
nin amb llum.

© J. Carreras

La tecnologia tal com la coneixem ara ha tocat sostre; segons
els experts, la miniaturització en
el camp de la microelectrònica té
una expectativa de no més de
cinc anys. En aquest context, el
futur és la tecnologia de la fotònica del silici, és a dir, utilitzar llum
en comptes d’electrons. D’altra
banda, un dels requisits d’aquesta nova tecnologia és permetre’n
la integració amb la tecnologia
actual. En aquest sentit, un grup
de la UB ha desenvolupat un nou
dispositiu nanomètric que funciona de manera híbrida amb llum
i electrons, i que permet de codificar informació i enviar-la en forma de llum.

Il·lustració de la futura tecnologia
híbrida que permetrà als ordinadors,
mòbils i altres dispositius electrònics
de funcionar amb fotons (llum) i
electrons (electricitat). El nou dispositiu basat en nanocristalls de silici,
transforma la informació codificada
elèctricament en polsos de llum que
són transmesos a altes velocitats,
amb un baix consum energètic.

Els darrers cinquanta anys, el
nombre de catàstrofes naturals
comptabilitzades al món s’ha
multiplicat per deu, aproximadament, i els danys produïts s’han
incrementat unes vint-i-cinc vegades, fet que ha ocasionat pèrdues que anualment representen
prop de l’1 % del PIB mundial. En
aquest context, el Grup de Riscos Naturals de la Universitat de
Barcelona, liderat per l’investigador Joan Manel Vilaplana del
Departament de Geodinàmica i
Geofísica de la Facultat de Geologia de la UB, ha dut a terme un
estudi sobre l’abast de determinats riscos naturals a Catalunya
i la capacitat per afrontar-los.
El treball porta per títol RISKCAT. Els riscos naturals a Cata
lunya, i el va encarregar el Consell
Assessor per al Desenvolupa
ment Sostenible l’any 2006. L’estudi conclou que Catalunya disposa d’una estructura institucional
important vinculada a la gestió
dels riscos naturals, tot i que manca de guies estandarditzades i de
documentació que permetin la recollida sistemàtica d’episodis amb
el recull quantificat de danys i de
pèrdues econòmiques, socioculturals, etc.

El cervell ens amaga informació per evitar errors
Quan notem que un mosquit es
posa al nostre avantbraç, localitzem la posició exacta amb la mirada i intentem aixafar-lo o fer-lo
fugir ràpidament, a fi d’evitar-ne la
picada. Aquesta reacció, aparentment simple, requereix que el
cervell alineï la sensació tàctil que
rebem a la pell amb la informació
espacial sobre el nostre entorn i
la nostra postura. El curs temporal d’aquest procés i els conflictes
que planteja la coexistència de
diferents mapes espacials al cervell s’han revelat per primera ve-

gada en un estudi, publicat el juliol a la revista Current Biology,
del Grup de Recerca en Neurociència Cognitiva (GRNC), adscrit
al Parc Científic de Barcelona, i
que han dut a terme els investigadors Salvador Soto-Faraco,
professor d’investigació ICREA
al Departament de Psicologia
Bàsica, i Elena Azañón, estu
diant de doctorat.
« L a tro b a l l a p r i n c i p a l
d’aquest estudi és que ha permès confirmar que les sensacions tàctils es localitzen inicial-

ment de manera inconscient, en
coordenades de tipus anatòmic,
però només es pren consciència d’aquestes sensacions quan
el cervell n’ha format la imatge
de l’origen en l’espai extern al
cos», explica Salvador Soto-Faraco. La coexistència de diverses representacions espacials
al cervell fa temps que es coneix, i s’ha constatat també que
aquest fet pot crear confusió en
alguns casos, com ocorre quan
invertim la posició anatòmica
d’algunes parts del nostre cos

(per exemple, en encreuar els
braços). «És un problema que
el cervell resol ràpidament en
qüestió de dècimes de segon,
però que requereix compatibilitzar la informació que arriba en
formats molt diferents», afegeix
Soto-Faraco. Per esbrinar quant
triga el cervell a realinear aquestes representacions espacials,
l’equip del GRNC va idear una
metodologia específica, que
permetia mesurar, indirectament, la localització d’una sensació tàctil a la pell.
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Un congrés mundial de criminologia analitza l’evolució actual
de la delinqüència i el tractament a les víctimes
Del 20 al 25 de juliol, el XV Congrés Mundial de la Societat Internacional de Criminologia va
reunir a Barcelona gairebé un
miler d’experts de l’àmbit jurídic
i criminològic de 59 països. Sota
el lema «Criminalitat i criminologia: recerca i acció», el Congrés
es va centrar en tres aspectes
rellevants de l’estat actual de la
criminalitat i del control en les
principals regions del món: l’ano
menada criminalitat transnacional (les tendències dominants

de la criminalitat en un context
de globalització econòmica, cultural i d’extensió dels fenòmens
migratoris); la criminalitat urbana
(la relació entre el fenomen que
comporta el desenvolupament
creixent de les ciutats arreu del
món i la criminalitat), i el que s’ha
anomenat víctimes i justícia penal (l’interès que suscita la víctima i el lloc que se li ha de reservar durant el procés penal).
Segons explica Mirentxu
Corcoy, catedràtica de Dret Pe-

nal i Ciències Penals de la Facultat de Dret de la UB, les conclusions principals a què es va
arribar són tres. La primera, que
«contra la delinqüència no es pot
lluitar únicament a través de la
repressió. Per a la prevenció és
imprescindible implementar po
lítiques educatives, socials i
d’atenció a l’urbanisme: entre
d’altres, la il·luminació i la neteja
de les ciutats. Per poder respondre davant del crim és necessari
trobar una alternativa a la presó,
sobretot en els casos de delinqüència de menor gravetat, en
què probablement sigui més
efectiva la mediació». En segon
lloc, que «la complexitat de la societat actual requereix que els
estats col·laborin en la lluita contra la delinqüència des de l’àmbit
polític i, especialment, els cossos
de seguretat i els sistemes judicials». Finalment, el Congrés va
posar de manifest que «la sensació d’inseguretat que es constata
a Catalunya i a Espanya és molt
més gran que el nivell de crimina-

