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La UB impulsa la Talaia de les crisis
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Per als que portem

la UB al cor

Si portes la Universitat de Barcelona al cor,
ara és el moment d’unir-te a Alumni UB,
una gran comunitat de la qual ja formes part.
Alumni UB t’ofereix una gran diversitat de serveis: borsa de treball,
activitats formatives i divulgatives, assessorament professional,
networking, descomptes en serveis, i moltes més coses.

Inscriu-te a Alumni UB i gaudeix de la teva comunitat!
Alumni UB, la teva comunitat per sempre.

Campus de Excelencia Internacional

www.alumni.ub.edu
Diputació, 250. Casa Garriga i Nogués - 08007 Barcelona - Tel. 933 015 560 - alumniub@ub.edu

EDITORIAL

Editorial
La UB: compromís amb la societat, l’economia i el pensament

Aquest número de la revista la universitat parla de compromís. Parla
de la feina feta cada dia, de tots els
sectors universitaris i dels nostres
estudis superiors, que són el punt
de trobada del pensament científic, la recerca i la transferència.
Els dos Campus d’Excel·lèn
cia Internacional —el Barcelona
Knowledge Campus (BKC) i el
Health Universitat de Barcelona
Campus (HUBc)— representen la
nostra qualitat i la producció universitària, i ens projecten amb força en l’activitat científica al nostre
país i al món. Territorialment (BKC)
i temàticament (HUBc ), aquests
campus són capdavanters i referents, i per això són candidats a
destacar entre els campus universitaris europeus.

A ningú no se li escapa que el camí actual de la nostra Universitat el condiciona una conjuntura derivada d’una crisi econòmica
d’un gran abast. Nosaltres, amb l’esforç de tots, hem respost amb
una bona gestió i amb serietat pressupostària, fet que ens ha
permès complir els objectius i respondre amb lideratge científic als
reptes actuals i als debats sobre temes com ara la governança, el
finançament o el coneixement en obert.
En aquest context, hem presentat la Talaia de les crisis, que
posa el talent universitari al servei de la societat, i la Televisió UB,
que obre la nostra institució i n’augmenta la capacitat de comunicació interna i vers l’exterior. Aquesta difusió i lideratge també els
exercim en l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)
i en el Fòrum Internacional d’Universitats Públiques (IFPU), que la
Universitat de Barcelona presideix aquest curs 2010-2011.
En definitiva, la revista que teniu a les mans és un reflex del
dinamisme i la qualitat de la Universitat de Barcelona, que sintetitza
la força acadèmica i la producció científica, d’acord amb el compromís de mantenir un model cientificohumanista. Malgrat les restriccions econòmiques que ens imposa la conjuntura actual, anem fent
camí en la millora continuada i en la consolidació de l’espai europeu
d’educació superior.

Dídac Ramírez
Rector
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Hauria pogut ser portada

A

Dolors Aleu (Barcelona, 1857-1913)
La catalana Dolors Aleu i Riera
va ser la primera dona llicenciada en Medicina a l’Estat
espanyol, l’any 1882, amb una
qualif icació d’excel·lent. Les
dues dones següents a llicenciar-se van ser també catalanes, Maria Elena Maseras i
Martina Castells, però Aleu va

ser l’única de les tres que va
exercir la professió.
Dolors Aleu es va especialitzar en ginecologia i medicina
infantil, i va tenir una consulta
pròpia a Barcelona, des d’on va
portar una vida professional
molt activa durant 25 anys. Va
ser professora d’Higiene Do
mèstica a l’Acadèmia per a la Il·
lustració de la Dona, i autora de
textos de caràcter divulgatiu
centrats en la maternitat
i la millora de la vida
quotidiana de les
dones de l’època.
Hauria estat
interessant com
parar les respostes que hauria
donat Dolors
Aleu, en cas que
hagués pogut ser
l a n o s tr a e n 
trevistada de portada, amb les
que ha donat
Joan Rodés a
algunes de les
preguntes que li
hem plantejat, com
ara, quins són els trets

La

personals i professionals que
l’han portat a exercir amb excel·
lència la seva professió i, en
contrapartida, quins han estat
els principals esculls amb què
s’ha trobat al llarg de la carrera
professional. Altres qüestions
interessants de comentar amb
ella haurien estat quin era el seu
concepte de transferència del
coneixement i quin nivell de
reconeixement social i professional tenia a l’època una dona
metge respecte dels seus
homòlegs homes.
Dolors Aleu hauria estat, de
ben segur, sensible també a la
presentació pública del llibre
commemoratiu del centenari de
l’accés lliure de les dones a la
universitat. El seu cas, com el
de Maria Elena Maseras, la primera dona matriculada a la
Facultat de Medicina, van trencar esquemes i van obrir portes
a noves generacions, fins a
aconseguir que actualment el
nombre de dones matriculades
a la UB superi el 60 % dels inscrits i, en el cas de la Facultat
de Medicina, estigui per sobre
del 70 %.

Dolors Aleu, Maria Elena Maseras i Martina Castells van ser
destacades excepcions en una
època en què l’accés de la
dona a la universitat no era
gens fàcil. Abans del 1910 les
dones havien de seguir llargs i
complicats tràmits administratius per poder cursar estudis
universitaris a l’Estat espanyol,
que incloïen l’autorització del
Consell de Ministres. L’Ordre
d’11 de juny de 1888, per la
qual es regulaven per primera
vegada els estudis universitaris per a les dones a l’Estat,
intentava posar entrebancs a
l’accés de les dones als estudis superiors mentre no es
creava una formació superior
adreçada especialment a elles.
Però la Reial ordre de 8 de
març de 1910 va representar la
fi d’aquesta diferenciació de
l’estudiantat i el reconeixement
del dret de les dones a seguir
lliurement els estudis universitaris desitjats. És a partir d’aquesta data que a l’Estat espanyol
homes i dones es regeixen per
la mateixa normativa d’accés
als estudis superiors.
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UB i l’ICAB coorganitzen la quarta edició del màster de Pràctica Jurídica

propòsit de
El 17 de desembre, a l’Aula
Magna de l’Edifici Històric, va
tenir lloc la presentació del llibre
Doctes, doctores i catedràtiques, una publicació científica
editada per la Generalitat de
Catalunya a iniciativa de la Co
missió de Dona i Ciència del
Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) per commemorar el
centenari de l’accés lliure de les
dones a la universitat.
Van presentar l’acte el co
missionat per a Universitats i
Recerca, Joan Majó; el secretari
del CIC, Xavier de las Heras, i la

de Catalunya
© Generalitat

presidenta de la Comissió Dona
i Ciència del CIC i rectora de la
Universitat Ramon Llull, Esther
Giménez-Salinas. La professora
Montserrat Duch, de la Universitat Rovira i Virgili, va pronunciar la
conferència «Tot pensant històricament una frontera sexista. En
el centenari de l’accés de les
dones a les universitats».
Divuit expertes i experts de
les universitats i d’institucions
implicades en les polítiques
d’igualtat de gènere han participat en aquest volum, que han
editat el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i el
Consell Universitari de Catalunya. La tasca principal d’aquest
projecte ha estat recopilar els
principals aspectes de la dona
universitària durant aquests
cent anys i abordar el tema a
partir d’una perspectiva històrica fins avui. Els diversos aspectes que es tracten fan referència a la situació de la dona
universitària des de diferents
perspectives: laboral, soc ial,
cultural, educativa, psicològica, científica, tecnològica i de
recerca, entre d’altres.
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Edgar Morin,

Publicacions

Una imatge

Alumnat estranger,
també molt present a la UB
El 18 de novembre la UB va donar la benvinguda institucional als
estudiants internacionals, en un acte que va tenir lloc al Paranimf de
l’Edifici Històric. L’organització va ser a càrrec del vicerector de Relacions
Internacionals i adjunt al rector, Dr. Carles Carreras, i de la vicerectora
d’Estudiants i Política Lingüística, Dra. Gemma Fonrodona.
Enguany passaran per les aules de la UB més d’un miler d’estudiants
estrangers, fruit de diferents programes de mobilitat internacional, com
ara ERASMUS, convenis bilaterals, Erasmus Mundus External Cooperation
Windows, programes específics amb els Estats Units, i altres de
concertats a partir de sol·licituds individuals. L’alumnat prové d’una
cinquantena de països d’arreu del món, majoritàriament d’Europa i
Amèrica. Quant a nombre, destaquen els que provenen d’Itàlia, Alemanya,
els Estats Units, França i Portugal, i són principalment presents a les
disciplines de Filologia, Economia i Empresa, Geografia i Història, Dret,
Belles Arts, Medicina i Biologia.
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Joan Rodés
«Si la política que es posa en marxa
va dirigida a estimular el coneixement,
facilitarà la sortida de la crisi»
Text:

Marga Becerra
Ester Colominas
Fotografies:

J. M. Rué

Joan Rodés (Barcelona, 1938)
Suporta els preparatius per a la gravació audiovisual de l’entrevista amb, aparentment, més sorpresa que incomoditat. Joan Rodés espera pacient, com si la cosa no
anés amb ell, i va fent feina, amunt i avall de les instal·lacions, com per no destorbar,
mentre veu com càmeres i cables envaeixen el seu espai vital. La cadira ergonòmica
és l’objecte més sofisticat del seu despatx, on encaixa a la perfecció el cos alt i prim
d’un dels investigadors amb més renom del país.
El Dr. Joan Rodés ha tingut una dilatada i molt productiva activitat professional
que li ha reportat un reconeixement internacional. El seu nom està inevitablement
lligat a l’Hospital Clínic, del qual ha estat director, com ho estan els seus coneixements a l’extraordinari avenç experimentat en el nostre país en el tractament de les
malalties del fetge i a l’aplicació dels resultats de la recerca clínica en l’assistència
als pacients. Malgrat haver rebut nombrosos reconeixements i distincions, són altres
les recompenses que diu haver obtingut durant tota una vida dedicada a la medicina,
que defineix amb passió com «la més estimulant de les ciències de la vida».

entrevista: Joan Rodés

Vostè forma part del Consell de Notables
de l’Agència Alumni UB. Què en pensa,
d’aquesta iniciativa?
Crec que és important per al nostre país perquè la Universitat no s’ha considerat mai de
manera adequada com un bé social. I això
representa que tots aquells que hem estudiat en una determinada universitat sentim que
pertanyem a un lloc on també hi ha tota la
gent que ha sortit d’aquesta casa i molts
d’ells amb molt nivell científic, cultural i fins i
tot polític. Per tant, crec que és bo que tota
aquesta gent que, en definitiva, representa
la part més alta, científicament i intel·lec
tualment, de la Universitat siguin reconeguts
com a membres de la institució.
Investigador de referència en l’àmbit de
l’hepatologia, catedràtic d’una facultat i
director general d’un centre hospitalari
capdavanters en els rànquings internacionals, director de l’institut de recerca
més productiu del país... Quins creu que
han estat els factors personals i professionals que l’han situat a aquest nivell?
És molt difícil analitzar tot el que ha passat en
la vida d’una persona, però jo crec que hi ha
trets que han estat definitius en la meva vida.
Un d’ells va ser anar-me’n a fora a ampliar formació; el segon va ser crear la Unitat d’Hepatologia del Clínic, que va permetre fer un equip
molt potent, gràcies al qual aquesta unitat ha
tingut prestigi internacional; l’altre factor a destacar ha estat, lògicament, ser catedràtic de la
Universitat de Barcelona, i, finalment, la creació
de dues estructures que han estat essencials
per a la recerca biomèdica, almenys al nostre
entorn, la Fundació Clínic (FC), creada l’any
1988, i l’Institut d’Investigacions Biomèdiques
- August Pi i Sunyer (IDIBAPS), creat l’any
1996. Sense la gent que hi havia dirigint l’Hospital o la Universitat, sense la seva aportació,

tot això no s’hauria pogut dur a terme. Voldria
recordar només que la Fundació Clínic es va
crear a l’època de Josep Maria Bricall (rector
de la UB del 1986 al 1994), i ell va ser qui va
decidir que el president d’aquesta Fundació
havia de ser el rector de la Universitat, cosa
que va ser altament positiva per a nosaltres.
En la creació de l’Institut també hi va participar
Josep M. Bricall; aleshores hi havia el Dr.
Laporte (conseller d’Ensenyament del 1988 al
1992 i comissionat per a Universitats i Recerca
del 1992 al 1995) i la persona que era responsable de l’Hospital en aquell moment, el Dr.
Joan Grau. L’IDIBAPS va ser el primer institut
creat amb visió clara de futur, ja que l’objectiu
fonamental era desenvolupar allò que avui tothom coneix i en parla: la recerca translacional.
Era la primera vegada al nostre país que algú
deia que havia d’haver-hi una relació clara
entre recerca bàsica i recerca clínica, i això es
va fer al si d’aquest hospital. També hi va participar, òbviament, gent de la Facultat i també
s’hi va associar el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), i investigadors que
fan recerca neurocientífica, neurocientífica. Tot
això ha propiciat que hi hagi un institut molt
potent i que després, en certa manera, molts
s’hi hagin inspirat, fins a l’extrem que l’any 2000
es van crear a Espanya els Instituts de Recerca
Sanitària, que tenen com a objectiu fonamental
justament la recerca translacional. Cal dir també que en aquells moments va ser molt important l’acció d’en Mas-Colell (aleshores conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació) i no ho dic perquè ara sigui conseller, sempre ho he dit, perquè ell va tenir la gran
visió que aquests instituts havien de tenir personalitat jurídica pròpia, i això facilita en gran
manera la possibilitat de contractar gent d’alt
nivell en recerca fonamentalment bàsica. Jo
crec que són les fites més importants que
s’han aconseguit durant aquests anys.

En declaracions a la SER, amb motiu d’un
programa emès des del Parc Científic de
Barcelona (PCB), deia que és important la
col·laboració entre ciència bàsica i clínica,
el que s’entén per transferència de coneixement, però que no ens hem d’oblidar de
la segona translació: que els resultats
s’administrin, es receptin a la població.
S’han de diferenciar dos tipus de recerca
translacional: la clàssica, tipus 1, que és el
que hem fet aquí, que el coneixement de la
ciència bàsica es transfereixi ràpidament a
la recerca clínica i es pugui demostrar que
allò és eficaç o no. Però això no repercuteix
necessàriament en la societat. Als Estats
Units es va publicar l’any 2010 una anàlisi
sobre si de tot el que s’havia demostrat que
era eficaç des del punt de vista terapèutic en
recerca clínica, la ciutadania, els malalts, se’n
beneficiaven, o no. S’havia demostrat feia
anys que els betabloquejants, el provanolol o
l’atenolol, per exemple, són substàncies que
redueixen la mortalitat postinfart, però resulta
que no es donen a tots els malalts que han
patit un infart; només el 65 % són tractats
amb aquest producte. Es va demostrar també
que l’aspirina disminuïa la mortalitat i únicament el 30 % de les persones afectades de
malaltia coronària reben aspirina als Estats
Units. I el mateix passa amb les estatines,
únicament el 50 % dels malalts coronaris en
reben. Això vol dir que no s’ha traslladat el
coneixement, l’evidència científica que allò va
bé, a la societat. A Espanya no se sap el que
passa, no s’ha analitzat mai.
No hi ha dades?
No n’hi ha. I això és, entre cometes, un
problema greu. Per què no reben aquests
tractaments els malalts dels Estats Units?
Probablement per dos motius: un, perquè
als Estat Units les medicacions s’han de

«Mas-Colell va dur a
terme dues accions molt
importants: dotar els
centres i els instituts de
recerca de personalitat
jurídica pròpia i crear
els ICREA»
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Entre l’elit dels científics
més citats al món
Segons l’ISI Web of Knowledge, una base de dades internacional d’accés lliure que analitza l’impacte de l’activitat científica, el catedràtic
Joan Rodés, professor emèrit de la Facultat de Medicina, forma part,
juntament amb Josep F. Abril, professor del Departament de Genètica,
del grup de vint-i-sis investigadors de tot l’Estat situats a l’elit dels
científics més citats a tot el món.
Joan Rodés, que ha rebut recentment la Medalla August Pi i
Sunyer que atorga la Facultat de Medicina, és catedràtic emèrit de la
Universitat de Barcelona, i ha vinculat la seva carrera professional a
l’Hospital Clínic, del qual va ser director del 2003 al 2008: l’any 1968
va crear en aquest centre la Unitat d’Hepatologia i el 1973 va assumir
la direcció del Servei d’Hepatologia. El 1968 va participar activament,
amb altres investigadors espanyols, en la creació de l’Associació Espanyola per a l’Estudi del Fetge, que va presidir del 1986 al 1989, i entre
el 1976 i el 1979 va ser nomenat membre del Comitè de l’Associació
Europea per a l’Estudi del Fetge, institució que va dirigir durant els
períodes 1990-1991 i 1992-1994. Autor o coautor de més de 450 articles i 42 revisions d’articles publicats en revistes internacionals, el seu
equip d’investigadors ha publicat prop de 400 articles en les revistes
científiques més prestigioses. Fundador i director de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), actualment centra la seva activitat en l’àmbit de la recerca a través de l’Institut d’Investigació Sanitària Hospital Clínic - IDIBAPS.

pagar, tot i que no són les més cares; l’aspirina, per exemple, és un medicament econòmicament molt assequible. La segona raó és
probablement la més important: la manca de
coneixement dels metges de medicina primària, assistencials, que no tenen prou coneixement per receptar, administrar aquests
fàrmacs als malalts. I això no és fàcil de solucionar. S’ha de millorar la formació dels metges, però, d’altra banda, hi ha d’haver una
anàlisi de la qualitat assistencial, a escala
social. I això només es pot fer a través de tres
mecanismes: la participació activa dels col·
legis de metges, la de les societats cientificomèdiques, i, en tercer lloc, la de les agències,
que ja existeixen al món occidental, a Catalunya i a Espanya, que avaluïn la qualitat assistencial. Això no s’ha fet de manera clara al
nostre país. És una assignatura pendent que
s’ha de resoldre en un futur immediat.

translació del coneixement científic, clínic,
cap a la societat se’n diu recerca translacional tipus 2.