litat, just al contrari del que succeeix a països com Alemanya o
Bèlgica». Corcoy va ser guardonada durant l’acte de cloenda del
congrés amb el premi Especial
del President de la SIC.
Alguns dels temes del Congrés van ser àmpliament reflectits pels mitjans de comunicació,
per exemple, els relacionats
amb la delinqüència organitzada
i, en particular, el narcotràfic i el
terrorisme, com també els que
tenen a veure amb la víctima,
com ara la violència de gènere.
La implantació recent dels estudis de Criminologia i el futur grau
en Criminologia i les sortides
professionals que representen,
també han estat qüestions analitzades en els diferents mitjans
de comunicació.
La trobada estava coorganitzada per la Universitat de
Barcelona, la Universitat Ramon
Llull i la Societat Internacional de
Criminologia, i va rebre el suport
del Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya.

Geologica Acta, primera revista de geologia de
l’Estat espanyol valorada al Science Citation Index

Premi de recerca per a la Pau

Geologica Acta, revista impulsada per la UB i l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera
(ICTJA-CSIC), ocupa la 14a posició en índex d’impacte de les
40 revistes científiques de geologia recollides al Journal Citation
Reports de l’Institute for Scientific
Information (ISI) el 2007. El màxim factor d’impacte (3,754) el té
la publicació Geology de la Geological Society of America Bulletin, i la revista Geologica Acta,
amb un factor d’impacte de
l’1,192, esdevé la primera publicació de geologia de l’Estat espanyol valorada al Science Citation Index (SCI) de l’ISI.
En l’índex d’immediatesa, un
altre indicador de producció científica, la revista Geologica Ac-

Un treball sobre arquetips femenins als cartells republicans ha
guanyat el III Premi de Recerca per a la Pau. Es tracta de L’ombra
present de les imatges: Arquetipus femenins als cartells republicans, un treball de Laura Rozalén, de l’Escola Isabel de Villena
d’Esplugues de Llobregat.
El premi, organitzat per Solidaritat UB i l’Institut de Ciències
de l’Educació de la UB en el marc del projecte PAULA d’educació per a la pau, es concedeix
a treballs duts a terme per alumnat de batxillerat que tractin alguna qüestió relacionada amb la
cultura de la pau, és a dir, els
coneixements, els valors i les
habilitats que la possibiliten. En
aquesta darrera edició es van
presentar 37 treballs elaborats
per alumnat de batxillerat procedent de 32 centres d’ensenyament i 22 municipis d’arreu
de Catalunya.

ta és l’onzena amb un valor de
0,462, en un rànquing liderat per
la publicació Ore Geology Reviews (Elsevier Science), amb un
índex d’1,561. Des del 2007, Geologica Acta és també la primera
revista de ciències de la terra de
tot l’Estat integrada al Science
Citation Index Expanded i a les
dues llistes complementàries (ISI
Alerting Services i Current Contents) de l’ISI. Geologica Acta
rep el suport de la Facultat de
Geologia i de l’ICTJA. La revista,
editada pel catedràtic Lluís Cabrera del Departament d’Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines, es pot consultar
en format electrònic de manera gratuïta a través del seu web:
www.geologia-acta.com

© ARTECHE: «Les milícies us necessiten», 1936
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Primera edició del Premi
Internacional de Pintura
Guasch Coranty

Presentació oficial
de l’Institut de Recerca
en Economia Aplicada

L’artista Marisa Favretto (Alaska,
1974) ha guanyat amb l’obra Heat Lamp la primera edició del
Premi Internacional de Pintura
Guasch Coranty, en què van
prendre part 344 artistes professionals de menys de 40 anys —
era un dels requisits de participació— de 48 països. El Premi es
caracteritza per ser un dels més
ben dotats econòmicament de
l’Estat espanyol (20.000 euros
per a la persona guanyadora) i
com a premissa essencial la creació pictòrica més innovadora, a

La Casa Llotja de Mar va acollir,
el juny passat, la presentació
oficial al públic de l’Institut de
Recerca en Economia Aplicada
(IREA) de la UB, ubicat al Parc
Científic de Barcelona. L’IREA
aglutina un nombre elevat d’investigadors, un total de seixanta,
de tres grups de recerca en Economia Aplicada. Dos d’aquests
grups són grups de recerca
consolidats de la Generalitat de
Catalunya (Anàlisi Quantitativa
Regional i Risc en Finances i Assegurances), mentre que l’altre
és un grup de recerca consolidat de la Universitat de Bar
celona (Polítiques Públiques i
Regulació Econòmica). Els investigadors de l’IREA tenen una
àmplia experiència investigadora en quatre grans línies prioritàries de recerca: l’estudi quanti-

més del foment del valor de la
pintura com a disciplina clau de
l’art contemporani. Amb l’organització del Premi de Pintura Internacional, la Fundació Guasch
Coranty es proposa consolidar
un nou espai de referència en el
panorama artístic barceloní. La
Fundació és una institució privada sense ànim de lucre gestionada per un Patronat, del qual forma part majoritària la Universitat
de Barcelona, a través del rector
i del degà i el secretari de la Facultat de Belles Arts.

tatiu de l’activitat econòmica
regional i urbana, i l’anàlisi de les
polítiques regionals i locals; l’estudi de l’activitat econòmica pública en els mercats, en espe
cial, en els àmbits de l’avaluació
empírica de la privatització, la
regulació i la competència en els
mercats de serveis públics mitjançant l’ús de tècniques d’economia industrial; l’anàlisi del risc
en el camp financer i assegurador, i el desenvolupament de
tècniques microeconomètriques
i macroeconomètriques per a
l’anàlisi aplicada de l’activitat
econòmica, amb un èmfasi especial en l’avaluació quantitativa
de polítiques públiques.

Per ampliar-ne la informació
consulteu: www.ub.edu/irea/

Cooperació i recerca
en el Tibet més desconegut
Creació de l’Institut Confuci
La UB, Casa Àsia, la UAB i la
seu central de l’Institut Confuci (Hanban) de l’Ambaixada de
la Xina a Espanya han signat
un conveni per a la creació
d’un nou Institut Confuci —l’or
ganisme oficial xinès encarregat de la promoció i la difusió
arreu del món de la llengua i la
cultura del país— a Barcelona.
Aquest centre esdevindrà,
doncs, el quart a Espanya
després de l’ober tura a
Madrid, València i Granada.
L’Institut Confuci té com a
objectiu enfortir les relacions
entre la Xina i Espanya, i incrementar la comprensió recípro-

ca entre les societats d’ambdós països, com també donar
suport i promoure el desenvolupament de l’ensenyament
del xinès. Aquest organisme,
sense ànim de lucre, distri
buirà l’oficina a Barcelona entre les aules de la UB, la UAB i
Casa Àsia, i desenvoluparà
activitats com ara l’ensenyament de la llengua xinesa amb
diferents finalitats; la convocatòria d’exàmens oficials; l’exhibició de pel·lícules i programes de televisió de la Xina, i la
divulgació i elaboració de materials didàctics en xinès, entre
d’altres.

La UB, mitjançant l’Observatori del Tibet i Àsia Central
(OTAC), ha signat amb l’Ajuntament de l’Hospitalet el conveni de col·laboració «Formació, educació i salut en
poblacions nòmades d’Àsia
Central». Aquest acord permetrà a l’OTAC gestionar directament durant dos anys
l’ajut que concedeix l’Ajuntament de l’Hospitalet amb l’objectiu de desenvolupar projectes de cooperació al Tibet
adreçats a poblacions nòmades i seminòmades de la regió coneguda amb el nom de
Xangtang, una de les zones
més aïllades de l’altiplà tibetà,
on l’atenció sanitària és, en
molts casos, inexistent. En
aquest indret hi viuen les dar-

reres comunitats nòmades
tibetanes.
Al final de 2008 es preveu
que el director del l’OTAC Josep
Lluís Alay dirigeixi una expedició, precisament, a la zona esmentada, per tal de rescatar de
l’oblit els trets culturals fonamentals que haurien conformat
la identitat del regne de Zhangzhung: la religió bon i la seva
antiga llengua sagrada. Les incidències i troballes del viatge
es podran llegir en directe al
portal Recerca en Acció, creat
per l’Agència de Gestió d’Ajuts
Universitaris i de Recerca
(AGAUR) i la Direcció General
de Recerca de la Generalitat de
Catalunya, que publicarà el blog
que escriurà Josep Lluís Alay
des d’allà.
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La UB i l’Avui engeguen un canal d’informació universitària
En col·laboració amb el diari
Avui, la Universitat de Barcelona
ha posat en funcionament un
canal universitari d’informació al
qual es pot accedir des del web
del rotatiu www.avui.cat. El canal mostra notícies d’actualitat i
vídeos informatius relatius a la

UB, com també l’agenda de les
diferents activitats que es duen
a terme a la Universitat. A més,
inclou un accés directe a l’oferta
formativa.
Tal com apunta Jordi Matas,
vicerector d’Estudiants i Política
Lingüística, «el canal universitari

és doblement positiu. D’una
banda, per a la nostra institució,
perquè tota la comunitat universitària, inclòs l’alumnat, disposi
d’una nova manera d’accedir a
la informació relacionada amb la
UB. D’altra banda, perquè
aquesta eina, diferent de les que

teníem fins ara, pot facilitar-nos
l’apropament a la societat, i
aconseguir que se’ns conegui
i se’ns reconegui millor». En
aquesta línia, el canal conté eines de participació com ara enquestes o la possibilitat d’opinar
sobre les notícies publicades.

Barcelona, capital de la comunicació científica
Barcelona va acollir del 18 al 22
de juliol l’European Science Forum 2008 (ESOF 2008), la cimera
multidisciplinària europea sobre
ciència organitzada per l’EuroScience i la Fundació Catalana per a
la Recerca i la Innovació (FCRI). A
la cerimònia d’obertura, amb assistència del ministre de Sanitat i
Consum Bernat Soria, el catedràtic del Departament de Salut Pú-

blica de la UB Pedro Alonso, cap
del Servei de Medicina Tropical i
Salut Internacional de l’Hospital
Clínic de Barcelona i director del
Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB),
va pronunciar la conferència «Reptes de la salut global».
Amb un extens programa científic amb debats i activitats per a
tothom, la UB, el PCB i l’IRB hi eren

El catedràtic Miquel Canals,
Premi Rei Jaume I
El catedràtic Miquel Canals del
Departament d’Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines, cap del Grup de Recerca
Consolidat Geociències Marines
adscrit a la Facultat de Geologia
de la UB i al PCB, ha estat distingit amb el Premi Rei Jaume I
de Protecció del Medi Ambient,
en reconeixement a la seva trajectòria investigadora en l’estudi
de l’oceà des de la perspectiva
del canvi global.
El Premi Rei Jaume I de Protecció al Medi Ambient, patrocinat per Iberdrola, es va crear el
1995 per iniciativa de la Fundació
Valenciana d’Estudis Avançats.
El jurat del Premi, encapçalat per
Werner Arber (Premi Nobel de
Medicina, 1978) i Mario Molina
(Premi Nobel de Química, 1995),
ha destacat la contribució de Canals a l’estudi del Mediterrani,
l’Atlàntic Oriental i l’Antàrtida, i la
seva aportació a la comprensió

dels mecanismes sobre la transferència del canvi climàtic entre
diferents latituds, i les relacions
del sistema atmosfera-oceà en
regions especialment sensibles,
com ara la Mediterrània. El Premi
reconeix també l’impacte i la productivitat científica del GRC Geo
ciències Marines dirigit per Canals a la Facultat de Geologia de
la UB, que és el grup investigador que més articles ha publicat
en col·laboració amb altres investigadors d’àmbit nacional i
internacional.