Potser és que fallen els canals de comunicació i, per tant, els metges de primària
desconeixen les veritables aplicacions de
la recerca bàsica que es fa.
No sabem el que passa al nostre país, s’hauria d’analitzar. Si no es tenen dades és
impossible prendre decisions que solucionin
el problema, si és que existeix. D’aquesta

Però ara, aquí, ja no és així.
A Espanya es preveia la formació en medicina
interna, però el temps de dedicació al coneixement en medicina interna, medicina general,
era massa reduït. Això es devia fonamentalment al fet que no es pot allargar gaire la formació: serien dos anys de medicina interna,
més tres anys d’especialitat, són cinc anys,

Amb el Dr. Rozman, també entrevistat per
aquesta revista, parlàvem de l’especialització dels metges, que en certa manera ell
considerava excessiva. Com valora vostè
la tendència a l’especialització dels estudis de Medicina, que, d’altra banda, també
es produeix als estudis de Biologia?
Jo crec que és molt important que tots els
metges tinguin un coneixement bàsic important de la Medicina. El sistema MIR ha estat
molt important per a la ciutadania, però va perdre el que se’n diu troncalitat. Abans en aquest
hospital hi havia troncalitat; parlo de les grans
especialitats. Els cardiòlegs, per exemple, rebien formació de medicina interna durant dos
anys. I això passa també als Estats Units.

més sis anys de carrera són onze anys... I, és
clar, s’ha de ser molt prudent a l’hora d’analitzar-ho. Però jo crec que ara s’ha inclòs el concepte de troncalitat. L’excessiva especialització no és bona per a l’atenció general dels
malalts, però un grau d’especialització alt és
bo per als hospitals desenvolupats, de tercer
i quart nivell, perquè va lligat a la recerca. No
es pot pretendre fer recerca en tota la medi
cina interna; és impossible acaparar en una
sola ment tots els coneixements, i si parlem de
cirurgia encara menys. És molt difícil que un
cirurgià pugui operar tumors de cervell, fer
trasplantaments de cor, cirurgia hepàtica,
cirurgia laparoscòpica... Això una sola persona
no ho pot dominar. Una cosa és que hi hagi
uns coneixements bàsics generals i una altra
és progressar en una especialització.
I vostè, per què va decidir especialitzarse en hepatologia?
Jo era internista i va arribar un moment en
què vaig pensar: «Bé, si vull fer recerca no
puc fer-ho tot», i va ser aleshores que vaig
decidir dedicar-me a les malalties del fetge.
Si m’hagués estat en un CAP no hi hauria
pensat, en això, perquè no hauria hagut de
fer una recerca en profunditat, però en un
hospital universitari has de fer recerca i el

entrevista: Joan Rodés

«Gestionar és posar
les condicions perquè
la gent tiri endavant
i facilitar la
col·laboració»

que no pots fer és recerca sobre tot. I aquest
Hospital, justament, induït pel Dr. Rozman,
es va especialitzar, es van crear serveis d’especialització. A l’època de les càtedres clàssiques, cada càtedra era com un petit hospital: hi havia el dispensari de cardiologia, el
dispensari de digestiu, el de respiratori,
etc., a cada càtedra! És a dir, que hi havia
cinc serveis de cardiologia, cinc serveis
de neurologia... no tenia sentit. I van ser el
Dr. Rozman, juntament amb el Dr. Pera i
el Dr. Asenjo, els responsables de la reestructuració d’aquest hospital, l’any 1973. Ara
bé, una cosa és un hospital gran, universitari, i l’altra és la formació del metge generalista. Però tots aquests coneixements generals,
els han de tenir tots els metges, de ben segur.
Vostè va marxar fora quan...
Quan no marxava ningú! No hi havia diners...
I per què va decidir marxar?
Perquè em vaig adonar que aquí ja no em formava prou, que aquí no hi havia prou coneixement. Vaig marxar per fer el que aquí no es
feia. I no vaig marxar amb una beca espanyola, perquè aquí no hi havia beques; vaig marxar
becat pel Govern francès. Vaig anar a París i
m’hi vaig estar formant en malalties del fetge,

perquè aquí no hi havia ningú. Aleshores era
molt difícil marxar als Estats Units si no tenies
diners propis, ni a Londres. En canvi, França
concedia beques a Catalunya, també a
Madrid, però especialment a Catalunya, als
que en deien boursiers (becaris), que s’atorgaven per mitjà del Liceu Francès.
Ara cada cop vénen més investigadors...
Ara no té res a veure! Uf!, no es pot comparar!
Quins creu que són els incentius per
millorar la mobilitat?
Home! Justament parlàvem ara d’en MasColell, el gran benefactor de la ciència a Catalunya, que, al meu entendre, va dur a terme
dues accions molt importants, però molt. Una
va ser la creació dels centres o instituts amb
NIF, amb personalitat jurídica pròpia; l’altra,
crear els investigadors ICREA. Els ICREA han
estat un benefici tremend per a aquest país,
perquè s’ha incorporat gent de nivell altíssim
que ha constituït una massa crítica important.
No parlem d’una sola persona, ni de vedets,
sinó de gent potent en recerca que després
no necessàriament ha de sortir als diaris, amb
molt bona formació i que ha creat un estil de
treball diferent en el si de les universitats i
també en els centres o instituts. La figura de

l’ICREA ha estat cabdal i, a més, el salari que
tenen és potent; amb això poden viure.
Aquest sistema s’ha copiat en altres autonomies, per exemple, al País Basc, on han creat
la Ikerbasque (Fundació Basca per a la Ciència). També ara a l’Institut de Recerca Sanitari, en les convocatòries dels instituts, hi ha la
possibilitat de contractar gent de fora de nivell
alt amb un salari correcte. Tot això crec que
ha estat en certa manera imitat no solament
per les autonomies sinó també pels òrgans
de l’Estat, i això és molt positiu per al país,
molt, perquè posem en marxa per primera
vegada el concepte de mobilitat; és el primer
pas per sortir de l’endogàmia i també és un
avís perquè la gent quan es formi se’n vagi a
fora a acabar de perfeccionar els coneixements. El problema que tenim aquí, al nostre
país, i que no tenen generalment a Europa, és
que no hi ha una política postdoctorat (postdoc) adequada. Política de postdoc vol dir
que senyors que ja han fet la tesi doctoral
s’estan tres anys en un lloc i se n’han d’anar.
Per això, la ciència als Estats Units és de molt
alt nivell, perquè la faciliten, l’estimulen i l’activen els postdoc. Si el postdoc és molt bo, es
queda; si no, se’n torna al seu lloc d’origen.
I això a Catalunya ho estem començant a fer
en aquest institut (es refereix a l’IDIBAPS) i
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fem crides a gent de tot Europa que vulgui
venir aquí amb un postdoc. Per a quatre places que hi havia se n’hi van presentar cent.
Això, si es pogués fer d’una manera més
generalitzada, seria molt potent per al país,
perquè ens obriríem a Europa.
Si no...
És l’endogàmia; és escalfar cadira.
I en els moments de crisi, com l’actual...
Si el nostre país vol canviar de model productiu
ha d’estimular la recerca i, per tant, la innovació. Si tot està basat en la totxana, no funciona;
ja s’ha demostrat. Això és així fins a l’extrem
que sembla que es tornen a posar en marxa
moviments per estimular altre cop la indústria,
que havia quedat relegada, perquè era més
fàcil guanyar diners amb la construcció. Jo
crec que la indústria moderna és l’alta tecnologia, i Catalunya pot i ho ha de potenciar. I
estem en molt bona situació. Si tota la política
que es posa en marxa va dirigida a aquesta
idea, facilitarà en certa manera, i amb molta
prudència, la sortida de la crisi. Si no s’estimula el coneixement, no hi haurà manera.
Metge, investigador, gestor... Quina
d’aquestes funcions el defineix per damunt de les altres?
Jo sóc metge.

«Millorant l’activitat
de la medicina
primària es reduirà
l’alta assistència a
urgències i, per tant,
la despesa»

I què és el pacient per al metge? I per al
científic?
És molt important. Perquè això és recerca
clínica. Si no hi ha pacients, no hi ha recerca clínica. Per això sóc crític amb el concepte de biomedicina. Però ara la biomedicina és ambigua perquè... Per exemple, els
instituts de recerca bàsica, són biomedicina
o són biologia?
Crec que biologia...
I medicina, quan és...? Quan hi ha malalts,
infermeres i metges; si no, no és medicina, és
una altra història. A la biomedicina hi ha d’haver malalt i ciència bàsica; en aquest punt sí
que hi estic d’acord. Si no hi ha malalt no són
instituts de biomedicina. Però, compte, l’investigador és molt important perquè és el
que crea coneixement, que ja s’ha demostrat
que és molt eficaç, en el cas de la medicina.
Però vostè és una de les poques persones en aquest país que ha exercit el triple
vessant: metge, investigador i gestor...
Però és que la recerca és gestió.
Fins al punt de gestionar un centre com
l’Hospital Clínic?
La gestió vol dir posar les condicions perquè
la gent tiri endavant, evitar problemes entre la
gent i facilitar la bona col·laboració perquè

aquella institució vagi bé. Gestionar és això.
Una altra cosa és la part econòmica, de la
qual jo en sé poc. Per a això hi ha la gent que
es dedica a l’economia, amb coneixement
de la despesa i la comptabilitat. Això no ho
ha de fer el director general, Déu nos en
guard...! Però la meva situació va ser peculiar, eh? Va ser una situació de crisi a l’Hospital, m’ho van demanar els metges... Però
això és una altra història. Jo diria que és una
mica anecdòtic. Però, vaja, jo crec que va
anar bastant bé.
Repetiria?
Ara no! Ara ja no!
Però el balanç...
Home, el balanç va ser, jo diria, relativament
positiu perquè es va aconseguir eixugar el
dèficit, amb la gran col·laboració del Departament de Salut i també perquè es va aconseguir la transferència de l’Hospital Clínic a
la Generalitat. Aquestes van ser les dues
fites més importants. I lògicament, es va
poder eixugar el dèficit gràcies al fet que
l’Hospital es va transferir, no ens enganyem.
I és que no tenia una altra sortida. I ara és un
hospital de la Generalitat, encara que s’han
d’establir els criteris de la formació del Patronat, i no sé encara què faran. La meva idea
era que, atès que l’Estat atorga diners, sub-
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venciona en part aquest hospital, doncs que
al Patronat també hi fos, l’Estat. No sé amb
quins criteris, ni a partir de quina fórmula,
però crec que seria bo per a l’Hospital.
Recentment s’ha parlat molt del copagament. Què en pensa vostè?
A veure... El copagament ja existeix. El 40 %
dels medicaments ja els paga el malalt. Però
quan es parla de copagament no es parla de
finançar o ajudar a finançar l’activitat, la sanitat, sinó de racionalitzar l’assistència dels
malalts als hospitals, l’anada al servei d’urgències. I això s’ha fet particularment a Suècia. A Suècia, si una persona va a urgències
i el que té no és urgent, ha de pagar. Ho fan
per reduir el nombre de persones que van a
urgències innecessàriament, i això sí que
és una despesa important. En tot cas, el
Govern actual a Catalunya ja ha dit que no al
copagament, per tant, no cal ni parlar-ne. Al
Canadà hi ha l’opinió no compartida per tothom que diu que la «catàstrofe sanitària» ha
de ser gratuïta; és a dir, un infart no l’ha de
pagar ningú. La resta, la grip per exemple,
s’ha de pagar. Però això és molt difícil. Les
catàstrofes sanitàries ningú se les pot costejar; vaja, molt poca gent. Un trasplantament, per exemple, molt poca gent se’l pot
pagar. Les assegurances privades no inclouen mai aquestes intervencions, perquè són

caríssimes. El que sí que és cert, al meu
entendre, i crec que es podrà anar per
aquesta via, és que el fet de millorar molt
l’activitat de medicina primària reduirà l’assistència, particularment a través d’urgèn
cies, dels malalts. I també s’hauria de racionalitzar l’activitat assistencial dels hospitals.
Un hospital petit no pot operar un càncer de
pàncrees, no tindrà prou experiència per ferho al més alt nivell, és molt difícil. Tot això
s’ha d’analitzar. No tots els hospitals poden
fer de tot. És com les universitats. Al nostre
país, qualsevol universitat, qualsevol, pot fer
com Harvard, recerca, docència i, en el cas
de la medicina, assistència. Recerca al més
alt nivell! I això no és possible. S’ha de considerar que hi ha universitats que sí i universitats que no, i amb els hospitals és el
mateix. No tothom pot fer de tot al més alt
nivell. I no parlo de les persones, parlo de les
institucions.
Però...
El que paga el ciutadà al nostre país amb una
assegurança a tot risc és més que el que
cotitza en sanitat. Tots els que tenim cotxe
tenim una assegurança. Quant paguem a tot
risc? Molt. En canvi, per la pròpia salut, no. És
una paradoxa. Que per la pròpia salut paguis
menys que per l’assegurança de la llar i el
cotxe... No té sentit això!

«L’activitat privada
en el si d’un hospital
públic ajuda a
finançar la sanitat
del país»

Hi ha el cas de Barnaclínic...
Això és diferent. Això ajuda a finançar la
sanitat pública. És a dir que els diners que
es guanyen a Barnaclínic van a l’hospital
públic. Per exemple, una clínica privada si
està comprada per capital de risc americà
—perquè això succeeix—, els beneficis on
van? Als Estats Units. Si tu tens un hospital
públic, i tens activitat privada, com fan les
clíniques, els beneficis on van? A l’hospital
públic. Hi ha molta falsedat en tot això. Els
metges es formen a l’hospital públic; és el
que ens dóna tota la formació, ens permet
anar a congressos, etc. I jo com a metge
dic: «Pel que em paguen a mi, que considero que és poc, vaig a una clínica privada a
fer un salari extra». No és això? Oi que és
això? Llavors, què és més lògic, que allà on
em formo jo pugui desenvolupar activitat
privada, que torno diners a l’hospital? O allò
altre? Què és millor, èticament parlant? Aquí
hi ha molta hipocresia, eh? Molta. No sé si
ha quedat clar el que vull dir...
Sí, sí, totalment.
Arreu del món, parlo d’Europa, els hospitals
públics fan activitat privada, que repercuteix
en el salari dels metges. No hi ha diner
negre, i repercuteix en benefici de l’hospital.
Si tu te’n vas fora de l’hospital aquest diner
pot ser, o no, no ho sé, negre; no se sap.
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Què és el més lícit, el més correcte, el més
ètic? Jo ho tinc bastant clar... tot i que no sóc
ningú per dir-ho. Això a Anglaterra existeix
perfectament, i també a Alemanya, a França.
Però aquí és complicat perquè les clíniques
privades hi estan en contra, lògicament. I
diuen que és una competència deslleial. El
que no sé és on s’és més deslleial, perquè la
formació del metge no ha estat a la clínica.
En què se centra actualment la seva activitat professional?
Ara estic en una posició molt retirada. Crec
que d’aquí a un parell d’anys plegaré del tot i...
Vol dir?
Home, no ho sé, ja ho veurem. Però ara la
meva activitat és purament d’adviser, d’ajudar,
de col·laborar i de poder ser útil a la institució.
Faci balanç personal. Què ha estat el
més decisiu en la seva recerca particular i també en la recerca general?
El que crec que ha de quedar clar és que jo
sol no hauria fet res. I qui diu el contrari s’enganya. Jo he col·laborat amb gent potentíssima, i vam tenir una actuació excel·lent.
Crec que el que vam aconseguir —i parlo en
plural— és millorar el coneixement i sobretot
el tractament de les malalties cròniques del
fetge. I això ha tingut una transcendència

internacional. La recerca es va fer aquí i ha
estat transferida a tot al món i, bé, tothom
reconeix que aquesta unitat ha estat importantíssima per al tractament de les malalties
cròniques del fetge. I des del punt de vista
més general, jo crec que ha estat instaurar
al nostre país la recerca translacional.
Què diria als joves que ara es plantegen
estudiar Medicina? Què el va seduir a
vostè d’aquests estudis i d’aquesta professió?
Jo, quan vaig acabar el batxillerat, vaig dubtar entre fer Ciències Exactes o Medicina.
Per què? Perquè les matemàtiques m’encanten, m’agraden molt. Però vaig veure que les
possibilitats de desenvolupar-me fent Matemàtiques eren molt complexes. Llavors vaig
veure que Medicina tenia un doble vessant:
el vessant humà, l’assistència al malalt, estar
al costat de la gent que pateix, i també l’aspecte de fer recerca, conèixer amb més profunditat, el perquè de les coses... Aquest va
ser el motiu. A una persona que vulgui fer
Medicina, que ara té 17 o 18 anys, li diria que
s’ho ha de pensar molt bé. Primer, perquè és
molt difícil. És una carrera llarga, i no es guanyen gaires diners. He començat pel que és
negatiu. Ara bé, té una contrapartida extraordinària que cap carrera et pot donar: estar
al costat de la gent, donar-te a la gent, ser

Abans d’acomiadar-nos parlem de l’edifici on ens rep, el
Centre Esther Koplowitz (CEK) ubicat al carrer de Rosselló, a tocar de l’Hospital Clínic, i a poc a poc l’explicació
de com s’ha construït ens porta a altres «mogudes», com
ell diu, més passos endavant per al progrés del país.
Jo era director general del Clínic i vaig dir que aquest espai es
podia transformar en un centre de recerca. Vam parlar amb
l’Ajuntament i vam demanar una requalificació amb la condició
de no construir-hi habitatge i donar a l’Ajuntament l’illa. I la Fundació, finalment, va comprar el solar. Però no ens van quedar
diners per construir. Va ser llavors quan la Sra. Esther Koplowitz,
que estava molt agraïda a alguns metges de l’Hospital, concretament al Dr. Laci i al Dr. Vicente Arroyo, va voler fer un donatiu.
Li vam proposar de construir l’edifici i va dir que sí. El Dr. Laci i el
Dr. Arroyo han aconseguit també diners de la Fundació Cellex
per acabar d’arreglar tot el que faltava de l’edifici de la Facultat,
també destinat a recerca. I ara hi ha una altra «moguda», d’acord
amb el rector, per fer un centre de recerca de cirurgia experimental i imatge al BZ Barcelona Zona Innovació, a la Zona Franca
(foto), a l’espai que va deixar lliure la SEAT, de 500.000 m2 en el
marc del HUBc ara ja tenim els diners per posar-lo en marxa i
començarà a construir-se aquest any. S’hi durà a terme recerca
experimental, innovació, la conseqüència de la recerca que es
fa aquí. Això pot facilitar que s’hi instal·li la indústria a l’entorn.

útil a la gent, curar la gent, i si no es pot
curar, millorar-ne els símptomes, i si això
tampoc no és possible, consolar. Depèn de
cada persona, lògicament, però des del punt
de vista humà, tot això és molt atractiu. I diria
també que tot això pot anar lligat a una
recerca que et permet conèixer millor les
causes, els mecanismes de les malalties, el
diagnòstic i el tractament, i per tant, millorar
l’esperança de vida de les persones. Això
només es pot aconseguir fent Medicina. Potser també es pot aconseguir a través d’altres
ciències, però, vaja, jo crec que la Medicina,
en aquest sentit, té avantatge. Si li agrada la
ciència de la vida, a mi em sembla que
la Medicina és la disciplina més estimulant,
la més positiva.
Per acabar, digui’ns un referent.
Amb sentit de l’humor? (riu)
Ah, sí, com vulgui.
Doncs, en diré dos: Jacques Tati, un, i l’altre,
que per a mi va ser molt important, Bertrand
Russell.
I el perquè ens el pot dir?
Bertrand Russell perquè va descobrir una
nova filosofia, i Jacques Tati perquè té un
humor sobre la societat tremend, brutal,
excel·lent.

Nòmina multiEstrella
Amb la nòmina
multiplica els
teus avantatges

Amb el programa Nòmina multiEstrella1 et beneficiaràs de múltiples avantatges.
Perquè et bonificarem el tipus d’interès2 de la teva hipoteca, tindràs un 5% de
descompte en la compra o el lloguer del teu habitatge,3 podràs disposar d’un préstec4
de fins a 6 vegades l’import de la teva nòmina i 600 € de descompte en vehicles
d’ocasió.5 A més, podràs multiplicar els teus Punts Estrella fins i tot x5 i gaudiràs
d’ofertes per a cinema, teatre i espectacles per al teu temps lliure.

Parlem?

Hipoteca bonificada
5% de dte. en la compra del teu habitatge
Multiplica la nòmina x6
600 € de dte. en vehicles d’ocasió

1

Programa vàlid fins al 31-12-2011. Consulta’n totes les condicions a www.laCaixa.es 2 Vàlid per a noves hipoteques. 3 Habitatges propietat de Servihabitat. Descompte no acumulable a altres
promocions o ofertes. 4 Concessió de l’operació subjecta a criteris de risc i segons els requisits publicats al web www.laCaixa.es 5 Vehicles procedents de rènting de CaixaRenting.

www.laCaixa.es
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Campus
d’Excel·lència,
motor de progrés

BKC

Foto aèria del BKC.

L’entorn del BKC és un espai
universitari on s’integren les
capacitats de dos dels pols de
coneixement més actius i
potents del sud d’Europa. En
total, 227 hectàrees amb una
superfície construïda de mig
milió de metres quadrats, en
què s’ubiquen 16 centres do
cents, 90 departaments i 15 bi

blioteques, una veritable xarxa
de coneixement en expansió.
Cada dia s’hi congreguen
més de 42.000 estudiants per
cursar les 53 titulacions de grau
que s’ofereixen 6.700 persones
més per dur-hi a terme estudis
de postgrau i doctorat. En la
formació d’aquesta àmplia
comunitat inter venen 3.700

membres del personal docent i
investigador i prop de 2.250
membres del personal d’administració i serveis que donen
suport a la gestió.
La suma de les capacitats
de la UB i la UPC en aquest
àmbit és el fruit de l’activitat de
314 grups d’investigació, de
6.800 investigadors, de 23 centres científics i tecnològics i de
47 empreses derivades. La presència del Parc Científic de Barcelona, adscrit a la UB, i del
Parc d’Investigació i Innovació
de la UPC, situa en aquest
entorn el focus d’investigadors
d’arreu el món.
En el moment de rebre el
reconeixement de Campus
d’Excel·lència per al projecte
BKC, el rector de la UB, Dídac
Ramírez, destacava «la fortalesa
en la capacitat d’integració, la
complementerietat i la qualitat
de les dues universitats. Amb el
BKC ens convertim en el campus més important del sud

d’Europa, on l’estudiant continua sent la prioritat de la nostra
política universitària».
Cada any, el BKC intercanvia un miler d’estudiants amb
altres universitats de prestigi
internacional dels cinc continents que, al seu torn, envien
aproximadament un altre miler
d’estudiants a completar la seva
formació acadèmica. El Campus, com a punt de referència
del sud d’Europa, es veu potenciat tant pel fet de disposar de 9
màsters integrats al Programa
Erasmus Mundus —creat per la
Unió Europea per atreure estudiants molt qualificats a altres
països perquè cursin programes
formatius organitzats conjuntament per universitats del continent—, com pel fet d’impartir
una vintena de titulacions íntegrament en llengua anglesa.
Des de la perspectiva de
campus urbà, la UB i la UPC
han generat el model a partir
del Portal del Coneixement, un
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A final del 2009 la UB aconseguia el
seu primer Campus d’Excel·lència
Internacional, el Barcelona Knowledge
Campus (BKC), un projecte conjunt amb
la UPC, amb vocació internacional i
l’objectiu últim d’integrar el
coneixement universitari en el seu
entorn i propiciar el canvi econòmic. Un
any després, la UB ha vist reconegut un
segon Campus d’Excel·lència, el Health
Universitat de Barcelona Campus
c
(HUB ), un projecte impulsor de
l’activitat docent, científica, social i
empresarial en l’àmbit de les ciències
de la salut i en un entorn multiterritorial.
El reconeixement d’ambdós campus
situa la UB al capdavant de les
universitats generalistes de l’Estat i
obre dues grans plataformes d’actuació
en l’entorn i de projecció internacional.

projecte conjunt orientat a in
crementar l’eficiència de compartir un espai urbà comú. El
Portal es basa en el Pla director del Portal del Coneixement,
que l’Ajuntament de Barcelona
va aprovar el 2001 amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat, sistematitzar els espais

lliures, racionalitzar les iniciatives previstes sobre els grans
equipaments i estructurar l’ordenació de les noves edificacions de la zona.
La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona,
la Cambra de Comerç de Barcelona —a través de diversos

Joaquim Gutiérrez,
delegat del rector
per al projecte BKC
des de març del 2009
al març de 2010 i
actual degà de la
Facultat de Biologia
«El BKC és una clara aposta per mantenir
i millorar els nivells acadèmics i científics
de la UB, ser present en els primers llocs
del panorama internacional i comprometre’s a utilitzar-ne el coneixement per
col·laborar amb el progrés de la societat
catalana.»

programes de dinamització de
la relació entre la universitat i
l’empresa— i el Consell Superior d’Investigacions Científiques
(CSIC), que disposa de 8 centres a la zona del BKC, són les
institucions agregades al projecte del Barcelona Knowledge
Campus (BKC).

Manuel Barranco,
delegat del rector
com a coordinador
per al BKC

«Cal que la filosofia dels
CEI impregni l’acció de
govern des de tots els estaments: equip
de govern, deganats, PDI, PAS i estudiants.
No hi pot haver cap acció de la UB que no
estigui encaminada a l’enfortiment i la visibilització de la seva excel·lència. Els CEI són
aquí per quedar-s’hi i hem de ser plenament
conscients que excel·lències passades no
garanteixen excel·lències futures.»

A aquestes s’hi afegeix el
suport i la col·laboració d’una vintena d’associacions i xarxes internacionals en què participen les
dues institucions, com també la
capacitat de l’entramat de centres
de recerca amb què les dues universitats mantenen acords de col·
laboració o participació.

Cristina Madrenas,
coordinadora
de projectes

«És imminent la signatura del Conveni de go
vernança del BKC que
pretén involucrar d’una manera més efectiva i participativa les institucions que
tenen responsabilitat institucional en el
campus (Conselleria d’Economia i Coneixement, Ajuntament de Barcelona), o bé
són agents participatius i actius amb presència territorial (Cambra de Comerç,
CSIC).»
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HUB

c

La Universitat de Barcelona i prop
de trenta entitats conformen el
projecte Campus d’Excel·lència
Internacional Health Universitat
de Barcelona Campus (HUBc ),
una agregació que pretén esdevenir un motor impulsor de
l’activitat docent, científica, social i empresarial en l’àmbit de
les ciències de la salut i en un
entorn multiterritorial. Aquest
projecte —que inclou tot el cicle
complet de formació, recerca,
assistència sanitària i transferència del sector sanitari i productiu— té una marcada vocació
internacional i una ferma voluntat
d’incidir en el territori, que són les
premisses sobre les quals es
fonamenta aquesta proposta.
El HUB c constitueix una
oportunitat estratègica a partir
dels entorns científics, sanitaris
i tecnològics per esdevenir la
base d’un model econòmic dirigit a la innovació, la salut de les
persones i el desenvolupament
sostenible. La Universitat de Bar
celona actua en aquest entorn
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com a element comú i de connexió. Més de 21.000 persones
es mouen cada dia en l’espai
que defineix el nou campus
d’excel·lència internacional, pels
7 hospitals, 8 centres de recerca i 4 centres universitaris, on a
més s’imparteixen 6 titulacions
de grau i 25 titulacions de màster universitari.
La suma de capacitats de
l’agrupació en aquest àmbit és

El Ministeri de Ciència
i Innovació atorga 20 M€
per al HUBc i el BKC
La Universitat de Barcelona ha rebut del Programa INNOCAMPUS, del Ministeri de Ciència i Innovació, 20 M€ per als campus
d’excel·lència internacional Barcelona Knowledge Campus
(BKC) i Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc ), que
rebran 10 M€ cadascun. L’objectiu és destinar aquests diners a
desenvolupar actuacions singulars per incrementar les capacitats científiques i tecnològiques de la Universitat, com també la
transferència i valorització de la tecnologia cap al teixit productiu.
INNOCAMPUS és una de les convocatòries incloses en el
Pla INNOVACCIÓN 2010, que s’emmarca en l’estratègia estatal
d’innovació. Aquest programa busca millorar la qualitat de les
universitats i la integració de les seves capacitats amb els agents
de ciència i tecnologia d’àmbit estatal, i té com a objectiu principal fomentar l’especialització i el lideratge internacional del sistema d’R+D+I espanyol. Amb aquesta convocatòria, el Ministeri de Ciència i Innovació pretén augmentar la capacitat d’atracció
cap a les universitats d’investigadors, centres d’R+D+I i empreses d’alt valor afegit.

Zona Franca Area
LEITAT
BZ BARCELONA
ub DIGITAL FACTORY
INNOVATION
HOSPITAL CLÍNIC
ZONE
IDIBAPS

el fruit de l’activitat de 3.700 do
cents i investigadors universitaris i de 1.200 investigadors dels
instituts de recerca. La presència de projectes com ara el Biopol’H (l’Hospitalet de Llobregat),
el Parc Tecnològic BZ (Zona
Franca Innovació) i el Campus
de l’Alimentació de Torribera
posa en relleu la importància
estratègica i la visió de futur que
persegueix l’agrupació.

Cada any el HUBc intercanvia professionals sanitaris i
estudiants amb centres internacionals de primer nivell. Així,
1.200 alumnes duen a terme
pràctiques en centres vinculats
a la Universitat i al sector sanitari, i es llegeixen prop de 120
tesis l’any. Gairebé un 50 % de
l’alumnat de màster és estranger, i el Campus és, en aquest
sentit, un focus de talent internacional per la sinergia de xarxes i aliances internacionals.
Dos dels hospitals del HUBc,
l’Hospital Clínic de Barcelona i
l’Hospital Universitari de Bellvitge, són de caràcter terciari (els
de complexitat més elevada) i
s’hi han dut a terme prop de 700
trasplantaments i més de 88.000
altes i intervencions de cirurgia
major ambulatòria. Dos dels
seus instituts pertanyen al grup
dels cinc instituts reconeguts
per l’Institut de Salut Carlos III a
escala estatal.
Així mateix, en el HUBc participa l’Institut de Salut Global de
Barcelona (ISGB), que es proposa com a objectiu principal protegir la salut de les poblacions

L’Ajuntament de Barcelona va convocar
el passat 9 de novembre al Saló de
Cent un acte de reconeixement a les
universitats de la ciutat distingides pel
Ministeri d’Educació com a Campus
d’Excel·lència Internacional. De la Universitat de Barcelona van assistir-hi el
rector en funcions, Dr. Carles Carreras,
la vicerectora d’Estudiants i Política
Lingüística, Dra. Gemma Fonrodona; la
vicerectora d’Innovació i Transferència
del Coneixement, Dra. Sílvia Atrian; el
delegat del rector per a la Proposta de
campus d’excel·lència internacional
de la convocatòria 2010, Dr. Josep
Samitier i el delegat del rector com a
coordinador per al Barcelona Knowledge Campus, Dr. Manel Barranco.
També van participar en l’acte el
secretari general d’Universitats del
Ministeri d’Educació, Dr. Màrius Rubiralta, i els rectors, respectivament, de les
universitats Autònoma, Politècnica de
Catalunya i Pompeu Fabra.

reportatge: Campus d’Excel·lència, motor de progrés

Víctor Gómez,

delegat del rector per al
Campus d’Excel·lència
Internacional Health
Universitat de
Barcelona (HUBc)
«El projecte va més enllà
d’una millora en la coordinació o de compartir recursos i infraestructures; és una oportunitat per fer del nostre entorn un nucli potent
en l’àmbit de la formació, la recerca transla
cional (del laboratori al llit del pacient) i de
transferència al sector industrial vinculat amb
les tecnologies sanitàries. La Universitat guanya tant en seva capacitat educadora com en
la de recerca i en el desenvolupament de la
tercera missió cap a la societat.»

desfavorides i trencar el cercle
viciós entre pobresa i malaltia.
Integrat, entre altres institucions,
per la Fundació Bill i Melinda
Gates i per la Fundació Nelson
Mandela, l’ISGB s’origina en el
Centre de Recerca en Salut
Internacional de Barcelona.
Per mitjà de la implantació
de centres universitaris o de

coordinador
tècnic del
projecte HUBc
(2009-2010) i
actual gerent
de la UB

«El Ministeri d’Educació en la convocatòria del 2010 ha
volgut reforçar el paper de les agregacions
estratègiques com un mitjà per aconseguir
l’excel·lència i la rellevància internacionals.
Un dels millors exemples és el HUBc, amb
hospitals, centres de recerca i formació i
sector productiu, amb la coordinació trans
versal de la UB.»

salut en les diferents localitats,
el projecte pretén el desenvo
lupament de zones urbanes
degradades mitjançant la col·
laboració amb les diferents institucions municipals. Tan sols
així es poden concebre projectes com ara el BioPol’H de Hospitalet, el Parc BZ de Barcelona
o el Parc Sanitari en Salut Men-

Ernest Trias,

director tècnic del
projecte Health Universitat de Barcelona
c
Campus (HUB )
«Aquest any, s’iniciaran
les obres que han de significar la instal·lació de la UB a la Zona
Franca, així com dos estudis: un de referit
a la possible creació d’un centre de Formació Professional dedicat bàsicament a
la branca sanitària en l’entorn del BIOPOL,
i l’altre, que es proposa com a objectiu
construir una residència per a estudiants,
científics i professorat que faci estades a
la nostra Universitat, igualment en el campus de Bellvitge.»

tal de Sant Boi. Tots aquests
centres són exemple del pas de
l’economia industrial a l’economia del coneixement, el canvi
de model que proposa el projecte HUBc.
La Generalitat de Catalunya,
els ajuntaments de Barcelona i de
l’Hospitalet de Llobregat, entre
d’altres, el Consell Superior d’In-

vestigacions Científiques, la Bioregió de Catalunya, associacions
empresarials i xarxes internacionals en què participen membres
de l’agrupació són les bases i el
contingut de l’Agrupació HUBc,
institució oberta en el futur a la
incorporació d’altres centres universitaris, d’investigació, sanitaris i entitats empresarials.

Medalla d’Honor
de la ciutat a la UB
La UB i la UPC van rebre el passat mes de novembre de mans de
l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, la Medalla d’Honor de la Ciutat
en reconeixement a la tasca que s’ha dut a terme en el projecte Barcelona Knowledge Campus (BKC).

© Ajuntament de Barcelona

Josep Samitier,
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versió en català completa a: www.ub.edu/web/ub/ca/
versió original en anglès completa a: www.ub.edu/web/ub/en/
versió original en castellà completa a: www.ub.edu/web/ub/es/
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Simon A. Levin,
winner of the
2010 Ramon
Margalef Prize
in Ecology:
«Economic and
social systems
are very much
like ecological
systems»

S

imon A. Levin, Moffett
Professor of Biology with
the Department of Ecology and Biology at Princeton
University (New Jersey, United
States), received the 2010
Ramon Margalef Prize in Ecology in a ceremony held on 7
October in the Palau de la Generalitat, in recognition of his contribution to theoretical ecology
and his innovative work on the
integration of different scales for
understanding ecological processes. During his talk at the
Faculty of Biology on 6 October, Levin presented his holistic
vision for understanding the
function of the biosphere and
for opening new perspectives
on problems in ecology and
the sustainability of nat ural
resources. For Levin, an expert
in the application of mathematical models and empirical
studies of macroscopic ecosystem patterns, it is important to reduce the distance
between the various disciplines
concerned with the study of
ecosystems, biodiversity and
evolution.
Your article “The Problem
of Pattern and Scale in Ecology”, which appeared in

«There are many
challenges, but the
focus must always be
on the problem rather
than the method»

the ESA journal Ecology,
became the most highly
cited paper in the entire
field in the 1990s. What are
the greatest challenges in
integrating different scales
to understand ecological
processes?
The greatest challenge is perhaps determining what smallscale details are essential to
explaining the pattern at broader
scales and what can be ignored.
Perhaps that is also the key to
life – knowing which details
to focus on and which to ignore
as we pursue our goals.

What are the implications of
your work beyond ecological
systems?
Economic and social systems
are very much like ecological
systems in their competition
for resources and the fact that
they comprise collections of
individual agents. Ecological
systems provide insights into
how to achieve global coope
ration, how to sustain the
robustness of our social and
economic systems, and how to
overcome robustness when
systems are stuck in states we
don’t like.
As an expert in the fields of
applied mathematics and
ecology, what do you think
are the main challenges in
mathematical and computational sciences for the
comprehension of natural
ecosystems?
There are many challenges,
but the focus must always be
on the problem rather than
the method. I think that the
greatest challenges now are
unifying molecular and holistic
approaches to natural systems
and finding new partnerships
between ecology and the so
cial sciences.

VO: entrevistes en versió original

Dan Slobin:
«Those parts of
language which
are background,
which you learn
from when you’re
very little, do
change the way
we think about
things»

T

he psycholinguist Dan I.
Slobin, Emeritus Professor of Psychology and
Linguistics at the University of
California, Berkeley, has made
significant contributions to
research into child language
acquisition. His many achievements include demonstrating
the importance of cross-linguistic comparison in the study
of language acquisition and of
psycholinguistics in general,
through research carried out in
the United States, Turkey, Israel,
Croatia, Spain and Holland.
Slobin contends that the acquisition of linguistic competence
rests on learning certain modes
of thinking specific to language,
which he refers to as “learning to
think for speaking”, and over the
last 20 years he has also carried
out extensive research into sign
language acquisition and linguistics. Professor Slobin was a
guest speaker at the 6th International Congress on Language
Acquisition, organized by the
Association for the Study of
Language Acquisition, which
took place in September at the
UB’s Faculty of Philology.
You are famous for inventing
the concept of “learning to

think for speaking”. Do linguistic differences affect
only the way in which we
process language or do they
influence other cognitive
processes as well?
I think the answer is “sometimes”. I don’t think we can give
a general principle for it, but
think of the Catholic concept of
sin – if there wasn’t a word for
sin, we wouldn’t have the concept. Somebody would have to
teach us that this behaviour and
that behaviour fall into the same
category and that we call it “sin”.
Those aren’t natural categories,
that’s a category invented by
religion. But then it doesn’t matter which language we speak,
because we say “sin” or “pecado” and we’re talking about the
same concept, because it
comes from the same religious
institution.
So I think that language, if
it’s habitual and obligator y,
does shape the way we think
about some aspects of experience. I think those parts of language which are background,
which are unconscious, habi
tual, which you learn from when
you’re very little, do change the
way we think about things. If
you want to learn how to speak

Japanese you have twenty-five
different ways to place yourself
and the person you’re speaking to in terms of status and
respect, and you can only do
that by learning the social
hierarchies through language.
There are a lot of people in the
world carrying out interesting
research into these areas; in
some cases it’s very clear that
language does af fect the
way we think, in other cases
it’s clear that it does not, and
there are many thousands of
cases that we simply haven’t
studied yet.
Here, in Catalonia, we are in
a bilingual society. Do you
think that learning two or
more languages allows us to
experience new ways of perceiving reality and makes us
more versatile and better at
acquiring knowledge?
There’s evidence that children
who grow up with two langua
ges have more cognitive flexibility, as they can try to solve
problems from several different
directions. I don’t think bilinguals are smarter than monolinguals but I think they have some
advantages in problem solving
and finding new ways to acquire

«Children who
grow up with two
languages have
more cognitive
flexibility»

information. There’s also some
evidence that it’s better for the
brain – that bilinguals in old
age have fewer problems of
mental deterioration. Apparently,
speaking several languages
builds up connections which
then protect you from deterioration of partic ular parts of the
brain. But this is all very new
research and is not yet definitive.
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José María
Mena: «La honestidad profesional,
anteponiendo lo
justo a lo lucrativo,
es inseparable de
un uso digno
de la herramienta
del derecho»

E

l pasado 4 de noviembre
José María Mena, ex fiscal general de Cataluña,
presentó en el Edificio Histórico
de la UB su libro De oficio, fiscal
(editorial Ariel, colección Noema), un recorrido por todo lo
que ha supuesto su carrera co
mo fiscal y lo que representa
el ejercicio de la fiscalía para el
conjunto de la sociedad.
José María Mena fue fiscal
antidroga de Barcelona y, después, fiscal jefe de Cataluña
desde 1996 hasta su jubilación,
en 2006. Participó en la consti
tución de Justicia Democrática
y, posteriormente, en la Asocia
ción de Fiscales y la Unión Pro
gresista de Fiscales, así como
en la entidad internacional Ma
gistrados Europeos por la De
mocracia y las Libertades.
Actualmente es presidente de
la Asociación Catalana de Juristas Demócratas. En 2010 le fue
concedida la Cruz de Sant Jordi. Acaba de publicar el libro
De oficio, fiscal, que analiza qué
significa ser fiscal hoy y que se
ha presentado en la Universidad
de Barcelona.
¿Qué tipo de medidas concretas podrían ser las más
efectivas para evitar un uso

interesado de la justicia,
como el de la judicialización
de la política?
Para erradicar la patología de la
judicialización de la política, lo
primero que hace falta es que la
política incremente sus niveles
de honestidad. Y que se abandone el uso torticero de los tribunales, alabándolos cuando
son favorables y denostándolos
cuando son desfavorables, lo
cual hacen todos, de un color
político o del contrario. Siempre
habrá en la administración de
justicia aciertos y desaciertos, e
incluso conductas irregulares
o hasta delictivas. Y siempre
debe conservarse el derecho
a la crítica, incluso si es desa
certada. Pero la mayor parte
de las instrumentalizaciones y
críticas se refieren a actuaciones correctas de los tribunales,
desfavorables, utilizadas, interpretadas y valoradas por quienes, teniendo poder, se sienten
incomodados por ellas.
Dice en su libro que «los
tribunales no han sido en
Esp aña un instrumento positivo en la erradicación
temprana de la corrupción
política nacida de la democracia». ¿Cree que la situa-

ción ha cambiando y sí lo
son ahora?
En los últimos veinte años se ha
mejorado en la voluntad de perseguir la corrupción política y en
la capacidad técnica de hacerlo,
tanto para su represión como
para su prevención. En Cataluña, tras un periplo parlamentario
sintomáticamente lento, se ha
instituido la Oficina Antifraude,
que ya tiene un gran prestigio
internacional, y debería ser un
ejemplo para el resto de España. La Fiscalía Anticorrupción,
que puso en pie Jiménez Villarejo, también está siendo un instrumento básico en la persecución penal de la delincuencia
ligada a la corrupción política.
Sin embargo, los malos son
siempre más que los buenos.
No debemos echar las campanas al vuelo.
Su sucesora en el cargo, la
fiscal superior de Cataluña,
Teresa Compte, nos dijo en
una entrevista para la revista
de la Universidad que «el trato a la víctima por parte de la
justicia es una asignatura
pendiente». ¿Está de acuerdo con esa afirmación?
Estoy de acuerdo en la valoración de las víctimas como asig-

«Se ha mejorado
en la voluntad de
perseguir la
corrupción política
y en la capacidad
técnica de hacerlo»

natura pendiente. Incluso la mis
ma actuación de los tribunales
produce una segunda victimización que se suma a la que
produce el delito. Eso no se
resuelve solamente con más
dinero, que hace falta para esa
atención. Es necesario, además, un esfuerzo, colectivo e
individual, de humanización en
el trato personal y procesal
para con las personas que se
encuentran en una excepcional
situación psicológica o social de
fragilidad a causa de la agresión
del delincuente.

FEM ELS
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El Claustre de la UB aprova l’informe del rector i la petició
de cessament del president del Consell Social
El17 de desembre, el Claustre de
la UB es va reunir en sessió ordinària i extraordinària. En la sessió
extraordinària es presentava
l’adaptació a la Llei orgànica de
modificació de la Llei orgànica
d’universitats (LOMLOU) de l’Estatut de la Universitat de Barcelona per adequar-lo tècnicament
segons l’obligació legal. Tot i
obtenir 130 afirmatius dels 162
vots emesos, no va ser finalment
aprovada en no obtenir la majoria
absoluta necessària (150 vots).
A continuació, va tenir lloc
el Claustre ordinari que es va ini
ciar amb la presentació de l’informe anual del rector. L’informe,
en què es feia un repàs exhaustiu dels aspectes més destacats
de la situació de la UB en l’àmbit
economicofinancer, docent, de
recerca, la innovació i la transferència, les relacions amb l’entorn i la projecció internacional
durant l’any 2010, es va aprovar
per 70 vots a favor, 65 en contra, 11 en blanc i 6 de nuls.
El Claustre ordinari va continuar amb la Memòria anual de la
Sindicatura de Greuges 20092010. Tot seguit, un representant

del Consell de l’Alumnat va llegir
la proposta de resolució, en què
es demanava que se sotmetés a
votació la petició de dimissió del
president del Consell Social. Representants dels estudiants i del
PAS van defensar la resolució,
que finalment va ser aprovada,
en votació secreta, per 63 vots a
favor, 13 vots en contra, 14 vots
en blanc i cap vot nul.