presents amb estands a la zona
d’exposicions i amb activitats programades. Josep Samitier, rector
en funcions de la UB, Fernando
Albericio, director del PCB, i Joan
Guinovart, director de l’IRB, van
participar en les sessions de
l’ESOF. Nanotecnologia, biodiversitat i física de partícules van centrar
les sessions coordinades respectivament per Amílcar Labarta (Dept.

de Física Fonamental-IN2UB); Carlos Ribera (Dept. de Biologia Animal) i Hugo Ruiz Pérez (Dept. d’Estructura i Constituents de la
Matèria). El públic també va poder
gaudir de l’estand «Les escales de
l’univers» sobre astronomia organitzat per Jordi Torra (Dept. d’Astronomia i Meteorologia) i el del
PCB amb un programa d’activitats
per apropar la recerca al públic.

Més recerca ecològica a les
illes Medes i la costa del Montgrí

Potenciar el coneixement del
medi natural i la recerca en el
camp de l’ecologia és part dels
objectius del conveni entre la UB
i l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí presentat el darrer mes
de juny pel director del Departament d’Ecologia de la UB,
Francesc Sabater, i l’alcalde
d’aquest municipi del Baix Em
pordà, Joan Margall.

L’acord potenciarà les relacions de caràcter tècnic i científic per millorar el coneixement
del medi, la divulgació dels valors ecològics i la projecció social de la recerca en els sistemes naturals de les illes Medes
i la costa del Montgrí. Facilitarà,
així mateix, l’ús docent i investigador dels espais de Can
Quintana - Museu de la Mediterrània per acollir programes
de formació i activitats de recerca de la Facultat de Biologia,
i potenciar la col·laboració amb
altres universitats, centres de
recerca i altres entitats. Fa més
de trenta anys que el Departament d’Ecologia lidera diversos
projectes de recerca al municipi
de Torroella de Montgrí i les illes
Medes, que han generat diverses tesis doctorals i articles científics, i han estat una eina
eficaç per avaluar la gestió en
aquesta zona protegida.
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Sabíeu que...?
> S’ha descobert una nova pintura de Marià Fortuny, conside

> El certamen Expoquimia aplegarà, del 20 al 24 d’octubre al

rat el primer gran artista català internacional. Concretament, es
tracta de l’aiguafort Àrab amb gel·laba i turbant a cavall, que la catedràtica de Gravat de la Facultat de Belles Arts Maria Rosa Vives,
experta en gravat i especialista en el pintor reusenc, ha exhumat i ha
autenticat. El quadre pertany a una col·lecció privada mallorquina que
actualment s’exhibeix a l’exposició itinerant «Marià Fortuny. Gravats»,
organitzada als espais culturals de Sa Nostra d’Eivissa, Menorca i
Mallorca (2008 i 2009), i de la qual la professora Vives és la comissària científica.
Marià Fortuny Marsal (Reus, 1838 - Roma, 1874), pintor, dibuixant i
gravador, provenia d’una família d’artesans. La seva obra més coneguda
és La vicaria, que va
iniciar a Madrid
(1867), va prosseguir a Roma i va enllestir a París (1870),
on va obtenir un èxit
aclaparador.

recinte firal de Gran Via M2, a l’Hospitalet del Llobregat, més
de 600 expositors entre els quals hi haurà la Fundació Bosch i
Gimpera i els Serveis Cientificotècnics que hi presentaran
l’oferta en recerca de la Universitat de Barcelona. La Fundació
Bosch i Gimpera mostrarà les línies d’investigació de la UB com a
proveïdor de solucions tant a sectors empresarials com al medi ambient, l’anàlisi química, l’energia, la metal·lúrgia, els processos industrials, la indústria farmacèutica, l’agricultura, la ramaderia i veterinària,
la nutrició, la sanitat, la genètica, la construcció o l’electrònica. Per la
seva banda, els Serveis Cientificotècnics, com a serveis de suport a
la recerca de la Universitat, presentaran al públic les línies de suport
més destacades que ofereix als sectors afins a aquest certamen.
Aquestes directrius formen part de l’oferta dels Serveis en el camp
de les anàlisis químiques, la caracterització i estudi de materials, i en
l’àmbit de les biociències.

Aiguafort «Àrab
amb gil·laba i turbant
a cavall».

> La rambla de la Mina té un nou aspecte gràcies a un pro
jecte del Centre de Recerca CCR POLIS de la UB anomenat
Colors per a trepitjar. Sobre l’asfalt de color vermell de la rambla
s’hi han dibuixat línies de color verd i blau que trenquen la monotonia del paisatge i atorguen personalitat pròpia al nou passeig. Des
de l’any 2001 fins al 2006, el CR POLIS ha desenvolupat el projecte de participació ciutadana Cartografies de la Mina, que consistia
a investigar les valoracions i perspectives de col·lectius del barri
sobre les característiques del seu espai públic. En aquest procés
van aplicar la metodologia creativa de les Caixes d’Acotacions i
Tendències (CPBoxes), uns tallers dinamitzats que tenen com a
objectiu copsar l’opinió dels residents del barri on es duu a terme
el projecte. A partir d’aquesta experiència es va recollir la idea dels
veïns que una rambla asfaltada en negre era una ocasió perduda
per enriquir el paisatge urbà.

> La UB ha rebut part del llegat de l’investigador cinema
togràfic i catedràtic d’aquesta Universitat Miquel Porter i
Moix (Barcelona, 1930 - Altafulla, Tarragona, 2004), concre
tament, documentació personal de l’estudiós i un fons bi
bliogràfic relacionat amb el món de l’art, en què destaquen
les obres sobre cinema. El fons, que la UB rep a través d’un
conveni amb la família de Porter i Moix, inclou escrits, entrevistes
i retalls de diari. Així, doncs, el fons bibliogràfic del llegat consta
aproximadament de 3.500 monografies i revistes i és especialment important pel que fa al cinema català i al cinema rus i soviètic, a més del fons audiovisual (discos i vídeos), entre altres
materials. Aquest fons bibliogràfic es dipositarà a la Biblioteca
de Filosofia, Geografia i Història. El Centre de Recursos per a
l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la UB s’ocuparà de la
confecció i el manteniment d’una pàgina web específica i permanent per al fons Miquel Porter, accessible des de Col·leccions
UB (www.bib.ub.edu/recursos-informacio/colleccions/).

> Un vídeo científic de cirurgia mínimament invasiva que mos
tra una nova via de tractament per a l’extirpació de les glàndu
les paratiroides ectòpiques en el mediastí (espai que separa
les pleures dels pulmons) ha estat finalista de la primera edició
dels WeBSurg Awards, uns guardons internacionals que premien
els millors documents audiovisuals en cirurgia mínimament invasiva,
cirurgia robòtica, endoscòpia intervencionista i cirurgia transgàstrica.
El vídeo acadèmic de Pablo Moreno, professor del Departament de
Ciències Clíniques de la Facultat de Medicina situada al campus de
Ciències de la Salut de Bellvitge i realitzat per l’Àrea de Comunicació
i Audiovisuals de l’Hospital Universitari de Bellvitge, és l’únic treball
audiovisual de tot l’Estat que ha estat finalista en aquesta primera
edició. WeBSurg és una universitat quirúrgica virtual i accessible a
tothom a través d’Internet, impulsada per l’equip del professor Jacques Marescaux de l’Institut de Recherche Contre les Cancers de
l’Appareil Digestif (IRCAD) i l’European Institute of TeleSurgery (EITS)
d’Estrasburg (França).
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Quan érem caníbals.
Lalueza Fox, Carles

Infermeres catalanes a la
Guerra Civil espanyola.
Valls Molins, Roser
(coordinadora)

Tots som iguals i alhora
diferents. Manual
d’educació sexual per
a discapacitats.
Mosteiro Vilar, Oliva /
Ros Guitart, Roser /
Sala Musach, Imma

El canibalisme és un tema
que desperta una
fascinació general en la
nostra civilitzada societat.
Al llarg d’aquest llibre es
fa un recorregut per les
diferents evidències
científiques i les diferents
poblacions relacionades
amb el canibalisme, un
recorregut que abasta
gairebé un milió d‘anys i
que ens proporciona sens
dubte una visió nova i
certament inquietant de
l’ànima humana.

En aquest llibre es recullen les
aportacions d’un equip entusiasta
d’investigadores que recuperen
testimoniatges d’infermeres
catalanes que van exercir la seva
professió durant la Guerra Civil
espanyola (1936-1939). En aquest
sentit, doncs, aquesta publicació
permetrà a futures generacions
tenir accés a una part important
de la història que ha romàs
gairebé invisible fins ara. Les
aportacions evidencien la
fortalesa i l’enginy de dones
infermeres per plantar cara a les
dificultats en situació de guerra.

Aquest manual es proposa contribuir
a minvar els obstacles que, en
ocasions, es troben els professionals
pel que fa a eines i recursos
pedagògics a l’hora d’educar les
persones discapacitades en matèria
de sexualitat. La sexualitat és una
manifestació d’intercanvi d’amor i
contacte corporal entre persones
i és essencial per al bon
desenvolupament integral. Així
doncs, no es pot ometre la sexualitat
de les persones amb discapacitat i
cal ajudar-les a superar els obstacles
amb què es puguin trobar —tant
psíquics com físics— per tal que
puguin gaudir d’una vida sexual
plenament satisfactòria.

Els camins
de la felicitat.
Trespaderne Arnaiz, Gonzalo

Espai, art i memòria: el
Pavelló de la República
(París 1937 / Barcelona
2007).
Aracil Martí, Rafael (editor) /
Segura i Mas, Antoni (editor)

Comunidades
virtuales de práctica
y de aprendizaje.
Rodríguez Illera, José
Luis (coordinador)

Aquesta és una obra de gran interès
per a totes les persones que desitgin
acostar-se de forma amena a
conèixer les «receptes per assolir la
felicitat» més importants formulades
pels grans filòsofs d’Occident els
últims dos mil·lennis. El llibre explica
com un grup d’adolescents rep
l’encàrrec del seu professor de
filosofia de fer un treball sobre les
principals teories ètiques formulades
al llarg de la història. A partir d’aquí,
les idees atemporals de grans
pensadors com ara Sòcrates, els
sofistes, Plató, Epicur, Kant o
Nietzsche sobre com assolir la
felicitat, impregnaran les vides d’en
Carles, la Júlia, en Pere, la Tere i la
resta de protagonistes.

L’any 2007 es va commemorar els
setanta anys de la construcció del
Pavelló de la República, l’emblemàtic
edifici que la II República espanyola
va encarregar als arquitectes Josep
Lluís Sert i Luis Lacasa per tal de
representar-la a l’Exposició
Internacional de París de 1937. Avui
dia ha esdevingut un símbol de la
defensa dels valors democràtics.
Més de cinquanta anys després, es
va recuperar aquest símbol a
Barcelona i es va posar al servei de
la ciutadania cedint-ne l’ús al Centre
d’Estudis Històrics Internacionals
de la Universitat de Barcelona.

En àmbits no institucionals, com
també de l’empresa, han sorgit les
denominades comunitats virtuals
de pràctica, que fan ús de les
tecnologies de la informació i la
comunicació per desenvolupar la
seva activitat. Tot aquest camp
emergent ha estat poc analitzat pel
que fa a la incidència que té en
l’educació i en les noves formes
d’aprenentatge que van sorgint en
la societat de la informació.
Aquesta obra recull diverses
aproximacions de pedagogs i
psicòlegs, que descriuen
experiències i investigacions en
diferents països i institucions.