Aprovat el pressupost per al 2011
El Consell Social de la Universitat de Barcelona va ratificar el
28 de gener el pressupost de la
UB per a l’any 2011, que ascendeix a un total de 379,41 milions,
pressupost que prèviament va
aprovar el Consell de Govern el
passat 14 de desembre.
La Universitat de Barcelona
ha presentat de nou un pressupost en equilibri, que suposa
un esfoç amb el manteniment
de les quantitats destinades als
Departaments i l’augment del
volum destinat a polítiques com
els contractes-programes, amb

una xifra global similar a la de
l’any passat. No obstant això,
aquest equilibri pressupostari
resta subjecte a la premissa
que el Govern de la Generalitat
de Catalunya mantingui el nivell
de finançament per objectius
en les mateixes xifres que en
l’avaluació de 2009. Això significa que el Govern hauria d’ingressar 25 milions d’euros a la
Universitat de Barcelona al llarg
del 2011, en concepte de finançament per objectius.
Aquesta incertesa ha portat també el Consell Social a

La Unitat Docent de Cirurgia Bucal
i Maxil·lofacial arriba a les 400 publicacions
en articles científics
La Unitat Docent de Cirurgia
Bucal i Maxil·lofacial de la Facultat d’Odontologia de la UB
ha publicat el seu article número 400 en l’edició del mes
de setembre de la revista de
l’Associació Dental Americana. L’article, titulat «Bifid mandibular condyle: a disorder in
its own right?», el signen els
investigadors Sergio Sala Pérez, Eduardo Vázquez Delgado, Alfonso Rodríguez Baeza i
Cosme Gay Escoda.

La tasca d’aquest equip
la va reconèixer l’any 2008
l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
amb la formació del Grup de
Recerca Consolidat Patologia i Terapèutica Odontològica i Maxil·lofacial, que dirige i x C osme G ay Esc od a,
catedràtic de Patologia Quirúrgica Bucal i Maxil·lofacial i
director del màster de Cirurgia Bucal, Implantologia Buc of a c i a l i C i r u rg i a M a x i l ·

lofacial. L’equip, que es va
crear ara fa 20 anys, publica
una mitjana d’entre 20 i 30
articles anualment en revistes indexades i/o amb factor
d’impacte, en les quals ha
col·laborat un ampli grup de
docents, com ara els doctors
Leonardo Berini, Eduard Valmaseda, M. A. Sánchez, J.
Arnabat i R. Figueredo, i els
re sid e nts qu e ha n for mat
part de les fins ara 20 promocions del màster citat.

desenvolupar la possibilitat de
retenció de crèdit, amb una retenció inicial preventiva de 7,5
milions d’euros per, si escau,
poder disposar de mesures per
reduir o controlar un possible
dèficit, en funció del finançament públic que aprovi la Generalitat per a la UB. Així mateix, s’ha presentat el Pla
d’ajustament econòmic del
pressupost 2011, elaborat per
la Gerència, que inclou propostes i que afecta tant la cerca
d’ingressos com la disminució
de despeses.

Un article
de l’IDIBELL,
el més influent
del món en
biologia
Un estudi dut a terme per investigadors de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és el més citat del món
en l’àmbit de la biologia, segons
la classificació Science Watch
corresponent als mesos de novembre i desembre que elabora
l’agència Thomson Reuters.
L’article, «Antiangiogenic therapy elicits malignant progression
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El rector Dídac Ramírez, al capdavant de l’ACUP i del Fòrum
Internacional d’Universitats Públiques
Al final d’octubre, el rector de
la UB, Dr. Dídac Ramírez, va
prendre el relleu de la Dr. Imma
Tubella, rectora de la UOC, al
capdavant de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques
(ACUP). El mateix dia es va
constituir el Consell Assessor
de l’ACUP, les funcions del qual
són assessorar en l’àmbit de
l’activitat universitària i reflexionar sobre el paper de les universitats en els nous contextos
socials, culturals i econòmics.
En formen part José Antich, director de La Vanguardia; Josep
M. Bricall, exrector de la Universitat de Barcelona; Andreu
Mas-Colell, exsecretari general
del Consell Europeu de Recerca i actual conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat; Maria Helena Nazaré,
exrectora de la Universitat d’Aveiro (Portugal); Joan M. Nin, director general de La Caixa; Sijbolt
Noorda, president de l’Asso
ciació d’Universitats dels Països
Baixos (VSNU); Jaume Pagès,
conseller delegat d’Universia;
Miquel Roca, advocat; Narcís
Serra, president de Caixa Cata-

of tumors to increased local invasion and distant metastasis»,
publicat el març del 2009 a
Cancer Cell, una de les revistes
més prestigioses en recerca oncològica, el van coordinar Oriol
Casanovas, investigador del
Grup d’Angiogènesi Tumoral de
l’IDIBELL i de l’Institut Català
d’Oncologia (ICO), i Douglas
Hanahan, investigador de la
Universitat de Califòrnia a San
Francisco. En el treball, que té
com a primera signant la investigadora predoctoral de l’IDIBELL Marta Páez-Ribes, també
hi va participar el professor
Francesc Viñals, del Departament de Ciències Fisiològiques
II de la UB i de l’IDIBELL.

lunya; Mònica Terribas, directora de Telev isió de Catalunya, i
Miquel Valls, president de la
Cambra Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i del Consell General de Cambres de
Catalunya.
Unes setmanes més tard,
el rector de la UB va ser nomenat també president del Fòrum
Internacional d’Universitats Públiques (IFPU), càrrec que fins
ara exercia el rector de la Universitat de Mont-real, Dr. Luc
Vinet.
L’IFPU és un prestigiós fòrum internacional del qual formen part un nombre limitat
d’universitats públiques d’arreu
del món, concretament 22, que
destaquen als seus països
d’origen per la grandària, per
la rellevància que atorguen a la
recerca i per la sòlida contribució al desenvolupament de la
societat. Amb seu a la Universitat de Mont-real (Canadà), té
l’objectiu de promoure l’expressió de valors que subjauen
en la missió de les universitats
públiques en l’era de la internacionalització.

El rector de la UB i la rectora de la UOC.

El rector de la UB i el rector de la Universitat de Mont-real.

La UB destaca en química, matemàtiques,
física, psicologia i economia
La UB és la universitat líder de tot
l’Estat espanyol en grups d’excel·lència, d’acord amb la classificació
d’àmbit europeu que elabora el
Centre per al Desenvolupament de
l’Educació Superior (CHE), amb
seu a Alemanya. En concret, en
aquest rànquing, anomenat CHE
Excellence Ranking, que actualitza
l’oferta formativa dels centres
d’educació superior a Europa i en
projecta el potencial investigador
en el marc universitari europeu, la
UB destaca en els grups d’excel·lència en química, matemàtiques,
física, psicologia i economia.

El rànquing d’excel·lència del
CHE es basa en diversos indicadors, com ara el nombre de publicacions i citacions, l’orientació
internacional, la mobilitat d’estudiants i de professorat, les distincions internacionals, etc. També
ofereix informació sobre l’oferta
d’estudis de màster i de doctorat
en l’entorn universitari europeu,
dels grups de recerca i de facultats de diversos centres universitaris de prestigi.
El CHE Excellence Ranking,
que es pot consultar en línia,
comprèn els resultats del 2010

per a les disciplines de biologia,
química, física i matemàtiques, i
els del 2009 en economia política, psicologia i ciències polítiques. En conjunt, la classificació
ofereix dades de més de 4.500
grups de recerca de 19 països de
l’àmbit europeu. El CHE, una entitat que fomenta les reformes del
sistema universitari, elabora cada
any la classificació universitària
de les universitats alemanyes i de
la resta d’Europa, i alhora també
facilita dades comparatives de les
millors institucions universitàries
en el marc europeu.
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Edgar Morin:
«En època de turbulències històriques,
les ments dels homes queden molt pertorbades»
El professor Edgar Morin va ser investit doctor honoris causa per la UB el passat 23 de novembre. En va
ser padrina Maria Antònia Pujol, catedràtica del Departament de Didàctica i Organització Educativa, que
va fer especial menció al desenvolupament filosòfic del conegut pensament complex de Morin, que va ser
també, juntament amb les aportacions al pensament pedagògic i a l’educació, el tema central de la lliçó
magistral del nou doctor honoris causa. Abans de tornar cap a París, Edgar Morin ens va concedir una
entrevista, de la qual reproduïm un extracte en aquestes pàgines. Malgrat els prop de noranta anys, durant
la conversa va fer gala d’un estat físic envejable i d’una privilegiada capacitat intel·lectual.
La seva vinculació amb Cata
lunya és antiga: en la joventut
va participar en actes de solidaritat amb anarquistes catalans i el 1993 va ser guardonat
amb el Premi Internacional
Catalunya, juntament amb el
genetista Luigi Cavalli-Sforza.
Catalunya es troba ara en una
cruïlla històrica important,
en què ha de decidir si esdevenir estat o conformar-se a
ser una mera província amb
personalitat pròpia dins un
centralista Estat espanyol.
S’aventuraria a fer una prospecció de futur?
És veritat que, en el passat, la caiguda de Barcelona va ser molt
important per a la nostra jove generació. Recordo el dia que, a
París, vaig llegir la notícia als diaris. Va ser un impacte molt fort.
Sobre l’actualitat, tot depèn
del context futur, que té moltes
incerteses. Penso que si es fes
una «Espanya de les Espanyes»,
lligada a un sistema federatiu o
confederatiu, podria funcionar.
No sé per què no es fa; avui a
Europa ja no hi ha fronteres;
més aviat s’hi està consolidant
la interconnexió entre diverses
províncies o regions separades
per antigues fronteres. És evident que la Catalunya Sud i la
Catalunya Nord desenvoluparan
connexions, igual que la Savoia
italiana i la francesa. Si es fa un
bon desenvolupament d’Europa, i també d’Espanya, Catalunya pot guanyar autonomia que-

Edgar Morin, amb la seva padrina Dra. Ma. Antònia Pujol, entrant al Paranimf.

dant-se en els dos quadres:
l’europeu i l’espanyol. Però tot
depèn de molts factors: la crisi,
la política, les eleccions, etc.
Vostè, que va viure des de
dins el Maig del 68, ens podria assenyalar diferències i
concomitàncies entre aquell
moviment i les protestes socials actuals, que estem vivint arran de la crisi actual?
Si agafem com a exemple la
protesta francesa del novembre del 2010, veiem que és par-

ticular. A Europa no hi ha un
denominador comú de les mo
bilitzacions. Moltes de les insa
tisfacc ions que provenen de
l’actual situació econòmica i política en general han cristal·litzat
en aquests moviments. La part
positiva és que representen un
despertar popular en un moment d’apatia total. Per als joves
és un procés d’iniciació a la ciutadania política. El fet més preocupant és que hi ha una dreta
xenòfoba i racista, reapareguda
en països tradicionalment tole-

rants, com ara Holanda, conjuntament amb una crisi general de
l’esquerra. Primer va ser la crisi
de l’esquerra comunista amb la
implosió de l’URSS, i ara l’esquerra socialdemòcrata està
completament esgotada. Les
conquestes socials s’estan corrompent amb la deslocalització
i la globalització.
Es tracta d’una crisi en què
les esquerres tradicionals, a Itàlia,
a França, no tenen prou imaginació política per tenir una visió, un
camí nou. Amb l’esfondrament
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del comunisme es va tenir la impressió que el liberalisme econòmic arreglaria tots els problemes.
Però ara es veu que no és veritat
i els estats són impotents.
Penso que hi ha una tercera via, que és que cada país
desenvolupi una economia social i solidària, mutual i cooperativa, que vagi en contra de
l’agricultura industrialitzada,
que defensi l’artesania, recuperi la botiga de proximitat,
rebutgi l’hegemonia del capital
financer. La via que jo anomeno política de civilització, contra els efectes negatius de la
civilització occidental.
El gran problema és definir
un camí polític per dur-la a terme. Ara estem en una crisi de
l’esquerra i un immobilisme de
la dreta, que no té cap solució:
la política de rigor i deflació no
provocarà altra cosa que més
problemes econòmics, i la inflació provocaria greus problemes
monetaris. Entre els dos camins,
hi ha la via nova de solució. Hi
ha un buit polític enorme. La diferència entre el crac del 29 i ara
és que llavors hi havia la confrontació de dos moviment
totalitaris: el nazisme i el comunisme. La crisi econòmica és
només un traç d’una crisi planetària molt més gran: ecològica,
demogràfica, de desenvolupament, de les civilitzacions tradicionals i de les modernes. Estem en una multicrisi planetària.
Creu que la universitat és
encara generadora de pensament crític, o ha dimitit
d’aquesta funció en favor de
les forces del mercat?
Ara hi ha una lluita interna en
diverses universitats per tal
de mantenir la funció històrica

«La crisi econòmica
és només un traç
d’una crisi planetària
molt més gran»

de transmissió cultural i pensament crític, i l’esforç per assimilar aquesta feina a les característiques del mercat: rendibilitat
i productivitat. És molt important
que la universitat resguardi la
seva autonomia, no només material sinó també de pensament.
La missió de la universitat, que
va definir Humboldt a mitjan del
xix, no és només professional,
ha de donar una cultura que
permeti a la persona tractar els
seus problemes, tant individuals
com socials. Però no és només
això: la universitat s’ha de reformar. S’han de reformar els continguts de l’ensenyament. Avui
dia tots els coneixements estan
massa compartimentats, fet que
impedeix assolir solucions de
caràcter global. Avui, la principal
tasca de la universitat és fer
aquesta reforma; per això avui
sóc feliç de veure que la UB ha
emprès aquest camí reformador.
El seu pensament complex
contempla alguna idea de
transcendència, de principi
organitzador superior, o tot
és fruit de l’acció combinada
del caos i l’atzar?
Penso com Spinoza: hi ha una
creativitat, però es troba dins
mateix de la natura. És una immanència, no una transcendèn-

cia. En l’Univers, des del principi, van aparèixer dues forces
antagonistes: una és de dispersió, caos i destrucció; l’altra,
d’atracció, present des de les
coses més petites (els àtoms)
fins a les més grans (les galàxies). Els dos trets són inseparables. El fet meravellós és el poder de la creació de la vida, crec
que no és necessària la intervenció d’un poder extern.
No sabem per què va sorgir
l’Univers: la nostra raó és limitada.
Kant ja va demostrar que hi ha limitacions en les nostres capa
citats. Si creiem que l’Univers va
sorgir en algun moment, d’on
va sortir? I si creiem que és etern,
d’on ve aquesta eternitat? Les
qüestions més fonamentals, les
més profundes, estan fora de
l’abast de la ment humana. El pensament complex pot comprendre
moltes més coses que no pas el
pensament tradicional, però no tot:
també té les seves limitacions. La
poesia té la capacitat de fer comprendre coses al límit del llenguatge. La poesia és una traducció del
silenci. Hi ha tantes coses que escapen a les paraules! I no sabem
quasi res! Som éssers racionals, i
la nostra racionalitat ens informa
que ella mateixa té límits. Hi ha un
misteri en l’Univers que s’ha de
reconèixer.

La LERU analitza
el sistema d’ajuts
a investigadors
que fan recerca
de frontera
El 19 i 20 de novembre va tenir
lloc a Londres l’assemblea de
rectors de la Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU), una xarxa que es considera el G-20 de les universitats
europees a la qual pertany la
UB. Durant la trobada, a què
van assistir el rector d’aquesta
Universitat, Dr. Dídac Ramírez,
i el vicerector de Recerca, Dr.
Jordi Alberch, els representants de la LERU es van reunir
amb la presidenta del Consell
de Recerca Europeu (ERC), la
professora Helga Nowotny,
amb qui van tractar, entre altres temes, el sistema d’ajuts
que aquesta entitat ofereix a
investigadors que fan recerca
de frontera. Sobre aquesta
qüestió, la LERU ha elaborat
un document basat en les
conclusions d’una enquesta
que s’ha dut a terme entre les
universitats que formen la xarxa, per tal de recollir l’experiència en la gestió de les beques
que l’ERC ofereix (starting i
advanced grants). En aquest
document es fan diverses
recomanacions per ajudar
a simplificar l’administració i
la gestió d’aquests fons. La
LERU organitzarà properament un grup de treball amb
l’ERC per continuar desenvolupant aquests aspectes.
Durant la reunió, els rectors també van abordar la
implementació de sistemes
d’accés obert a les universitats, les noves publicacions
centrades en l’ensenyament i
l’aprenentatge basats en la
recerca que es treballaran
per a l’any vinent, la nova estratègia d’innovació de la UE,
la recerca intensiva, els centres acadèmics de salut o el
document sobre la llibertat
acadèmica que es presentarà el desembre.
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Primera festa ExpAliments
Un miler de persones va participar el 13
de novembre en la primera festa d’Exp
Aliments al campus de l’Alimentació de
Torribera de la UB, que oferia activitats
per a totes les edats sobre alimentació,
nutrició i dietètica i també sobre la recerca més actual en aquests àmbits.
Organitzada per professors i alumnes de les facultats de Farmàcia i de
Química i investigadors de l’Institut
de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària, va rebre el suport de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,
la Diputació de Barcelona, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i empreses i entitats del sector.

Viure la geologia a Expominer
Apropar el públic al món de la geologia
i de l’enginyeria geològica va ser l’objectiu de l’estand conjunt de la Facultat
de Geologia de la UB i l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera en la
32a edició de l’Expominer.
El Saló va tenir lloc del 19 al 21 de
novembre a la Fira de Barcelona i hi
van col·laborar professorat, estudiants i doctorands; el Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa i
diverses unitats i serveis de la UB entitats públiques i empreses, i equips
professionals i tècnics de la Fira de
Barcelona.

Experiències matemàtiques
L’exposició itinerant «Experiències matemàtiques», una proposta de l’Associació Museu de les Matemàtiques de
Catalunya, es va poder visitar del 18
d’octubre al 9 de novembre al vestíbul
central de l’Edifici Històric.
La mostra, formada per 13 plafons
i 54 mòduls independents, recollia
jocs, reptes i activitats lúdiques manipulatives que posaven en relleu aspectes intuïtius i visuals de les matemàtiques i convidaven a la participació i a
la interacció.
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XIII Trobada de Defensors Universitaris
Els dies 28 i 29 d’octubre va tenir
lloc a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona la XIII Trobada de Defensors Universitaris,
sota l’organització de la Sindicatura de Greuges de la UB. Defensors, síndics i valedors de les
universitats espanyoles i dels
equips que n’integren les oficines
hi van tractar temes com ara els
riscos psicosocials en les universitats i l’assetjament psicològic,
el règim disciplinari dels estudiants universitaris o l’organització
de les oficines dels defensors.
Aquestes jornades tenen
com a objectiu consolidar la figura dels defensors, compartir

La UB presenta la
Talaia de les crisis
El rector de la Universitat de
Barcelona, Dr. Dídac Ramírez,
va presentar a final del passat
mes de novembre la Talaia de
les crisis, un grup de treball i
opinió, l’objectiu del qual és reflexionar, des del coneixement
científic, sobre la situació actual
de crisi econòmica, les transformacions de la societat i els canvis pel que fa als valors (per això
s’anomena de les crisis, en plural). Es tracta, principalment, de
posar la capacitat d’anàlisi d’un
grup pluridisciplinari i interdisciplinari d’experts de la Universitat
de Barcelona al servei de la societat catalana i espanyola, el
qual emprendrà una anàlisi de la
situació actual a partir de les dades existents, i d’altres qüestions relacionades amb l’entorn
d’aquest tema, amb l’objectiu de

seguir l’actualitat i les perspectives de futur i de canvis a mitjà i
a llarg terminis.
Actualment, són membres
permanents d’aquest grup: el
Dr. Pere J. Quetglas, president
de la Comissió i vicerector d’Informació i Comunicació; el Dr.
Gonzalo Bernardos, vicerector
d’Economia; la Dra. Pilar Gonzá
lez, professora especialista en
Treball de Grups; el Dr. Andreu
Grau, professor d’Història de la
Filosofia Medieval; el Dr. Jacint
Ros Hombravella, professor de
Política Econòmica; el Dr. Miquel
Candel, professor d’Història de
la Filosofia Antiga; el Dr. Luis
Navarro, professor d’Història de
la Física; el Dr. Adrià Casinos,
professor de Biologia i el Dr.
Francesc Mercadé, assessor en
polítiques de comunicació.

experiències i dialogar sobre el
funcionament d’aquesta institució. Durant la trobada es va dur
a terme també la III Assemblea
General Ordinària de la Conferència Estatal de Defensors Uni
versitaris (CEDU), que des del
2007 és l’instrument jurídic del
qual s’han dotat els defensors
per institucionalitzar la tasca col·
lectiva que duen a terme a favor
de la implantació i millora de les
defensories, de l’intercanvi d’experiències, del suport i coneixement mutus, i de la projecció de
les actuacions dels defensors en
relació amb temes transversals
de totes les universitats.