Podeu adquirir aquestes obres a les llibreries habituals i a través del portal de les publicacions de la Universitat de Barcelona: www.publicacions.ub.es

agenda

AGENDA
Exposició a l’Edifici Històric
Fins al divendres 31 d’octubre es pot visitar l’ex
posició «República, universitat i autonomia (19311939): la República i la Universitat de Barcelona»
al vestíbul de l’Edifici Històric (Gran Via, 585).
La senyera cobreix l’escut d’Espanya a la façana de la
Universitat l’agost de 1936. Foto: AHCB-AF

Si esteu organtizant alguna activitat a la UB
que tindrà lloc entre gener i març, feu-nosho saber. Ho anunciarem en aquesta secció
d’agenda. Envieu-nos-en les dades, com ara
la descripció de l’activitat, les dates, l’hora,
el lloc i el vostre contacte, a través del formulari que trobareu a www.ub.edu/comint/
agenda o bé per fax al 934 035 357.

Els actes anunciats en aquesta agenda poden ser objecte de canvis de darrera hora.

octubre
Dimecres 1
Jornada per a pares i tutors
d’alumnat de primer curs «Vine
a conèixer la Universitat del
teu fill».
Hora: 18 h
Lloc: Paranimf de la UB, Edifici Històric (Gran Via, 585)

Divendres 3
Acte de celebració dels 20
anys de Serveis Lingüístics a
la UB. Aplegarà conferències,
taules rodones, presentació de
materials i productes elaborats i
testimonis personals sobre sortides professionals.
Lloc: Aula Magna de l’Edifici Històric (Gran Via, 585)

Dijous 16
Recital de cant i piano, al
Paranimf de l’Edifici Històric, a
les 20 h, amb Augusto Valença
(tenor) i Efrem Garcia (piano).
L’acte s’inclou dins el XXII Cicle
de Música a la Universitat, organitzat per la Delegació del Rectorat per a Activitats i Patrimoni
Culturals.

Dimecres 29
Presentació dels resultats
del projecte ESTAFOR II (Estratègies formatives d’afrontament de
l’estrès per a docents).
Lloc: Aula Magna de l’Edifici Històric, a les 17 h

Concert de Trio Alquimia,
L’audició es farà al Paranimf de l’Edifici Històric, a les 20 h, dins el XXII
Cicle de Música a la Universitat.

Divendres 31
S’acaba el termini de sol·
licitud dels ajuts de la Funda
ció Universitària Agustí Pedro
i Pons. Més informació a www.
ub.es/fundacio/fundap
Finalitza el termini de pre
sentació de les imatges per al
2n Concurs de Fotografia de
Natura fotoNAT-UB2008, en les
categories de zoologia i de natura
que convoca el Centre de Recursos de Biodiversitat Animal (CRBA)
de la Facultat de Biologia. Podeu
consultar-ne les bases a: www.
ub.edu/crba/fotonat.htm

Del dimecres 22 al divendres 24
V Coloquio de la Sociedad
de Literatura Española del S.
xix, que tindrà lloc a l’Aula Magna
de l’Edifici Històric.

© Jacob González-Solís

Congrés MoodleMoot 2008.
Lloc: Paranimf de la UB i Citilab de
Cornellà, i està coorganitzat per la
UB, juntament amb altres universitats catalanes.

Lloc: vestíbul de l’Edifici Històric
(Gran Via, 585)

Del divendres 14 al diumenge 23

Dimecres 26

Setmana de Ciència, que inclou activitats a diverses facultats
de la UB.

Segona edició de Crea! Em
presa a la Sala Fèlix Serratosa
del Parc Científic de Barcelona.
Aquesta jornada, organitzada per la
Fundació Bosch i Gimpera, va adreçada a grups de recerca, investi
gadors, professors, doctorands i
alumnes de darrer curs o recent llicenciats amb interès de transferir
els resultats de la seva recerca a la
societat mitjançant la creació d’una
empresa de base tecnològica.

Dilluns 17

Dijous 30

Del dijous 23 al dissabte 25

Lloc: Aula Magna de l’Edifici Històric (Gran Via, 585)

novembre
Divendres 7 i dissabte 8
International Meeting on Matt
hematical Fuzzy Logic and Soft
Computing

El 16è Col·loqui Lingüístic
de la Universitat de Barcelona
(CLUB-16) abordarà el tema de
les funcions i els criteris de l’assessorament lingüístic, organitzat
pel Departament de Filologia Catalana de la UB. Més informació:
www.ub.edu/filcat
Hora: 9.30 h
Lloc: Aula Magna de l’Edifici Històric (Gran Via, 585)

Dimarts 18
9a Conferència McDermott,
que impartirà la catedràtica Shirley
Walker (Austràlia).
Hora: 8.30 h
Lloc: Aula Magna de l’Edifici Històric (Gran Via, 585)

Dijous 20
Concert commemoratiu dels
25 anys de la Facultat de Psico
logia i els 10 anys de la Funda
ció de la Coral de Psicologia
amb l’Orquestra de la Universitat de
Barcelona (OUB) i la Coral de la Facultat de Psicologia.
Lloc: Paranimf de l’Edifici Històric, a les 20 h, dins el XXII Cicle
de Música a la Universitat.

Divendres 21
Des d’aquest dia i fins al 15 de
desembre es podrà visitar al vestíbul de l’Edifici Històric de la UB l’exposició «Raimundus, christianus
arabicus».
Hora: de 9 a 21 h

Dijous 27
Concert de Galeuz came
rata, Espai Polifònic Universitari.
Lloc: Paranimf de l’Edifici Històric,
a les 20 h, dins el XXII Cicle de
Música a la Universitat.

DESEMBRE
Dimecres 3
Concert de Knox Jazz Ensem
ble, Knox College, EUA.
Lloc: Paranimf de l’Edifici Històric,
a les 20 h, dins el XXII Cicle de
Música a la Universitat.