Javier Gómez guanya
el XIV Premi del Claustre
de Doctors a la millor
tesi doctoral
Javier Gómez Fernández ha
guanyat el XIV Premi Claustre
de Doctors de la UB amb la
tesi doctoral Fabrication and
characterization of nanostructures on Chitosan biocompatible surfaces, per la
rellevant aportació en l’àmbit
del coneixement humà i per
al progrés de la ciència. Han
dirigit aquesta tesi Josep
Samitier Martí i Christopher
A. Mills, del programa de doc
torat de Nanobiotecnologia
de la Facultat de Física.
El jurat del Claustre de
Doctors ha decidit, així mateix, atorgar dos accèssits: un
a Susana Gordo Villoslada
per la tesi Use of calix(4)arenes to recover the self-assembly ability of mutated p53
tetramerization domains, que
ha dirigit Ernest Giralt, del
programa de doctorat de Quí
mica Orgànica de la Facultat
de Química, i l’altre a Montserrat Gustems, per la tesi

Estudio del enhancer del promotor principal inmediatamente
temprano del citomegalovirus humano y modulación
por los factores de transcripción celulares NP-NB y AP-1,
dir igida p e r A na A ng u l o
Aguado, del programa de
doctorat de Medicina de la
Facultat de Medicina.
Així mateix, han estat finalistes José María Martínez
Navio amb la tesi Potencia
ción de la respuesta inmunológica en la infección por el
Virus de Inmunodeficiencia
Humana, dirigida per Rafael
Franco i Josefa Mallol, del
programa de doctorat de Biologia de la Facultat de Bio
logia, i Xavier Moya Raposo
amb la tesi Comportament
vibracional i magnètic d’aliatges funcionals tipus Heusler,
que ha dirigit Lluís Mañosa
Carrera, del programa de doc
torat de Física de la Facultat
de Física.
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César González-Calero:
«La maldita circunstancia de la insularitat
ha marcat moltes vegades el destí de Cuba»
a la revolució cubana, al passat i
al present de Cuba. En els perfils
dels personatges que apareixen
al llibre hi ha comentaris d’aquests
personatges a favor de la revolució i en contra. El jurat del Premi
va posar l’accent, justament, en
l’«equilibri» que exhibeix l’obra.
L’equilibri, amb tot, no cotitza a
l’alça en un règim que només tolera l’adulació i la submissió als
seus principis ideològics.

El periodista madrileny César
González-Calero ha guanyat
amb el llibre Cuba a cámara lenta la sisena edició del Premi Eurostars Hotels de narrativa de
viatges que organitzen la UB, el
Grup Hotusa i RBA Libros. César
González-Calero ha desenvolupat tota la carrera professional
com a periodista en diversos
mitjans de comunicació d’Espanya i de l’Amèrica Llatina. Actualment viu a Buenos Aires i s’encarrega de la redacció de temes
internacionals per al rotatiu de la
capital argentina La Nación. El
2009, va publicar la novel·la Humano (Inéditor). En l’obra guanyadora del Premi Eurostars Ho-

tels, González-Calero proposa
un recorregut original i amè per
Cuba, on va passar cinc anys
com a corresponsal per a diversos mitjans.
Ha afirmat que no es vol posicionar a favor ni en contra del
règim cubà. En qualsevol cas,
com creu que rebran les autoritats del país el seu llibre?
Cuba a cámara lenta no és un llibre sobre política cubana. Són
estampes de vida quotidiana a
l’illa, retrats de personatges i narracions de viatges que vaig fer
durant els cinc anys que vaig viure a l’illa (2003-2008). Això no
obstant, hi ha moltes referències

Fins a quin punt aquest premi marca una inflexió en la
seva carrera o li dóna una
embranzida per continuar en
un sentit determinat?
El Premi és, abans que res, un
estímul per seguir explorant gèneres literaris fronterers, molt
propers, com ara la crònica narrativa i la literatura de viatges. El
llibre Cuba a cámara lenta, que
publicarà pròximament RBA, es
mou entre els dos gèneres. Iniciatives com ara el Premi de literatura de viatges Eurostars (de
RBA, el Grup Hotusa i la Universitat de Barcelona) contribueixen a fer que aquests gèneres,
una mica oblidats pel mercat,
tinguin l’espai que es mereixen
en el món de la literatura.
Com va néixer la necessitat
d’escriure el llibre? Què li

aportava el format de llibre
que no tingués la crònica periodística?
La urgència del periodisme modern i el predomini cada vegada
més gran de les noves tecnologies deixa en moltes ocasions
poc espai a la reflexió. Hi ha històries que no es poden explicar
en cent línies de diari. La crònica
diària obliga a condensar l’excés
d’escriptura i en ocasions es
corre el risc de caure en la superficialitat. Per contra, la crònica narrativa requereix uns altres
espais i uns altres temps. Un llibre ofereix aquesta possibilitat
que els mitjans de comunicació,
excepte comptades excepcions,
no concedeixen avui dia. La tendència és la contrària: una saturació de continguts informatius
breus i actualitzats cada minut.
Però Twitter, amb els seus 140
caràcters, no pot descriure la
realitat com ho ha fet i ho continua fent el periodisme narratiu.
El llibre Cuba a cámara lenta
pretén retre homenatge a aquest
periodisme narratiu, un gènere
que a Espanya té les bases en
els textos d’autors com ara Manuel Chaves Nogales, als anys
trenta, i que al món anglosaxó té
grans referents, per exemple
Gay Talese o Joseph Mitchell,
entre d’altres.

Neix UBTV, el nou canal de televisió de la Universitat de Barcelona
El 8 d’octubre, coincidint amb
l’acte oficial d’inauguració del
curs, va començar a emetre
UBTV, el nou canal de televisió
de la Universitat de Barcelona.
Es pot veure a través d’Internet
i ofereix tant retransmissions en
directe com una extensa pro-

ducció de vídeos que s’organitzen en canals temàtics.
A UBTV es poden veure, en
un format de televisió a la carta,
vídeos d’actualitat i històrics. Es
tracta de fer arribar als usuaris
web un important fons de 2.000
produccions de vídeos organit-

zats en canals temàtics (Institu
cional; Cultural; Docència i Recerca, i Promocional). UBTV vol
també prestar una atenció especial a les activitats i propostes
dels estudiants. Des del punt de
vista tècnic, el portal disposa
d’eines 2.0, que permetran, entre

altres opcions, incorporar els vídeos a webs de facultats, blogs i
enviar-los per correu electrònic.
El projecte UBTV l’han impulsat el comissionat per a Grup UB,
Fundacions i TIC, Dr. Josep A. Plana, i el vicerector d’Informació i
Comunicació, Dr. Pere Quetglas.
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Nanotecnologia i bioètica global: nova proposta
de l’Observatori de Bioètica i Dret
El Parc Científic de Barcelona
(PCB) va acollir l’octubre passat
la presentació del document
Nanotecnologia i bioètica global,
elaborat per l’Observatori de Bioètica i Dret (OBD) —ubicat al
PCB— sota la coordinació de la
professora Maria Casado, del
Departament de Teoria Sociolò-

gica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials,
que és directora de l’OBD i titular de la Càtedra UNESCO de
Bioètica de la UB, i de Maria Jesús Buxó, catedràtica del Departament d’Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i Àfrica, i
membre de l’OBD.

El document Nanotecnologia i bioètica global és la primera
publicació a tot Europa que incideix en el caràcter transversal
de la nanociència i la nanotecnologia. El treball identifica els
problemes i els conflictes bioètics derivats dels riscos de l’aplicació de la nanotecnologia en

l’àmbit de la biomedicina, el medi ambient i la bioseguretat, i
inclou un quadre de recomanacions adreçat a centres de recerca, companyies i indústries,
poders públics, mitjans de comunicació i ciutadania.
En l’acte també es va presentar el llibre Bioética y nano-

És la primera publicació
a Europa que incideix en
la transversalitat de la
nanociència
tecnología, darrera obra de la
col·lecció Materiales de Bioética y Derecho, editada per Civitas Thomson Reuters, sota la
direcció de la professora Maria
Casado. Els dos treballs s’han
elaborat en el marc del projecte
de recerca Nanobiolaw: implicacions bioètiques, socials i
jurídiques de les nanotecnologies (SEJ2007-61210/JURI), finançat pel Ministeri de Ciència
i Innovació.

Certificat pioner en qualitat per al Grup
de Recerca en Estrès i Metabolisme Lipídic
El Grup de Recerca en Estrès i
Metabolisme Lipídic (Grup LPL),
dirigit pel catedràtic Miquel Llobera i Sande, del Departament
de Bioquímica i Biologia Molecular, és el primer equip investigador de la UB que obté el certificat de qualitat ISO 9001:2008
per a les activitats que desenvolupa tant en l’àmbit de la recerca pròpia com en el de la
transferència de tecnologia i
coneixement.
El Grup LPL desenvolupa la
recerca, tant bàsica com aplicada, en l’àrea del metabolis-

me, especialment el lipídic.
També s’ocupa d’activitats d’assessorament, de disseny experimental i d’anàlisi per a centres
de recerca, desenvolupament
i innovació tecnològica (R+D+I)
dels sectors públic i privat, a
través del Centre de Recerca
en Metabolisme (CEREMET).
La professora M. Dolores López Tejero, responsable de la
qualitat del grup, destaca «el
notable esforç de documentació i d’organització que ha
representat per a tots els
membres de l’equip durant els

darrers anys la implementació
del sistema de gestió de la
qualitat».
L’obtenció d’aquest certificat de qualitat ha estat possible
gràcies a la col·laboració del
Servei de Qualitat de la Recerca
de l’Agència de Polítiques i de
Qualitat de la UB i, en especial,
a l’assessorament de la Dra.
Carme Navarro. Aquest organisme, en concret, promou que la
UB disposi d’un bon sistema de
gestió de la qualitat tant en
l’àmbit docent com en el de la
investigació.
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Un equip de geòlegs descobreix un nou camp de drumlins
a la Patagònia austral
Un equip de geòlegs ha descobert un nou camp de drumlins
—unes formacions geològiques
d’origen glacial— al sector oriental del llac Viedma, al parc nacional Los Glaciares, a la Patagònia
austral. Aquest és un dels resultats més destacats de la campanya científica per conèixer el
paleoclima a la Patagònia i reconstruir la dinàmica de les antigues geleres fa milers d’anys. En
el projecte ha participat el catedràtic David Serrat, del Departament de Geodinàmica i Geofísica de la UB, coautor també de la
primera descripció de camps de
drumlins a l’illa de Gable (1987),
al canal de Beagle, una conca
tectònica que connecta els oceans Pacífic i Atlàntic, en latituds
subantàrtiques.
També integren l’equip Jorge Óscar Rabassa i Federico
Ponce, del Centre Austral d’Investigacions Científiques del
Consell Nacional d’Investigacions Científiques i Tècniques argentí (CADIC-CONICET), i Óscar Martínez, de la Universitat

Nacional de la Patagònia. La recerca forma part del marc de
col·laboració iniciat el 1986 entre la UB i el CADIC-CONICET,
amb participació de la Universitat Nacional de la Patagònia.
Els drumlins («cresta», en
gaèlic) són petits turons, de
forma ovalada, que es formen
per sota del gel en moviment
de la glacera. La Patagònia
austral és un dels llocs de l’he-

Els drumlins són petits
turons que es formen
per sota del gel en
moviment de la glacera
misferi sud on s’havien descrit
aquestes geoformes, de gran
interès per a estudis paleoclimàtics. Els experts han identificat un nou camp de drumlins
i altres formacions associades
(en anglès, flutes i megaflutes)
al sector oriental del llac Viedma, una zona força desc on e

guda fins ara. El treball de recerca descriu els elements
integrants d’aquestes geoformes subglacials i n’identifica
tres sectors —nord, centre i
sud— amb diferents característiques. Segons els resultats,
a la zona hi ha un mínim de 19
drumlins i 199 flutes i megaflu-

tes, i en alguns casos, aquests
últims superen els 4 quilòmetres de longitud. Tot apunta
que aquestes geoformes es
van generar a la base del lòbul
finiglacial de l’antiga glacera
Viedma, en el moment en què
la glacera abandonava la vall
on estava confinada.

La UB, primera universitat europea que signa
el Pacte per a l’equitat de les publicacions en accés obert
La UB és la primera universitat
europea que s’integra en l’elit
internacional de centres universitaris del Pacte per a l’equitat
de les publicacions en accés
obert (Compact for Open-Access Publishing Equity, COPE),
una iniciativa per facilitar la dinàmica de l’edició, la distribució i
l’ús del coneixement i de la informació científica. El Pacte, que
reconeix l’interès de potenciar
l’accés obert a la bibliografia científica, està signat per centres
de prestigi dels Estats Units: la
Universitat de Cornell, el Dartmouth College, la Universitat de

Harvard, l’Institut de Tecnologia
de Massachusetts (MIT), la Universitat de Califòrnia-Berkeley, la
Universitat d’Ottawa, la Universitat de Colúmbia, el Memorial
Sloan-Kettering Cancer Centre i
la Universitat de Michigan.
En aquesta línia, la vicerectora de Política Docent i Científica, Dra. M. Teresa Anguera, va
signar al setembre l’adhesió de
la UB al COPE, d’acord amb les
directrius de la Declaració de
Berlín sobre l’accés obert al coneixement en les ciències i les
humanitats, signada pel rector,
Dr. Dídac Ramírez, el 2009. Ig-

nasi Labastida, responsable de
l’Oficina de Difusió del Coneixement del CRAI, serà el coordinador d’aquest pacte en el
marc de la UB.
Així doncs, la UB trasllada a
l’escenari europeu el debat sobre el suport a la publicació en
accés obert des de les universitats. Amb aquest acord, la UB
es posiciona a favor d’aquest
nou model d’edició i de publi
cació que elimina les barreres
d’accés al coneixement científic
i permet una millor difusió de la
recerca en el marc de la institució. El COPE va dirigit a fomentar

aquelles publicacions que són
d’accés obert, és a dir, que permeten l’accés gratuït al text
complet dels articles a qualsevol persona i sense necessitat
de subscripció, amb un èmfasi
especial en les publicacions
que, a més, utilitzen llicències
lliures (Creative Commons) per
facilitar la reutilització dels materials. Per donar suport al nou
model de lliure difusió del coneixement, el Vicerectorat de Política Docent i Científica va impulsar una convocatòria d’ajuts
per publicar articles en revistes
d’accés obert.
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Diagnosi ambiental de l’estat
del medi aquàtic a Catalunya
La majoria dels rius catalans tenen bona salut mediambiental
però hi ha trams que encara estan lluny dels objectius fixats i,
en el futur, caldrà desenvolupar
millores per arribar als postulats
que assenyala la directiva marc
de l’aigua de la Unió Europea.
Aquesta és una de les principals
conclusions a què s’arriba a partir de les dades recopilades pel
Programa de seguiment i control
de les masses d’aigua catalanes, presentat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i en el
qual ha participat un equip d’experts del Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona (UB).
L’Agència Catalana de l’Aigua, a través del Programa de
seguiment i control de les masses d’aigua aprovat pel Govern
català el 2008, analitza i diagnostica l’estat del medi aquàtic a
Catalunya. Les dades obtingudes pel Programa constaten una
millora de l’estat del medi en els
darrers anys i preveuen que es
pugui assolir el bon estat eco
lògic en un 67 % de les masses
d’aigua el 2015. Les dades de
l’estudi s’han recopilat a partir
dels protocols elaborats per
equips investigadors de la UB, la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Giro-

na (UdG), l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) i el
Consell Superior d’Investigacions
Científiques (CSIC).
Pel que fa a la implicació de
la UB, en l’estudi han participat
els professors Narcís Prat, Javier Romero, Marta Pérez, Maria
Rieradevall i Joan Armengol,
que lideren diferents grups de
recerca del Departament d’Ecologia de la Universitat. En concret, l’equip de la UB ha dissenyat protocols específics per
mesurar l’estat ecològic dels
rius, el mar, els aiguamolls i els
embassaments, un treball dut a
terme mitjançant diferents programes de recerca desenvolupats de manera continuada des
del 1999. També hi han participat professors d’altres departaments, com ara el de Biologia
Animal i el de Biologia Vegetal,
entre d’altres. «El programa conclou que més de la meitat de les
masses d’aigua de Catalunya
(rius, llacs, aiguamolls i la costa)
es troba en un estat ecològic
inferior a bo i, per tant, es necessiten mesures de restauració
per restablir el bon estat de les
masses d’aigua. El Pla de gestió
recull les mesures necessàries
per poder augmentar el nombre
de masses d’aigua en estat bo o
molt bo i preveu unes inversions
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de més de 3.000 milions d’euros
fins al 2015 per fer-ho possible»,
apunta el catedràtic Narcís Prat,
cap del Grup de Recerca Fresh
water Ecology and Management (FEM), que a més forma
part de l’equip europeu d’intercalibratge de mètodes dels rius
mediterranis i ha estat assessor
directe de l’ACA en aquest àmbit els darrers sis anys.
El Programa de seguiment i
control es revela com un element clau per millorar la gestió
dels sistemes aquàtics a Cata-

lunya i per dimensionar les mesures més adients en l’àmbit de
la rehabilitació ambiental i la
conservació de l’entorn natural.
Bona part d’aquest programa
utilitza metodologies desenvolupades a la UB seguint el treball pioner del catedràtic emèrit
de la UB Ramon Margalef, primer catedràtic d’Ecologia d’Espanya, que ha estat director de
les tesis doctorals de la majoria
dels experts que han elaborat
les metodologies que fa servir
l’ACA actualment.

El Llibre vermell de la flora a Catalunya:
conèixer i protegir la biodiversitat vegetal més amenaçada
Un total de 17 espècies de la flora més amenaçada a Catalunya
s’han extingit per l’impacte de
l’activitat humana sobre l’entorn
natural. A més, hi ha 199 espècies —el 5,53 % de la flora catalana— incloses en alguna
categoria de risc, i s’estima que
37 espècies podrien desaparèixer en poc temps. Aquestes són

algunes de les conclusions del
Llibre vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya (Argania Editio), dels experts Cèsar Blanché,
del Departament de Productes
Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia de la UB; Llorenç Sáez,
del Departament de Biologia
Animal, Biologia Vegetal i Ecolo-

gia de la UAB, i el biòleg Pere
Aymerich.
La flora vascular de Catalunya comprèn unes 3.600 espècies i subespècies. El Llibre
vermell, una eina fonamental
per a la conservació de la biodiversitat al nostre país, revisa
l’estat de conservació de la totalitat de la flora vascular cata-

lana. En aquesta obra, prologada pel professor emèrit de la
UB Josep Vigo, hi han col·la
borat Helena Estevan, Joan
Font, Núria Membrives i Xavier
Oliver. També ha rebut l’aportació d’informacions de més de
120 especialistes, i té el suport
de l’Institut d’Estudis Catalans,
la Institució Catalana d’Història
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A la recerca de les cascades submarines a l’oceà Àrtic
Estudiar el fenomen de les cascades submarines
d’aigües denses (en anglès, cascading) a l’Àrtic i la
seva relació amb el canvi climàtic era l’objectiu de
la campanya a bord del vaixell oceanogràfic RV Jan
Mayen, en què van participar experts del GRC Geociències Marines de la UB, a l’oest de les illes Svalbard, al cercle polar àrtic. La campanya formava
part del projecte HERMIONE (Hotspot Ecosystem
Research and Man’s Impact on European Seas) del
7è Programa marc europeu.
Les cascades submarines, formades pel refredament d’aigües
superficials, aporten oxigen i nutrients a les grans fondalades
oceàniques. Però el procés pot
bloquejar-se per efectes de l’escalfament global i afectar el fràgil
equilibri de l’oceà profund. «A
milers de metres de fondària, el
fenomen de les cascades submarines és una expressió més
del llarg braç del canvi climàtic»,
explica el catedràtic Miquel Canals, cap del Grup de Geociències Marines i primer autor de
l’article que descrivia aquest fenomen per al Mediterrani nordoccidental (Nature, 2006).
A bord de l’RV Jan Mayen,
un vaixell ocenogràfic de la Universitat de Tromsø (Noruega),
els geòlegs Antoni Calafat, Anna Sánchez-Vidal i Ruth Duran,
del Departament d’Estratigrafia,
Paleontologia i Geociències

Marines, van desplegar equipaments tècnics al fons oceànic
per estudiar les cascades d’aigües denses i avaluar-ne l’impacte global en l’ecosistema
marí i l’oceà profund. «L’objectiu
és conèixer la trajectòria de les
cascades submarines en latituds polars —explicava Anna
Sánchez-Vidal— i estudiar els
canvis ambientals als fons marins». Per obtenir dades, es van
instal·lar quatre línies instrumentades, a profunditats de
1.000, 1.250, 1.500 i 2.000 metres, que recullen dades oceanogràfiques i geoquímiques de
manera periòdica i es recupe
raran del fons oceànic a final
d’estiu del 2011.
L’oceà Àrtic és un punt estratègic per revelar incògnites
del fenomen de les cascades
submarines. «El gel és un aïllant
tèrmic —assenyala Antoni Cala-

Natural, l’Institut Botànic de Bar
celona, el Departament de Medi Ambient i Habitatge, CatalunyaCaixa i la Fundació Carl
Faust de Blanes.
La gran majoria de les 199
plantes amenaçades a Catalunya tenen una distribució mundial àmplia més enllà de la geografia catalana. El principal
factor de risc per a les plantes
amenaçades és la destrucció
dels seus hàbitats, tant per trans
formacions extensives del terri-

tori com per petites actuacions
localitzades i fàcilment evitables
(carreteres o pistes, pedreres,
abocadors, etc). El Llibre vermell també revisa l’estat de 126
espècies endèmiques de Catalunya, que són les que existeixen
només al nostre territori o bé hi
tenen més de la meitat de la seva població mundial. Gran part
de les plantes amenaçades estan protegides legalment grà
cies a l’aprovació, el 2008, del
Decret de creació del Catàleg

L’oceà Àrtic és estratègic
per revelar incògnites
sobre les cascades
submarines
fat— i a l’Àrtic, a més, podem
trobar-nos polínies, que són zones lliures de gel, on el vent refreda les masses d’aigua superficial i accelera el procés de
formació d’aigua densa». El relleu submarí també afecta la dinàmica dels corrents quan es
produeixen les cascades submarines. Per això, explica Ruth
Duran: «Hem cartografiat amb
detall el fons submarí de la zona

de flora amenaçada de Cata
lunya. Ara bé, si la normativa
proteccionista no es va actua
litzant, algunes de les plantes
amenaçades queden al marge
de la cobertura legal: és el cas
d’espècies en situació crítica
com ara Teucrium campanulatum o Ceratophyllum submersum, la supervivència de les
quals depèn de la conservació
del seu hàbitat aquàtic natural al
Segrià i a l’Alt Empordà, respectivament.

estudiada —uns 2.600 quilòmetres quadrats—, que no era ben
conegut fins ara, per determinar
així amb precisió els punts on es
poden desplegar les línies de
fondeig als fons oceànics».
La campanya va ser dirigida per l’expert Jurgen Mienert
(Universitat de Tromsø), i també hi van participar els experts
Roberto Danovaro (Universitat Politècnica de la MarcheCONISMA, Itàlia), Serge Heussner (CEFREM-Universitat de
Perpinyà, França), Joan Grimalt
(IDAEA-CSIC, Espanya) i Leonardo Langone (ISMAR-Bolonya, Itàlia), entre altres espe
cialistes.
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Odontologia i atenció primària:
mapa dels reptes de futur a Catalunya
L’assistència dental infantil a l’Estat espanyol mostra una gran diferència en l’àmbit de les prestacions en
funció del lloc de residència dels nens, la qual cosa afecta l’equitat en l’accés dels tractaments odontològics d’aquest grup de població. Aquesta és una de les conclusions que apunta l’informe La xarxa d’odontologia d’atenció primària davant el repte de les noves prestacions en escolars, elaborat pels investigadors
Elias Casals i Emili Cuenca, del Departament d’Odontostomatologia de la Facultat d’Odontologia de la
UB, i editat pel Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.
L’informe revisa amb perspectiva històrica l’evolució de les activitats i prestacions en matèria
de salut oral en el sistema sanitari català, i analitza de quina
manera es poden assumir les
noves prestacions en l’actual
sistema sanitari a Catalunya.
Dos anys després de la publicació del Reial decret del 2008,
que regula la concessió directa
de subvencions a les comunitats
autònomes per promoure la salut bucodental infantil, els autors
apunten al fet que Catalunya es
troba amb el repte de donar una
resposta sanitària adequada a

les necessitats de salut oral dels
seus escolars, restablint el principi d’equitat, mitjançant l’aplicació del model assistencial més
eficient, d’acord amb les característiques específiques del sistema sanitari català.
Segons l’informe, a Catalunya caldria definir una política en
matèria de salut dental i consensuar les activitats en els diferents
centres d’assistència primària,
que en l’actualitat són molt heterogènies. El treball també detecta una falta de representació de
l’odontologia—com a professió
sanitària en els consells consul-

tius i organismes de participació
de la sanitat. A més, el procés
d’aplicació de les noves prestacions bucodentals per a escolars
a Catalunya és encara molt deficitari, tant des d’un punt de vista
pràctic com organitzatiu, i presenta una gran confusió pel que
fa a la informació envers la població i els dentistes de la xarxa
d’odontologia d’atenció primària.
La incorporació de les noves
prestacions exigiria canvis en la
gestió i l’organització de l’odontologia pública catalana, a fi
d’adequar els serveis odontològics als nous objectius.

Objectiu: conèixer l’epidemiologia i millorar els tractaments
dels tumors neuroendocrins
El tumors neuroendocrins gastroenteropancreàtics (TGEP)
més freqüents a Espanya són
carcinoides (55 %), tumors
pancreàtics no funcionals (20 %),
metàstasis de tumor neuroendocrí de primari desconegut
(9 %), insulinomes (8 %) i gastrinomes (4 %), segons un article publicat a la revista Annals
of Oncology en què participen
els experts de la UB Carles Villabona-Artero, del Departament de Ciències Clíniques, i
Antoni Monleón-Getino, del Departament d’Estadística, així
com Ramon Salazar, de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i
l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).

L’article revela els resultats més
rellevants del primer registre
espanyol de tumors neuroendocrins gastroenteropancreàtics (RGETNE), que recull dades sobre aquestes patologies
de baixa incidència i de gran
variabilitat en les característiques clíniques.
L’estudi científic, que revisa
un conjunt de 907 tumors inclosos a l’RGETNE, aporta informació valuosa per millorar la
comprensió sobre les disparitats regionals en la incidència
dels TGEP a Espanya, els patrons d’atenció i la supervivència
en aquesta patologia. Aquest
treball investigador, de caràcter
pluridisciplinari i multicèntric, ha

estat dirigit per la investigadora
Rocío García-Carbonero (Hospital Virgen del Rocío, Sevilla), i
és el més extens que s’ha dut a
terme sobre els TGEP en països
del sud d’Europa.
En el marc d’aquest estudi,
l’investigador Carles VillabonaArtero, professor del Departament de Ciències Clíniques de
la UB i endocrinòleg de l’Hospital Universitari de Bellvitge,
ha aportat un destacat nombre
de casos clínics a l’RGETNE,
que recull de manera unificada
i homogènia les dades aportades per investigadors de tot el
país. Antoni Monleón-Getino,
professor del Depar tament
d’Estadística de la UB i coordi-

nador tècnic de l’RGETNE, ha
contribuït a la complexa anàlisi
estadística del gran volum de
dades clíniques registrades,
que ha exigit dissenyar i adaptar contínuament el registre
informàtic per poder incorporar tots els canvis en la pràctica clínica i en la patologia que
afecta els pacients.
Cal recordar que el Grup
Espanyol de Tumors Neuroendocrins (GETNE), presidit per
Ramon Salazar, investigador de
l’ICO i l’IDIBELL, es va crear el
2005 amb la finalitat de millorar
el diagnòstic i tractament dels
pacients amb tumors neuroendocrins, en un context nacional,
interdisciplinari i científic.

apunts de ciència

L’Institut de Química Teòrica i Computacional
dobla la potència de càlcul
L’Institut de Química Teòrica i
Computacional de la Universitat
de Barcelona (IQTCUB) ha fet
una ampliació del seu centre de
processament de dades i ha posat a l’abast dels seus investigadors un nou recurs de càlcul
d’altes prestacions, que permetrà duplicar la potència de càlcul
actual del centre. Aquesta ampliació permetrà als investigadors
continuar amb una recerca de
qualitat i competitiva a escala
internacional.
El nou sistema, batejat com
a IQTC04, disposa d’un total de
72 nodes, equivalents a una potència de càlcul de 1.700 proces-

sadors. Amb aquesta potència
el sistema en conjunt passarà a
tenir un rendiment punta de
10,5 Tflops (10,5 bilions d’operacions de coma flotant per segon). Actualment, l’IQTCUB utilitza també els serveis de càlcul
del Centre de Supercomputació
de Catalunya i del Barcelona Supercomputing Center, que ara es
podran usar de manera més eficient gràcies al nou recurs.
La nova infraestructura ha
estat dissenyada per la Xarxa de
Referència de Química Teòrica i
Computacional (XRQTC), que
gestiona la Fundació Bosch i
Gimpera i que agrupa més de

200 investigadors de grups de
recerca de diferents institucions
catalanes. Gràcies a la col·la
boració dels membres de la XRQTC, i a col·laboracions d’investigadors de disciplines properes,
ha estat possible aconseguir un
conjunt de dades de referència
(benchmarks) per a les aplica
cions més representatives de la
XRQTC. Aquest conjunt de dades, de codi lliure, es troben a
l’HPC Knowledge Portal, que ha
estat desenvolupat pels tècnics
informàtics dels centres de càlcul de la XRQTC.
D’aquesta manera, s’ha pogut fer un estudi molt detallat

sobre l’escalabilitat i el rendiment de cada aplicació tenint en
compte diferents compiladors,
biblioteques de programes i entorns de paral·lelització. Com a
resultat d’aquest estudi, s’han
obtingut versions d’aquestes
aplicacions altament optimitzades per aquesta arquitectura
amb l’objectiu d’aprofitar al màxim el nou equip de càlcul.
L’IQTC04 ha permès incorporar un conjunt de nous serveis
per facilitar que els usuaris monitoritzin els treballs, com també
per donar noves facilitats de càlcul fins ara impossibles de dur a
terme al centre.

El plànol
d’Internet

En un article aparegut en la publicació d’Internet Nature Communications es presenta un mètode per elaborar un plànol amb les coordenades d’Internet que reflecteix les diferents connexions que conformen la xarxa, la qual cosa permetria simplificar el protocol de transferència d’informació actual i millorar-ne l’eficiència. En aquest treball hi ha participat el professor del Departament de Física Fonamental de
la UB, Marián Boguñá.
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Programa de suport acadèmic
a alumnat universitari amb
malalties de llarga durada
El rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, i el conseller delegat de
l’Hospital Clínic de Barcelona,
Dr. Raimon Belenes, han signat
un acord de col·laboració entre
ambdues entitats per dur a terme un programa d’activitats de
suport acadèmic a estudiants
de la UB que, per raons mèdiques, han de passar llargues
estades a l’Hospital Clínic, i en
conseqüència, es veuen obligats a interrompre els estudis.
El programa, innovador en
aquest àmbit, pretén afavorir la
possibilitat que els joves d’entre
18 i 30 continuïn la seva activitat acadèmica durant l’estada
a l’hospital i inclourà l’organit-

zació de seminaris sobre diferents matèries culturals i científiques, entre altres activitats
de suport acadèmic. Es calcula que anualment es benefi
ciaran d’aquesta iniciativa una
quinzena d’alumnes.
La professora del Departament de Filologia Hispànica de
la UB Lola Josa i el tutor de residents i especialista sènior
d’oncologia radioteràpica de
l’Hospital Clínic, Dr. Francesc
Casas, s’ocuparan de la direcció
del projecte. Així mateix, el programa estarà format per altres
col·laboradors graduats o llicenciats, a més d’alumnes de postgrau i doctorands de la UB.

Amb la finalitat de dissenyar,
planificar i avaluar aquest projecte, es crearà un comitè de
seguiment format per representants del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística i del

Servei d’Atenció a l’Estudiant
(SAE) de la UB, com també de
l’Hospital Clínic i de la Direcció
de Responsabilitat Social Corporativa, a més dels codirectors
del projecte.

Nous plans d’estudis als Balcans occidentals

Potenciar la transferència de
coneixements multilaterals per
desenvolupar plans d’estudis

als Balcans occidentals va ser
l’objectiu principal de la reunió d’experts del programa

Tempus JoinSEE, sota el títol
«Exemple of Excellence for Joint (Degree) Programme Development in South Eastern Europe», que va tenir lloc a l’inici
del mes de desembre al Palau
de les Heures, al campus de
Mundet.
El programa Tempus JoinSEE es proposa impulsar la
transferència de coneixements
multilaterals per desenvolupar
plans d’estudis en programes
de titulació conjunta o doble,
mitjançant l’elaboració i l’execució de quatre màsters interuniversitaris que s’implantaran als

Balcans occidentals: un sobre
sociologia cultural, un altre
d’història del sud-est d’Europa,
un tercer sobre ensenyament
de llengües modernes, i finalment, un programa interdisciplinari sobre estudis del sud-est
d’Europa.
La trobada va aplegar més
d’un centenar d’experts de tot
l’àmbit europeu, entre els quals,
el vicerector de Relacions Internacionals de la UB, Dr. Carles
Carreras, i el delegat del rector
com a director de les Activitats
d’Estiu i Projectes Internacionals, Dr. Sergi Martínez.

Conveni amb la Universitat Nacional de Vietnam
El 20 de desembre, el vicerector
de Relacions Internacionals i adjunt al rector de la UB, Dr. Carles
Carreras i el vicepresident de la
Universitat Nacional de Vietnam,
amb seu a Hanoi, Vu Minh Giang van signar un memoràndum
d’entesa (MOU) entre ambdós

centres, en el marc d’un projecte de cooperació interuniversitària que finança l’Agència
Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).
El MOU empara un projecte pilot que s’engega enguany

i que consisteix a posar en
marxa una instal·lació de tractame nt d’aigüe s re siduals
d’una indústria manufacturera
de marisc a la badia de Halong, un paratge que la UNESCO va declarar patrimoni de la
humanitat i que és un centre

important d’atracció turística.
El projecte, que impulsen la
Fundació Solida r itat UB i
la Universitat Nacional de Vietnam, el duu a terme l’equip de
recerca del Dr. Miquel Salgot,
de la Facultat de Farmàcia de
la UB.
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La Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (UB) i el Col·legi
d’Advocats de Barcelona (ICAB)
han iniciat aquest curs la quarta
edició del màster de Pràctica Jurídica UB-ICAB, adreçat a advocats i pioner en el sector, que des
de fa tres anys segueix el model
del que serà la formació obligatòria per als aspirants a advocats a
partir del novembre de 2011.
Fa més de quatre anys que
la Facultat de Dret de la UB i el
Col·legi d’Advocats de Barcelona col·laboren amb l’objectiu de
preparar el futur sistema obligatori d’accés a l’advocacia. Quan
entri en vigor la llei d’accés a la
professió d’advocat, la llicenciatura o el grau en Dret ja no serà
suficient per poder exercir, sinó
que caldrà seguir una formació i
aprovar un examen. La UB, en

col·laboració amb l’ICAB, ja
compta amb una experiència
de tres edicions impartint aquest
màster, que esdevindrà una via
d’accés per als titulats en Dret
que vulguin exercir la professió.
El màster de Pràctica Jurídica
(MPJ) té una durada d’un curs
acadèmic, des del setembre del
2010 fins a l’octubre del 2011, i
s’imparteix a la seu del Col·legi
d’Advocats de Barcelona en grups
reduïts, en horaris de matí (de 10 a
13 h) i de tarda (de 16 a 19 h). Per
garantir la qualitat i l’aprenentatge
pràctic, s’ofereixen només 25 places. En total, el MPJ organitza la
docència en 600 hores presencials, 400 hores d’activitats dirigides
i 500 hores de pràctiques.
D’altra banda, gràcies a un
professorat de qualitat amb una
àmplia experiència pràctica i do-

© Foto cedida per l’ICAB

La UB i l’ICAB coorganitzen
la quarta edició del màster
de Pràctica Jurídica

El màster s’imparteix a la seu de l’ICAB.

cent, el màster ofereix una formació jurídica completa en les diferents branques de l’exercici de
l’advocacia. A més, possibilita als
estudiants poder dur a terme pràctiques remunerades durant tres
mesos en despatxos professionals,
empreses i institucions, així com
simulacres de judicis a l’Escola Judicial. Alguns dels despatxos que
col·laboren amb el màster són Baker & Mckenzie, Clifford Chance,

Cuatrecasas, Deloitte, Ernst & Young, Garrigues, Gómez Acebo &
Pombo, Roca Junyent i Uría Menéndez, entre d’altres.
La metodologia docent es
basa en casos reals, i es faciliten
estades a despatxos estrangers, accés al torn d’ofici, serveis de borsa de feina de la UB i
de l’ICAB, i ajudes econòmiques
a candidats amb un bon expedient, entre altres avantatges.

FINS A L’1 DE MAIG, EMPORTA´T 50 €
Ingrés en compte en contractar la teva pòlissa Regal Auto de l’1/2/2011 a l’1/5/2011

Pel sol fet de ser MEMBRE de la UNIVERSITAT DE BARCELONA
gaudeix a les noves contractacions i a les renovacions de les
assegurances d’Auto, Moto, Llar i Vida d’un

10 %

de descompte addicional sobre el preu de mercat

I ara, fins a l’1/5/2011, et tornem 50 €* en contractar Regal auto
Demana pressupost sense cap compromís. Tens moltes maneres de fer-ho:

OFERTA
)

Oferta per a empleats,
professors, alumnes i
exalumnes i extensiva
a familiars directes

902 444 707 (de 8 a 22 h de dilluns a divendres)
93 489 06 77 (de 8 a 22 h de dilluns a divendres)
www.regal.es/ub

I si vols que sigui Regal qui et truqui, envia un correu indicant que ets membre de la UB amb el teu nom i telèfon de contacte

esther.perez@libertyseguros.es

* No acumulable amb altres ofertes. La transferència es farà aproximadament al cap de 45 dies des de la data d’inici de la pòlissa. De conformitat amb l’art. 33 de la Llei 35/06 de 28 de
novembre de l’IRPF, aquests pagaments es consideraran guanys patrimonials. Companyia asseguradora: Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. A través
del seu canal directe: Regal.
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In memoriam
El passat 2 de gener moria a Sant
Llorenç de Morunys, Manuel Riu i
Riu (Manresa, 1929), medievalista
i catedràtic emèrit de la UB.
Especialitzat en història medieval, n’obtingué la Càtedra a la
Universitat de Granada (1966). El
1969 va guanyar la Càtedra d’Història Universal de l’Edat Mitjana a
la UB, matèria sobre la qual va
publicar diversos materials didàctics. Es va especialitzar en història
monàstica catalana, en particular
sobre monestirs de l’Urgell i del
Berguedà, i de l’Andalusia oriental. Són importants les seves hipòtesis sobre l’origen del feuda
lisme a Catalunya, sobre fonts
d’estadística demogràfica medieval, producció llanera i ramadera,
etc. Pioner a la Universitat de Barcelona en la disciplina de l’arqueologia medieval, va excavar, de
primer amb el seu mestre Albert
del Castillo, jaciments monàstics,
de castells i de masos. Va ocupar
el càrrec de director del Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Facultat
de Geografia i Història des del
1980 fins al 1996. Així mateix, va
coordinar nombrosos treballs de

Gabriel
Cardona

recerca, basats tant en fonts arxivístiques com arqueològiques, i
també va dirigir un nombre important de tesis doctorals.
La seva dilatada tasca investigadora fa difícil elaborar
una bibliografia sobre qualsevol
tema d’història de la Catalunya
medieval sense fer referència a
algun dels seus treballs.
Ha estat membre de les institucions més prestigioses del
país dedicades a la història i la
seva tasca ha tingut una projecció internacional. El 2003 va rebre la Creu de Sant Jordi.
La revista Acta historica et
archaelogica mediaevalia, que
ell va fundar, ha publicat dos volums d’homenatge a la seva persona, en els quals han participat
historiadors prestigiosos.