Dilluns 15
Comença el 6è Congrés
d’Història Moderna de Catalu
nya, amb el tema «La Catalunya
diversa».
Lloc: Facultat de Geografia i Història (Montalegre, 6)

Dimecres 17 i dijous 18
Concert de Nadal.
Lloc: Paranimf de l’Edifici Històric a
les 19.30 h. Orquestra Universitat
de Barcelona, dins el XXII Cicle de
Música a la Universitat.
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Notícies Som UB
Mestres en «un temps de silenci»
Antics UB promou una exposició a partir de material conservat i catalogat per membres de
l’Associació d’Antics Alumnes
de la Facultat de Formació del
Professorat
«Cal recordar que som fills
d’un temps de silenci.» Aquesta
és una de les reflexions dels organitzadors d’un projecte impulsat per Antics UB i l’Associació
d’Antics Alumnes de la Facultat
de Formació del Professorat que
es proposa recuperar l’experiència de l’alumnat de Magisteri de
la dècada del 1950. En aquest
sentit, ja s’han començat a recopilar documents escrits i gràfics
de l’època, que s’exhibiran més
endavant en una exposició.
El projecte pretén principalment il·lustrar l’experiència vital
de les dones que van formar-se
com a mestres en un temps
condicionat per un model ideològic i polític vinculat a la Falange i l’Església. També es vol
mostrar l’esforç d’aquestes mestres, quan ja exercien la seva
professió, per tal d’entroncar
l’escola dels anys seixanta i setanta amb la tradició pedàgogica anterior a la Guerra Civil.
Les promocions dels anys
cinquanta van conèixer l’Escola
Normal de Barcelona, denominada oficialment Escuela de Ma-

gisterio Virgen de la Merced i
ubicada al número 123 de la
rambla de Catalunya, que va ser
l’antecedent de l’actual Facultat
de Formació del Professorat.
Entre els requisits d’entrada a
l’escola es demanaven certificats de bona conducta, com ara
l’efectuat pel capellà de la parròquia corresponent, que feia
constar: «Certifico que la joven
X, natural y vecina de esta parroquia, ha observado siempre
una excelente conducta moral y
religiosa, gozando además de
buena fama y costumbres entre
el público en general». D’altra
banda, el Pla d’estudis en aquell

temps constava de 36 assignatures per a la branca masculina i
39 per a la femenina, dividides en
tres cursos. Així mateix, l’assignatura de Labors es considerava
molt important, tenint en compte
que el paper de les noies en la
societat de l’època era el de ser
mestresses de casa i, per tant,
les labors eren necessàries. Tots
aquests documents històrics,
entre molts d’altres, formaran
part d’una exposició que s’ha

previst que s’inauguri l’any vinent
a l’Edifici Històric, amb caràcter
itinerant. El projecte, amb el títol
La nostra memòria d’un temps
de silenci: 1950-1960, rep el suport de la Direcció General de la
Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya.
Antics UB dedica un espai al
web al projecte (www.ub.es/anticsub/projectes/exposicio.htm),
des del qual també es pot col·
laborar en la iniciativa.

Primera trobada d’Antics UB
La primera trobada d’Antics UB
va tenir lloc lloc el dijous 3 de
juliol al Paranimf de l’Edifici
Històric. El programa de l’acte
va incloure una conferència sobre l’antic Paranimf de la UB a
càrrec de la directora del Departament d’Història de l’Art,

Mireia Freixa. Així mateix, es va
projectar un vídeo de presentació de l’exposició «La nostra
memòria d’un temps de silenci:
1950-60».
Amb la voluntat d’oferir un
servei a la comunitat universitària de la qual forma part tot l’an-

tic alumnat, des de l’any 2000 la
Universitat de Barcelona promou, a través d’Antics UB, els
lligams amb els estudiants que
han passat per les seves aules.
En aquest sentit, el carnet d’Antics UB permet de mantenir una
vinculació permanent amb la

Universitat i de gaudir de tota
l’oferta de serveis de la UB. Des
que es va posar en marxa, el
nombre d’associats ha experimentat un increment constant,
i ha passat dels 878 associats
l’any 2000 als 3.700 que hi ha
actualment.
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Noves campanyes de comunicació
Durant els mesos de juny a setembre d’enguany, la UB ha dut
a terme diverses campanyes de
difusió per tal de comunicar els
serveis i les activitats a la comunitat universitària i a la societat
en general.
En l’àmbit de l’atenció i l’orientació a nous estudiants, s’ha
editat un fulletó de benvinguda
adreçat als nous estudiants de
la UB, on s’informa d’activitats i
serveis que la institució posa al
seu abast, com ara el Pla d’acció tutorial, els serveis d’acollida lingüística, els cursos zero,
etc. Aquest material es complementa amb una postal publicitària amb què es difon la jornada d’acollida per a les famílies
dels nous estudiants, que tindrà lloc el proper dia 1 d’octubre amb l’objectiu d’apropar el

món universitari a l’entorn familiar del nou alumnat de la institució.
Els nous cursos de formació per a la inserció laboral
s’han difós també mitjançant
diversos suports (postals i cartelleria), a través dels quals s’ha
presentat públicament l’oferta
del primer semestre del curs
2008-09, una formació que es
planteja com a objectiu principal facilitar l’òptima incorporació al mercat laboral dels estudiants.
La difusió institucional de la
UB d’aquests darrers mesos es
complementa amb dues campanyes que han donat a conèixer dins i fora de la UB altres
activitats i serveis de la Universitat. La campanya «Vine a fer recerca a la UB», ha fet difusió de

l’oferta de programes de doctorat de la institució per al curs
2008-2009 en mitjans interns i
externs. Així mateix, Antics UB,
servei d’antics alumnes de la
UB, ha divulgat els serveis i
avantatges mitjançant diversos

materials (díptics, postals publicitàries, cartelleria i anuncis)
que, sota l’eslògan «Sempre
oberta, sempre UB», insta l’antic
alumnat de la institució a continuar formant part de la comunitat universitària.