El 5 de gener va morir el professor del Departament d’Història
Contemporània de la UB Gabriel Cardona. Nascut a Menorca
l’any 1938 i militar de carrera
per tradició familiar, Gabriel
Cardona es va llicenciar i doctorar en Història a la UB. De
conviccions democràtiques, va
ser fundador de la Unión Militar
Democrática, i va abandonar
voluntàriament l’Exèrcit arran
de l’intent de cop d’estat del
23 F. D’aleshores ençà es va
dedicar a l’ensenyament universitari a la UB, i va col·laborar
també amb les universitats de
Califòrnia i Illinois. Gabriel Cardona va pronunciar la seva darrera lliçó a la UB el desembre
de 2007 amb motiu de la seva
jubilació.
El doctor Cardona era, així
mateix, col·laborador assidu als
mitjans de comunicació, i va
publicar més d’una trentena de
llibres, entre els quals destaquen Historia del Ejército (1981),
El poder militar en España hasta
la guerra civil (1982), El proble-

© La Esfera de los Libros

Manel Riu
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ma militar en España (1990),
Franco y sus generales (2001),
El gigante descalzo (2003), Los
Milans del Bosch, una familia de
armas tomar (2005), La guerra
civil (2005), Historia militar de
una guerra civil (2006) i Crònica
dels militars catalans (2006).
És coautor, entre altres obres,
de Weyler, nuestro hombre en
La Habana (1998), Alfonso XIII
(2003), Aunque me tiren el
puente (2004) i La República y
la guerra civil (2006). També va
debutar en la ficció narrativa
amb la novel·la Franco no estudió en West Point (2003). Altres
obres recents són El poder militar en el franquismo (2008),
Alfonso XIII, el rey de espadas
(2010) i Cuando nos reíamos
del miedo (2010).

Homenatge a Ricard Salvat
El 23 i 24 de novembre van tenir lloc a l’Aula Magna de la
Facultat de Geografia i Història
les jornades «El teatre com una
de les Belles Arts. 50 anys de
l’Escola d’Art Dramàtic Adrià
Gual», organitzades per l’Associació d’Investigació i Experimentació Teatral (AIET) en el
marc dels actes Geografies
Salvat, que es van dur a terme en homenatge a Ricard
Salvat (Tortosa, 1934 – Barcelona, 2009), catedràtic de les
Arts Escèniques a la UB.

Concretament, es va retre
homenatge a l’Escola d’Art
Dramàtic Adrià Gual (EADAG),
creada fa cinquanta anys per
Ricard Salvat i Maria Aurèlia
Capmany sota l’aixopluc del
Foment de les Arts Decoratives
(FAD), i que va assumir un paper fonamental en la recuperació del teatre català durant el
franquisme.
Així, doncs, al llarg del
mes de novembre es van dur
a terme, en diversos escenaris, com ara el Teatre Romea o

l’Institut del Teatre, actes i re
presentac ions en memòria de
Ricard Salvat, organitzats per
l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalu-

nya (AADPC), companys, amics
i institucions, entre els quals
destaca el professor d’Arts
Escèniques de la UB Enric
Ciurans.

ja és al quiosc

el número 100
de ‘sàpiens’

descobreix la teva història
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Premis i distincions
> El proppassat setembre l’Institut Interuniversitari d’Estudis de
Dones i Gènere (www.iiEDG.org),
que dirigeix la professora del Departament d’Història Contemporània Susanna Tavera, va rebre
el premi DIXITpel desenvolupament pioner de projectes de recerca i anàlisi de les condicions
de vida de les dones des d’una
perspectiva interdisciplinària.
> El catedràtic de Filosofia
Contemporània de la UB Manuel Cruz ha guanyat la vint-i-setena edició del Premi Espasa
d’assaig, dotat amb 30.000 €,
pel treball Los filósofos y el amor,
en què examina les aproxima
cions al tema de l’amor de deu
destacats filòsofs i reflexiona,
amb els seus escrits i biografies,
sobre les seves aportacions a la
filosofia.

Al projecte TRAGUA hi participen els professors Lluís
Rivero i Mahjoub Himi, del
Departament de Geoquímica,
Petrologia i Prospecció Geològica, i de la professora Josefina
C. Tapias, del Departament de
Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia, que és coordinadora del màster universitari
de la UB Aigua: Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible.

>

> El director de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals
de Catalunya (ESCAC), Josep
Maixenchs, ha estat guardonat
amb el Premi Maria Honorífica
com a reconeixement a la seva
carrera. El premi es va lliurar durant la gala inaugural de la 43a
edició del Festival Internacional
de Cinema Fantàstic de Catalunya – Sitges 2010, que va tenir
lloc el passat 7 d’octubre.

L’espectacle infantil de
titelles de la UB L’origen de
la vida a la Terra i l’evolució
dels éssers vius ha guanyat el
premi a la millor posada en escena del concurs internacional
Ciencia en acción. L’obra va ser
produïda per la Unitat de Cultura
Científica i Innovació, integrada

> Manel Esteller, investigador

en l’Àrea de Comunicació Digital
i Promoció, i pel Departament
de Genètica de la Universitat de
Barcelona, amb motiu de la
commemoració de l’Any Darwin,
el 2009.

ICREA del Departament de Ciències Fisiològiques II de la Facultat de Medicina de la UB i de
d’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), ha
guanyat el premi que atorguen la
Cimera Mundial de la Salut i Pfizer a la innovació en la recerca
biomèdica (World Health Summit and Pfizer Award for Innovation in Biomedical Research). El
guardó s’ha lliurat a Berlín, durant la Cimera Mundial de la Salut, la trobada internacional més
destacada en l’àmbit sanitari.

>

L’Associació Internacional de
l’Aigua (IWA) ha atorgat el premi a
la innovació en la realització pràctica de gestió sostenible d’aigües
urbanes al Programa Consolider
TRAGUA, un projecte en què participa un equip de la UB dirigit per
Albert Casas, catedràtic del Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica, i
membre de l’Institut de Recerca
de l’Aigua de la UB.

© Festival Internacional de Cinema
Fantàstic de Catalunya - Sitges 2010.
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Medalles i diplomes al mèrit esportiu
L’acte de lliurament de medalles
i diplomes al mèrit esportiu de la
Universitat de Barcelona, presidit
pel rector de la UB, el Dr. Dídac
Ramírez, va tenir lloc el 25 de novembre a la Facultat d’Economia
i Empresa i va incloure la taula
rodona «L’esport i la cultura de
l’esforç», en què van participar
Gemma Fonrodona, vicerectora
d’Estudiants i Política Lingüística
de la UB; Àngel «Pichi» Alonso,
exjugador del FC Barcelona;

Cristina Bárcena, premi del Consell Superior d’Esports a la millor
esportista universitària de 2009;
David Barrufet, exjugador de
l’equip d’handbol del FC Barcelona, i el periodista i exdirector de
La Vanguardia Lluís Foix.
Amb aquests guardons es vol
reconèixer els membres de la comunitat universitària de la UB que
han destacat per la seva dedicació especial a l’esport. Així, durant
l’acte es van atorgar 148 diplomes

a tots els esportistes universitaris
i entrenadors de les seleccions de
la UB que han obtingut medalles,
tant en el passat Campionat
d’Espanya Universitari com en el
Campionat de Catalunya Universitari, en els esports en què no hi
ha hagut campionat estatal. D’altra banda, es van lliurar 27 medalles a esportistes i entrenadors
que, en finalitzar la carrera universitària, han obtingut dos diplomes
al mèrit esportiu o més.

Amb aquest guardó es reconeix «la recerca altament innovadora en la ciència biomèdica que
promet tenir un impacte positiu
en la salut humana», i es fa una
atenció especial al potencial de
la recerca per construir un programa d’activitats que generin
una transició del coneixement
bàsic de laboratori a la seva aplicació pràctica als hospitals. El
treball de Manel Esteller aborda
qüestions de salut amb un impacte global molt alt i permet desenvolupar perspectives d’aplicació
clínica per a un tractament personalitzat de les malalties cròniques i de gran impacte social
com és ara el càncer.

> David Serrat i Congost, catedràtic del Departament de Geodinàmica i Geofísica, i rector de
la Universitat de Vic (UVic) durant
el període 2002-2006, va rebre la
medalla institucional d’aquesta
universitat en l’acte d’inauguració del curs acadèmic d’aquesta
institució, en reconeixement a la
seva tasca al capdavant del Rectorat, per la seva contribució al
segon Pla de recerca i per la signatura del segon contracte programa de la UVic. Entre altres
càrrecs, David Serrat va ser vicerector de Recerca de la UB i el
primer director de l’Agència per a
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la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
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> El catedràtic emèrit de la UB
Jordi Nadal Oller, un dels màxims referents en la disciplina de
la història econòmica, va ser investit doctor honoris causa per

la Universitat Pompeu Fabra
(UPF) el passat 2 de novembre.
Jordi Nadal i Oller (Cassà de
la Selva, 1929) va reorganitzar al
principi de la dècada dels vuitanta
el Departament d’Història Econòmica de la UB, que ha arribat a
tenir un grau d’activitat i un nivell
d’excel·lència indiscutibles en
l’àmbit de la història econòmica.

legi Maristes la Immaculada de
Barcelona ha estat la guanyadora de la primera edició del Premi
Ferran Adrià-UB pel seu treball
Maridatge ciència/cuina, una
simbiosi per al paladar, tutorat
per Montserrat Montagut. El jurat també va atorgar dues mencions honorífiques, una al treball La dieta mediterrània en els
adolescents, de l’alumna Núria
Simón, del col·legi Nostra Senyora del Carme de Balaguer, sota
la direcció del professor tutor
Òscar Puigarnau, i l’altra, pel treball La malaltia celíaca, de les
alumnes Júlia Haro i Laura Martí, del centre Costa i Llobera de
Barcelona, que tenien Elvira Fernández com a professora tutora.

> El professor del Departament
de Química Inorgànica Guillem
Aromí ha rebut un ajut per a joves investigadors (starting grant)
del Consell Europeu de Recerca

>

El catedràtic de la UB Joaquim Muns ha rebut el Premi a
l’Excel·lència Financera en la Carrera Acadèmica, que atorga l’Institut d’Estudis Financers (IEF). El
Dr. Muns l’haescollit unànimement el jurat per la seva llarga
trajectòria acadèmica dedicada a
la divulgació financera i econòmica i per la seva qualitat, el seu rigor i la seva aportació al sector.

> Laura del Castillo Parellada alumna de batxillerat del Col·

(ERC) per finançar un projecte
sobre síntesi de nous compostos de coordinació per aplicarlos en computació quàntica, en
el marc del programa Idees del

7è Programa marc europeu.
Aquest programa es regeix pel
principi d’excel·lència científica i
dóna suport a «la recerca en les
fronteres del coneixement» en
tots els camps.
La UB ha obtingut set ajuts
de l’ERC d’ençà que es van implantar aquestes beques (tres
advanced grants i quatre starting grants).

> El professor titular del Departament de Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques de la Universitat de Barcelona Miquel Prats
ha rebut la Medalla d’Or de la
Societat Espanyola de Sinologia
i Patologia Mamària (SESPM) en
reconeixement a la seva trajectòria. El lliurament del guardó va
tenir lloc en el marc del 16è
Congrés Mundial de Sinologia,
que va tenir lloc a València.
> L’enigma de la llibertat. Una
perspectiva biològica i evolutiva
de la llibertat humana és el títol
del llibre del professor del Departament de Genètica David
Bueno, que ha estat distingit
amb el Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General
2010, convocat per la Universitat de València i l’Ajuntament
d’Alzira, en col·laboració amb
Edicions Bromera i amb el suport de Bancaixa.
> El catedràtic del Departament
de Biologia Cel·lular, Immunolo-

gia i Neurociències de la Facultat
de Medicina de la UB Gustavo
Egea presideix l’Associació
d’Afectats per la Síndrome de
Marfan (SIMACatalunya), entitat
que s’ha presentat recentment.
La síndrome de Marfan és
una alteració genètica que afecta
el teixit conjuntiu. Es manifesta de
diverses maneres i pot aparèixer
en diferents sistemes, principalment el cardiovascular, l’esquelètic, el pulmonar i l’ocular.

> Els catedràtics de la Universitat de Barcelona Núria Bosch i
Albert Solé, i la professora Marta Espasa, membres de l’Institut
d’Economia de Barcelona (centre
de recerca de la UB), han estat
guardonats amb el Premi Joan
Sardà Dexeus que atorga la Revista Econòmica de Catalunya
que edita el Col·legi d’Economistes. Concretament, han rebut la
distinció pel llibre The Political
Economy of Inter-Regional Fiscal
Flows, que proporciona una vista
panoràmica dels principals mètodes actuals per mesurar els fluxos
fiscals, en valora els avantatges i
n’interpreta els resultats en diferents països.
> El comitè científic del III Simposi Internacional sobre Avenços en Càncer de Boca, que va
tenir lloc a Bilbao el 18 i 19 de
novembre, va premiar el treball
Prodiginine-derivates induced
apoptosis in oral squamous cell

Ajuts de La Marató de TV3 per a la recerca
sobre malalties minoritàries
Més de 6 milions d’euros dedicarà La Marató de TV3 del 2009 al
finançament de vint projectes de
recerca sobre les causes, el diagnòstic i el tractament de malalties
minoritàries. L’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut,
del Departament de Salut, s’ha
ocupat de la gestió de l’avaluació
dels 287 projectes que s’han presentat a la convocatòria.
En el marc de la UB, dins el
conjunt de projectes coordinats

amb altres centres de recerca, hi
participen els experts Josep M.
Campistol Plana (Facultat de Medicina – Hospital Clínic de Barcelona), Albert Pol Sorolla (Facultat
de Medicina – Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i
Sunyer, IDIBAPS), Eva Estébanez
Perpiñá (Institut de Biomedicina
de la UB, IBUB), i Xavier Salvatella Giralt (Institut de Recerca Biomèdica, IRB Barcelona), Fausto
Sanz Carrasco (Facultat de Quí-

mica) i Joan-Lluís Vives Corrons
(Facultat de Medicina – Hospital
Clínic de Barcelona). Així mateix,
Albert Saiz Hinarejos (Hospital Clínic de Barcelona) i Josep Dalmau
Obrador (IDIBAPS) participen en
altres projectes finançats. En l’àmbit de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL),
reben ajuts per als projectes en
què participen Julián Cerón Madrigal, Víctor Volpini Bertran, Davil
Monk i Ethelvina Queralt Badia.
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carcinoma, liderat pels professors Ricardo Pérez Tomás,
del Departament de Patologia i
Terapèutica Experimental de la
Facultat de Medicina de la UB;
Josep López López, del Departament d’Odontostomatologia de la Facultat d’Odontologia
de la UB i director del màster
universitari de Medicina, Cirurgia
i Implantologia Oral de la UB, i
Enric Jané, professor del mateix departament.

> La catedràtica de Filologia
Italiana María de las Nieves
Muñiz ha estat guardonada amb
el Premi Giacomo Leopardi que
concedeix anualment el Centre
Nacional d’Estudis Leopardians
(CNSL), la més alta distinció internacional per a un estudiós
d’aquest autor. Precisament l’any
passat, la professora Muñiz va
rebre un altre premi de crítica leopardiana, per la cinquena edició
del poema La ginestra.

> En un acte que va tenir lloc a

> El 14 de desembre la Universitat de Girona va investir doctor
honoris causa el catedràtic Ferran Mir Estruch adscrit al Departament de Comptabilitat de la UB.
Estruch va ser nomenat a proposta del Departament d’Empresa de
la UdG, que en va destacar la llarga trajectòria acadèmica, tant en
el camp de la formació com en el
de la recerca, i la contribució a una
anàlisi rigorosa dels costos en la
comptabilitat empresarial.

la Reial Acadèmia de Farmàcia
el passat 3 de novembre, el catedràtic de Biologia Molecular i
Bioquímica de la UB i director de
l’Institut de Recerca Biomèdica
(IRB Barcelona), Joan Guinovart, va ingressar a l’Acadèmia
amb el discurs «La biomedicina,
una àrea de futur per a la farmàcia catalana». Guinovart és expert mundial en el metabolisme
del glicogen, el carbohidrat fonamental de reserva de l’organisme, principalment al fetge i al
múscul.

>

El guanyador de la tercera
edició del Premi VidaCaixa Asse-

gurances UB, convocat pel màster de la UB de Recerca en Empresa, Finances i Assegurances,
i Vida Caixa, SA, companyia del
Grup SegurCaixa Holding, grup
assegurador de la Caixa, ha estat l’estudiant Antoni Ferri Vidal
pel treball Posicionamiento de las
entidades aseguradoras del ramo de vida ante la implementa
ción de programas de Enterprise
Risk Management, dirigit pels
professors Dr. Miguel Santolino
Prieto i Dra. Catalina Bolancé Losilla. El guardó està dotat amb
1.500 euros.

> El 2 de desembre va tenir lloc
el lliurament de premis de la tercera edició del programa Bioemprenedor XXI, que reconeix el
millor pla de creació d’empresa
innovadora sorgida en el sector
de les ciències de la vida. L’empresa guanyadora ha estat VCN
Biosciences, i el primer finalista,
ImmunNovative Developments.
Les dues empreses tenen l’assessorament de la Fundació
Bosch i Gimpera.

>

L’empresa catalana DBS
Screening, amb seu al Parc
Científic de Barcelona, ha estat guardonada amb el Premi
Tecnos al millor projecte de
Biotecnologia 2010 pel desenvolupament d’un sistema innovador de recollida de mostres
sanguínies que permetrà a les
autoritats sanitàries de tot el
món posar en marxa campanyes preventives i facilitar el
diagnòstic d’un ampli ventall
de malalties.

>

La Fundació Privada P. i P.
Pizarroso convoca, des de fa
quatre anys, beques premi
d’estudi adreçades a l’alumnat
universitari, amb l’objectiu que
pugui dur a terme estudis de
llicenciatura i grau de les titulacions de Biologia, Bioquímica,
Farmàcia i Medicina de la Universitat de Barcelona. Els beneficiaris d’enguany han estat
els estudiants Arnau Navinés,
M. José López, Javier Alberto
Miret, Leticia Benítez i Beatriz
Zurita.

Lliurament dels Premis del Consell Social i de la Fundació
Bosch i Gimpera de la UB
El 19 de gener es van lliurar els
guardons corresponents a la sisena edició dels Premis del
Consell Social José Manuel Blecua (al millor article publicat en
una revista reconeguda en l’àmbit de les humanitats i les ciències socials) i Ramon Margalef
(al millor article publicat en una
revista reconeguda en l’àmbit de
les ciències experimentals i de la
salut). També es van atorgar els
de la tercera edició dels Premis
del Consell Social i de la Fundació Bosch i Gimpera, concretament els d’Antoni Caparrós al
millor projecte de transferència
de coneixements i tecnologia, i
Senén Vilaró, a la millor empresa
innovadora. Va presidir l’acte el
vicerector de Relacions Internacionals i adjunt al rector, Dr. Carles Carreras; el president del
Consell Social de la UB, Joa-

quim Coello; la directora general
de la Fundació Bosch i Gimpera,
M. Carme Verdaguer, i el secretari en funcions del Consell Social, Miquel Amorós. També hi
va intervenir el president del
Cercle d’Economia i president
d’Abertis, Salvador Alemany.
El Premi José Manuel Blecua ha estat per al Dr. Álvaro
Choi de Mendizábal, per l’article
«Sequential educational expansion, equality, and growth in the
Republic of Korea», publicat en
la revista KEDI Journal of Educational Policy. El Premi Ramon
Margalef l’ha obtingut la Dra. Fàtima Crispí Brillas, per l’article
«Fetal growth restriction results
in remodeled and less efficient
hearts in children», publicat en la
revista Circulation.
El Premi Antoni Caparrós s’ha
atorgat al projecte «Formoterol:

D’esquerra a dreta, Sílvia Busquets (Premi Antoni Caparrós), Álvaro Choi
(Premi José Manuel Blecua), Ignasi Belda (Premi Senén Vilaró) i Fàtima
Crispí (Premi Ramon Margalef)

una nova estratègia terapèutica
en el tractament de la caquèxia»,
i el Premi Senén Vilaró, a l’empresa Intelligent Pharma, SL.
Els objectius dels Premis del
Consell Social i de la Fundació
Bosch i Gimpera són impulsar
el retorn a la societat dels coneixements adquirits al llarg dels

estudis i la recerca, valorar la
importància dels projectes de
transferència de tecnologia, con
eixement i innovació, potenciar la
creació d’empreses innovadores
basades en el coneixement, reconèixer la capacitat innovadora generada i fomentar la cultura emprenedora en l’àmbit universitari.

notícies

Sabíeu que...?
> La demarcació de Barcelona del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) ha retornat a la UB un conjunt de set
làmines i quatre plànols originals d’Elies Rogent, arquitecte de
l’Edifici Històric, que van arribar al COAC amb els arxius procedents
del despatx d’arquitectes
que ha dut a terme reformes i modificacions a
l’Edifici Històric. Les làmines contenen els dibuixos de les ornamenta
cions de l’Edifici, cinc
dibuixos de florons i dos
de frisos, i estan datades
de l’any 1868. Els plànols
mostren les cobertes de
tot l’Edifici Històric, la primera planta del pati oest
amb totes les compartimentacions de passadissos, despatxos i sales, el
projecte de les portalades de la façana principal de plaça de la Universitat i la cornisa dels patis, datats entre el 1866 i el 1871.
El material retornat engruixirà els fons de projectes, plànols i làmines de l’Edifici Històric que es conserven a l’Arxiu Històric de la UB
i també s’incorporarà a les diverses seccions del Museu Virtual de la
Universitat de Barcelona.