Pla d’avantatges Som UB
El carnet Som UB permet accedir a un interessant Pla d’avantatges als membres d’aquests col·lectius:
estudiants, PDI, PAS i antics alumnes. Beneficis interns: oferta formativa de la UB i el Grup UB, oferta cultural
i institucional... i molt més. Avantatges externs: música, cinema, assegurances, compres, productes financers,
etc. A continuació teniu una selecció dels beneficis del Pla d’avantatges Som UB.
Per comprovar les condicions exactes de l’avantatge per a cada col·lectiu i com accedir-hi, consulteu la pàgina web: www.ub.edu/somub

CAIXA I
ASSEGURANCES
Caixa Catalunya
Caixa Catalunya, entitat protectora Som UB, ofereix avantatges
en condicions preferents als
membres Som UB que vinculin el
carnet a un compte de l’entitat
(Llibreta Total, Crèdit Estudis,
Préstec Ordinador, Multiplà de
Pensions Total, etc.). Col·lectius:
estudiants i personal UB

Santander Central
Hispano
Com a protector Som UB, ofereix
a la comunitat universitària una
àmplia gamma de productes i serveis financers (crèdits per al finan-

çament de la matrícula i per a la
compra d’equipaments informàtics, préstecs hipotecaris, plans
de pensions, etc.) en condicions
preferents i amb assessorament
personalitzat. Col·lectius: estu
diants i personal UB

La Caixa
Ofereix múltiples productes financers als membres Som UB:
Línia Oberta, Préstec Estrella
Estudis, Préstec Universitari
de Màsters i Postgraus, etc.
Col·lectius: estudiants i per
sonal UB

GDS Estudiants IN / OUT
Corredoria d’assegurances
vinculada a Caixa de Pensi-

ons, que comercialitza productes asseguradors estàndard. Assegurança d’assistència en viatge dirigida tant a
estudiants estrangers que arriben aquí com als espanyols
que viatgen fora per dur a terme els estudis.
Entre altres garanties, la pòlissa té una cobertura de despeses mèdiques (inclosa la despesa de quiròfan i farmàcia),
trasllat al país d’origen en cas
de malaltia o accident, repatria
ció en cas de defunció de l’assegurat, responsabilitat civil,
despesa d’anul·lació del viatge
i indemnització per pèrdua de
classes en cas de malaltia o
accident.

LLEURE I VIATGES
SK Kayak
SK Kayak és un centre de caiac
ubicat al cap de Creus. Ofereix
excursions en caiac de mar per
gaudir des del mar, amb amics i
família, del paisatge del Parc Natural del Cap de Creus.
• E xcursions amb caiacs autobuidables dobles K2. Ideal per

Imatges extretes del web de SK Kayak.
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Temporada: Tot l’any. Durada:
4 hores. Preu: 45 euros.

La Roca Village

fer amb grup d’amics o família.
Inclou visita a la Cova del Castellar i als esculls de la platja de
la Gola. Sortida: Port de Llançà. Temporada: de l’1 de març
al 31 d’octubre. Durada: 2 hores. Preu: 25 euros.

La Roca Village és un outlet
shopping on pots trobar 100
botigues de moda, comple
ments i d’altres, amb uns preus
reduïts fins a un 60 % de des
compte, per ser productes de
temporades anteriors. Presen
tant el carnet Som UB a les
oficines de La Roca Village i
deixant les dades es lliurarà al
portador del carnet Som UB la
llibreta VIP de descomptes addi
c ionals per a les 100 botigues
del centre.

Teatre Poliorama
Tres per 3 està formada per Tricicle, Dagoll Dagom i Anexa. Des
del 1986 gestiona i programa els
teatres Poliorama i Victòria de
Barcelona. També és productora

de molts espectacles teatrals.
L’empresa ofereix un descompte
del 50 % per a les funcions dels
dijous i divendres (21.30 h) de
l’obra El Llibertí. Oferta vàlida fins
al 31 de desembre de 2008.

• E xcursió amb caiacs de mar
dobles SK2. Ideal per fer amb
grup d’amics. Inclou pícnic. Recorreguts: Portbou a Cervera o
Llançà a Port de la Selva o Port
de la Selva a cap de Creus.

Fotografia: Pilar Aymerich.
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Demaneu el vostre carnet Antics UB
Feu-nos arribar aquest formulari, emplenat i signat, per correu, fax o bé personalment. Rebreu en el vostre domicili el carnet Antics UB, amb
validesa anual, al cap d’un mes a partir de la data del càrrec bancari. Quota anual: 30 euros. Inclou la subscripció a la revista
La Universitat.

Dades PERSONALS
Cognoms: ............................................................................... ...............................................................................................................................................................
DNI: ............................................................................................... Data de naixement (dd/mm/aaaa): .................................................................
Adreça: ...................................................................................... Població: ...................................................................................................................................
Província: ................................................................................ Adreça electrònica: ........................................................................................................
Estudis: ..................................................................................... Any: ....................

Nom: .........................................................................
Sexe (h/d): ...........................................................
CP: ..............................................................................
Telèfon: ...................................................................

Dades LABORALS
Nom de l’empresa: .......................................................................................................................................................................................................... Càrrec: ..................................................................................
Adreça: ............................................................................................................................... CP: ............................................................................................ Població: ............................................................................
Província: ......................................................................................................................... Telèfon: . ................................................................................ Fax: ..........................................................................................
Adreça electrònica: ................................................................................................

Dades BANCÀRIES
Entitat: .............................................................................................................................. Oficina: ..................................................................................... Dígit de control: ..........................................................
Núm. de compte corrent: ..............................................................................

Com us heu assabentat de com fer-vos soci d’Antics UB?
Revista

Web

Un amic

Un soci

Diari

D’altres

Marqueu si voleu aparèixer al directori electrònic d’Antics UB

Antics UB
Universitat de Barcelona
Atenció i Orientació
Adolf Florensa, 8 - 08028 Barcelona
Tel. 934 024 290 - Fax 934 035 917
anticsub@ub.edu - www.ub.edu/anticsub

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades formaran part d’un fitxer de la Universitat de Barcelona,
la finalitat del qual és gestionar la vostra adhesió al projecte Som UB. En els termes previstos en la norma esmentada, teniu el dret d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades.