> CiU, amb un 25 % dels vots, PSC-CpC, amb un 14, 1 %, ICVEUiA, amb un 12, 4 %, ERC amb 8,8 % i SI, amb un 6,7 % van ser
els partits més votats pels prop de 2.000 alumnes de 4t d’ESO
de 30 instituts de la província de Barcelona que van participar
en el projecte Aprenem a votar, que va desenvolupar el Grup de
Recerca Consolidat Didàctica de la Història, la Geografia i Altres Ciències Socials de la UB. El projecte, de cinc setmanes de
durada, va culminar el 26 de novembre —dos dies abans de les
eleccions al Parlament de Catalunya— amb una simulació de les
eleccions. L’objectiu era explicar als joves d’entre 14 i 15 anys el funcionament del sistema democràtic i del Parlament de Catalunya, sensibilitzar-los pel que fa al dret de vot i fomentar la futura participació
en els processos electorals.

> Recentment s’ha constituït a la Facultat de Pedagogia el
Consell de Persones Sàvies de la Facultat, que integra professorat sènior jubilat o en situació de jubilació anticipada. Entre els
objectius del Consell hi ha orientar en els processos d’acreditació
el professorat que vol fer carrera acadèmica, donar suport al professorat novell actuant com a mentors pel que fa als processos i les
dinàmiques departamentals i de centre, i facilitar la transferència
intergeneracional del coneixement i l’expertesa en docència i recerca. El Consell també vetllarà per garantir l’estabilitat i continuïtat de
les línies estratègiques de recerca, assessorarà l’equip deganal i els
òrgans directius de la Facultat sobre els temes que se sol·licitin, i
col·laborarà en la definició de les línies estratègiques de futur que
afectin la Facultat de Pedagogia.

> El Ministeri de Cultura ha donat 30.000 €, en el marc del
Pla de turisme cultural que impulsa en coordinació amb el
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, al portal de turisme
arqueològic www.arqueotur.org, una suma que permetrà actualitzar els continguts d’aquest lloc web, traduir-los a l’anglès i posi
cionar a la xarxa una oferta renovada i ampliada. Arqueotur és una
iniciativa de la UB que gestiona la Fundació Bosch i Gimpera sota
la coordinació del professor Jordi Tresserras, del Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, i responsable del postgrau
de Turisme Cultural, i és el principal portal de turisme arqueològic
en espanyol.

> Les investigadores de la UB Pilar Bayer, Isabel Cacho i Carme
Jordi participen en l’exposició itinerant «16 científiques catalanes»,
una mostra basada en el perfil de setze científiques que treballen
en universitats, centres de recerca i empreses a Catalunya, i que
ha organitzat l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC)
amb la col·laboració del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Espanyola per a la
Ciència i la Tecnologia (FECYT), el Ministeri de Ciència i Innovació
(MICINN) i la Xarxa
d’Unitats de Cultura
Científica (UCC+i).
L’exposició vol posar de manifest el
paper fonamental
de la dona en l’avenç
de la ciència en la
nostra societat i
trencar determinats
tòpics, com ara que
els professionals
que es dediquen
a la recerca solen
ser major it àr ia
ment homes.
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La Universitat de Barcelona.
Història dels ensenyaments
(1450-2010)

La Universitat de Barcelona.
Libertas perfundet omnia
luce. 1450

Josep M. Fullola Pericot (coordinador) / Francisco Gracia Alonso
(coordinador) / Jordi Casassas i
Ymbert (coordinador)

Josep M. Fullola Pericot (coordinador) / Francisco Gracia Alonso
(coordinador) / Jordi Casassas i
Ymbert (coordinador)

La Universitat de Barcelona. Història dels
ensenyaments (1450-2010) presenta,
monogràficament, cadascun dels estudis que
s’han impartit a la UB al llarg de la seva història.
En aquest sentit, és el complement lògic i el
segon volum del títol Universitat de Barcelona.
Libertas perfundet omnia luce. 1450 (Barcelona,
2008), una història institucional en el sentit més
específic del terme: on s’expliquen les vicissituds
per les quals la institució ha travessat al llarg del
temps i el lloc que ha ocupat en la societat
catalana i en la comunitat científica en general.

Contextos de Joan
Brossa. L’acció, la
imatge i la paraula
John London

Jaume Vicens Vives,
mestre d’historiadors
Lola Harana i Torrejón
(coordinadora) / Andreu
Mayayo Artal / Antoni
Segura i Mas

John London, professor al
Goldsmiths College, de la
Universitat de Londres, estudia
diversos aspectes de Brossa i
ofereix un marc polític i alhora
estètic de la seva activitat artística.
Destaquen les comparacions amb
altres creadors europeus i la
relectura de l’obra plàstica del
poeta. Tenen un interès particular
la contextualització històrica i
l’aproximació a l’obra des de la
perspectiva de la traductologia.
Aquest llibre no és només una
anàlisi original i provocativa d’un
escriptor sovint mal entès, sinó
també una reconsideració de molts
dels corrents estètics del segle xx.

L’any 2010 es va commemorar el
centenari del naixement de l’historiador
Jaume Vicens Vives, i la Universitat de
Barcelona i el Centre d’Estudis
Històrics Internacionals (CEHI) que ell
mateix va fundar han volgut retre-li
homenatge i reconeixement. Aquest
volum vol ser una aproximació a la
complexa i rica figura de Jaume Vicens
per la via dels testimonis, la memòria i
els records. Reuneix les aportacions de
les persones que el van conèixer en
l’exercici de la seva càtedra universitària
com a professor, i a través de les
diverses iniciatives que va endegar per
tal d’assegurar la renovació de la
ciència històrica, en general, i de la
historiografia catalana, en particular.

Podeu adquirir aquestes obres a les llibreries habituals i a través del portal

Ascens i caiguda d’un
comissari franquista
El catedràtic de la UB Antoni Segura i el
poeta i també catedràtic a la Universitat de
Granada Luis García Montero van presentar
el passat octubre, al Col·legi de Periodistes,
La Carta. Historia de un comisario
franquista (Debate, 2010), del periodista i
professor del màster d’Estudis Històrics de la UB Antoni Batista.
El llibre narra la història d’Antonio Juan Creix, un dels
policies polítics més eficients i cruels de la dictadura
franquista pertanyent a la temuda Brigada Político Social
(BPS), a partir de l’autobiografia que el mateix Creix va
escriure el 1974, adreçada al governador civil de Barcelona,
Rodolfo Martín Villa, en què es reivindicava humanament i
professionalment davant els nous temps que s’intuïen.
L’any 2006, Batista va donar al Centre d’Estudis Històrics
Internacionals (CEHI) el seu fons documental sobre el País
Basc i la Brigada Político Social.

La traïció anglesa?
El llibre God save Catalonia! (Llibres
de Matrícula, 2010), que ha
coordinat l’investigador Xavier Rubio,
del Grup de Recerca Didàctica del
Patrimoni (DIDPATRI), Museografia
Comprensiva i Noves Tecnologies
de la UB ofereix una visió global de
la massiva intervenció anglesa a
Catalunya mitjançant l’estudi
de l’exèrcit, les seves finances, les batalles i els setges en què
va participar posant en qüestió la suposada traïció anglesa.
Aquest treball s’ha elaborat en el marc del projecte de
recerca Batista i Roca «Espais de conflicte anglocatalans en
la Guerra de Successió», que dirigeix el catedràtic Francesc
Xavier Hernàndez Cardona. Els autors, vinculats a la UB,
provenen del món de la història i l’arqueologia, i han
col·laborat en diversos estudis i recerques sobre la Guerra
de Successió espanyola (1702-1714).
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El valor geográfico
de España (1921)
Emilio Huguet del Villar /
Enric Tello Aragay (editor) /
Carles Sudrià Triay (editor)

El valor geográfico de España,
publicat l’any 1921, és un dels treballs
més importants d’Emilio Huguet del
Villar en l’àmbit de l’economia dels
recursos. Es tracta d’un esforç ingent
de quantificació dels recursos
naturals disponibles a Espanya (sòls,
minerals, energia hidràulica) i d’anàlisi
dels efectes que els condicionants
geogràfics imposaven a la capacitat
de desenvolupament econòmic del
país. L’edició facsímil del llibre
s’acompanya de quatre estudis a
càrrec de Ricardo Robledo, Ramon
Garrabou i Enric Tello; Carles Sudrià i
Isabel Bartolomé, i Daniel Tirado, sobre
diversos aspectes de l’obra i sobre el
seu autor.

Drets de les persones
privades de llibertat.
Guia catalana de
recursos jurídics
José Ignacio Rivera Beiras
(coordinador) / Mónica Aranda
Ocaña (coordinadora)

Igualdad en el acceso y la
ocupación de la vivienda.
Guía práctica
Guillem Fernàndez Evangelista

Viajeros, peregrinos
y aventureros en el
mundo antiguo
Francisco Marco Simón
(editor) / Francisco
Pina Polo (editor) /
José Remesal Rodríguez
(editor)

El viatge en l’antiguitat va ser el tema
que es va tractar al V Col·loqui
Internacional d’Història Antiga a la
Universitat de Saragossa, que va tenir
lloc el juny del 2009 a la Biblioteca
d’Humanitats María Moliner de la
mateixa universitat, sota el títol
Viajeros, peregrinos y aventureros en
el mundo antiguo, en què van
participar estudiosos procedents de
diverses universitats i centres de
recerca. Aquest volum recull les
comunicacions que es van presentar
durant el Col·loqui.

Aquesta col·lecció recull alguns dels materials que s’elaboren
en el Projecte dret al Dret. La intenció és difondre
informacions i anàlisis que siguin útils per millorar l’accés i la
defensa dels drets de les persones i els col·lectius que veuen
incrementada la seva vulnerabilitat, com també la vulneració
dels seus drets en la societat contemporània.

de les publicacions de la Universitat de Barcelona: www.publicacions.ub.es

El projecte irreversible
de l’Espanya radial
El catedràtic del Departament de
Política Econòmica i Estructura
Econòmica Mundial de la UB Germà Bel
ha publicat recentment España, capital
París (Destino, 2010), un relat dels tres
últims segles de la història d’Espanya,
des que, conclosa la Guerra de
Successió amb la victòria borbònica,
Madrid esdevé la capital política de
l’Estat i al 1720 s’hi fixa el quilòmetre
zero de les comunicacions espanyoles, amb el projecte de construir
un estat absolutament radial. Bel descriu com aquesta concepció
de Madrid–capital total ha arribat a una consagració irreversible les
últimes dècades, amb la construcció de l’AVE i el transport aeri, a
partir d’actuacions que han obeït a criteris i objectius administratius
i polítics, en lloc de dinàmiques econòmiques, seguint el patró
històric i polític de França.

Defensa militar dels civils
barcelonins al setge de 1714
La Coronela de Barcelona, 1705-1714
(Rafael Dalmau Editor, 2010), del
catedràtic del Departament de
Didàctica de les Ciències Socials
Francesc X. Hernández Cardona, de
l’investigador del grup DIDPATRI de la
UB Xavier Rubio i del dibuixant
Francesc Riart recull la historia d’aquest
singular cos híbrid (civil i militar) de la ciutat de Barcelona que
englobava comandaments militars i tropa gremial. L’estudi,
meticulosament documentat, dóna una nova i sorprenent visió
d’aquesta milícia, de l’organització i dels fets d’armes, analitza
les unitats, els comandaments, la vida quotidiana, l’entrenament,
els uniformes, el paper de Rafael Casanova (coronel de la unitat)
i fa una precisa descripció del contraatac de l’Onze de Setembre
amb la bandera de Santa Eulàlia tot desmuntant els tòpics
tradicionals que sempre han planat sobre aquest fet.
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AGENDA
Saló de l’Ensenyament

Si esteu organitzant alguna activitat a la UB
que tindrà lloc entre juny i setembre, 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.

Del 23 al 27 de març, a la Fira de
Barcelona, al recinte de Montjuïc,
tindrà lloc el Saló de l’Ensenyament. També en aquest recinte
es podrà visitar el Saló Futura
del 25 al 26 de març.

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

MARÇ
Dia 10
Concert de violoncel i piano.
XXIV Cicle de Música a la Universitat.
Lloc: Paranimf de l’Edifici Històric
(Gran Via, 585)
Hora: 20 h

Dia 11
Amb l’objectiu de conscienciar
la població sobre els beneficis de la
química en particular, les Nacions
Unides han proclamat el 2011 Any
Internacional de la Química. En
aquest marc, la UB ha organitzat
diverses activitats, una de les quals
és la conferència «Carbon in Nano
and Outer Space» el dia 11 de
març a càrrec del Dr. Harold Kroto,
Premi Nobel de Química de 1996.
Lloc: Aula Magna Enric Casassas
de la Facultat de Química (Martí i
Franquès, 1-11)
Hora: 12.30 h

Dia 16
Presentació del segon volum
del llibre La Universitat de Barcelona. Història dels ensenyaments
(1450-2010).
Lloc: Aula Magna de l’Edifici Històric
Hora: 19 h

Del 23 al 25
International Symposium on Substance Abuse Treatment, organitzat
per la UB, Projecte Home Catalunya
i l’European Working Group on Drug
Oriented Research (EWODOR).
Més informació a: www.ewodor2011.
com
Lloc: Edifici Històric

Dia 24
Concert de l’orquestra de la
Universitat de Barcelona. XXIV

Cicle de Música a la Universitat.
Lloc: Paranimf de l’Edifici Històric
Hora: 20 h

Dia 30
Sessió dins el tercer cicle de
cinema a la Universitat: «El cinema i els seus oficis». Projecció de
Bosque de sombras (dir. Koldo Serra), amb la intervenció de Javier Ruiz.
Lloc: Aula Magna
Hora: 18 h

Dia 31
Sessió de «La UB també dansa!». Cicle de dansa contemporània.
Lloc: Paranimf
Hora: 20 h

les praderies de posidònia.
Més informació a: http://www.ub.edu/
futursinousestudiants/conte.htm
Lloc: jardins de l’Edifici Històric

Dia 27
Sessió dins el tercer cicle de
cinema a la Universitat: «El cinema i els seus oficis». Projecció de
Que se mueran los feos (dir. Nacho
G. Velilla), amb la intervenció d’Oriol
Capel.
Lloc: Aula Magna
Hora: 18 h

MAIG
Del 3 al 6 i del 10 al 13

abril
Dia 7

Pinta’m un conte. Activitat de
divulgació científica per a nens i nenes de 5 i 6 anys. Conte sobre la formació de la muntanya de Montserrat.

Concert de la Schola Cantorum. XXIV Cicle de Música a la
Universitat.
Lloc: Paranimf de l’Edifici Històric
Hora: 20 h

Dia 13
Matefest-Infofest, la festa
de la Facultat de Matemàtiques. S’organitzen un seguit de
conferències, jocs, entre altres activitats, relacionades amb el món
de les matemàtiques.
Lloc: Edifici Històric

Més informació a: http://www.ub.edu/
futursinousestudiants/conte.htm
Lloc: jardins de l’Edifici Històric

Dia 14

Dia 12

Sessió de «La UB també dansa!». Cicle de dansa contemporània.
Lloc: Paranimf

Concert del cor de la UB. XXIV
Cicle de Música a la Universitat.
Lloc: Paranimf de l’Edifici Històric
Hora: 20 h

Del 26 al 29
Pinta’m un conte. Activitat de
divulgació científica per a nens i
nenes de 5 i 6 anys. Conte sobre

Dia 25
Sessió dins el tercer cicle de
cinema a la Universitat: «El ci-

nema i els seus oficis». Projecció d’Alas de mariposa (dir. Juanma Bajo Ulloa), amb la intervenció
de Sílvia Munt.
Lloc: Aula Magna
Hora: 18 h

Dia 26
Concert Petite Suite Claude
Debussy. XXIV Cicle de Música a
la Universitat.
Lloc: Paranimf de l’Edifici Històric
Hora: 20 h
Exposició «50 anys de làser,
una eina que ens ha canviat la
vida»
Lloc: biblioteca de Física i Química
(Diagonal, 647)
Durada: tot el curs 2010-2011
Mostra del fons històric de física
i química amb publicacions de les
teories de la llum i les aplicacions
del làser. També es pot veure el
primer làser comercial que va arribar a Catalunya, adquirit per la
UB l’any 1963 i un espectroscopi
del final del segle xix.
Més informació a:
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/fisica-quimica/
Tardes de ciència i xocolata
Conjunt de xerrades científiques
adreçades al públic general i a estudiants de secundària. És una
activitat que s’emmarca en el programa La UB divulga.
Lloc: Museu de la Xocolata (c. Comerç, 36)
Dies: les xerrades comencen l’1 de
març i es fan cada dimarts a les 17 h.
Més informació a: www.ub.edu/futursinousestudiants/ciencia-xocolata.htm

En cualquier momento,
en cualquier lugar...
...en su smartphone
disfrute del diario

elEconomista

Busque nuestras marcas en la red
elEconomista.es

Ecomotor.es Ecotrader.es

Ecoaula.es
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Acord amb Grup Planeta per potenciar l’ensenyament en línia

La Universitat de Barcelona i el
Grup Planeta han signat un
acord estratègic de col·labora
ció, l’objectiu del qual és treba-

llar conjuntament en la difusió
del coneixement i potenciar
l’Online Business School (OBS),
l’escola de negocis del Grup

Esports UB, més a prop
del districte de les Corts
La UB i l’Ajuntament de Barcelona han signat un conveni que
permet l’accés a les instal·la
cions d’Esports UB a persones
que visquin o treballin al barri
de les Corts. Les instal·lacions
disposen de 100.000 m2 d’equipaments esportius ubicats a la
Zona Universitària (avinguda
Diagonal, 695-701), en aquest
districte.
El conveni, que estarà vigent durant els propers quatre
anys, permetrà als veïns i treballadors del districte d’accedir
a les instal·lacions per un preu
especial, obtenir descomptes,

participar en activitats dirigides
i utilitzar molts altres serveis,
com ara l’aparcament gratuït.
Aquestes instal·lacions, des
que es van fundar l’any 1957,
han evolucionat fins a esdevenir
un complex poliesportiu emblemàtic de característiques singulars i trets diferencials que el
distingeixen d’altres centres esportius més convencionals. La
seva oferta abasta la pràctica
de diversos esports i combina
activitat física, salut i oci en una
de les infraestructures esportives més grans i diversificades
de Barcelona.

Planeta que forma els seus estudiants, en tot l’àmbit de parla
hispana, a través de la xarxa.
L’OBS (www.onlinebschool.com) és la primera escola de
negocis en línia de l’Estat espanyol. La van crear conjuntament la Universitat de Barcelona —a través de l’Institut de
Formació Continuada (IL3) —
i el Grup Planeta l’octubre del
2007. Aquest curs acadèmic
l’OBS imparteix titulacions pròpies de màster, MBA i postgraus, i l’alumnat que supera
adequadament aquests programes obté la titulació de la
Universitat de Barcelona.
Durant els primers anys de
vida, l’Online Business School
ha format més de 2.000 alumnes, el 40,9 % dels quals són
dones i el 34,99 %, alumnes
provinents de 41 països diferents. L’OBS ja ha arribat a la
setena promoció d’alumnes i ha
impartit, en els tres anys d’existència, 19 programes de màster,
MBA i postgrau diferents.
Una de les principals aportacions de l’Online Business

School ha estat el desenvolupament d’una metodologia flexible que permet que l’alumnat
conciliï la vida familiar, laboral i
acadèmica. Durant el seu recorregut, l’OBS també ha apostat per la innovació amb la
creació del primer postgrau de
Gestió de Comunitats Virtuals
(Community Manager) de l’Estat espanyol, el primer postgrau especialitzat en publicitat
per a mòbils, el primer màster
en línia a l’Estat sobre gestió
de les administracions públiques i diversos programes pioners relacionats amb el comerç electrònic i el màrqueting
en línia.
En l’àmbit de la formació,
les institucions signants crearan una comissió de treball per
plantejar propostes de desenvolupament d’altres activitats
formatives conjuntes. Així mateix, la Universitat de Barcelona
i el Grup Planeta col·laboraran
estretament en la difusió del
coneixement en les àrees de
formació, editorial i de mitjans
de comunicació.

som ub
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Inauguració oficial de
l’Agència Alumni UB
i presentació del seu president
d’honor, Miquel Roca i Junyent
El passat 3 de novembre va tenir
lloc al Paranimf de l’Edifici Històric la inauguració oficial de
l’Agència Alumni UB, i la presentació del seu president d’honor,
Miquel Roca i Junyent, i dels
membres del Consell de Notables de l’entitat. Constituïen la
taula presidencial el vicerector
adjunt de la Universitat de Barcelona, Dr. Carles Carreras; el
director d’Alumni UB, Jordi Garcia i Serra, i l’advocat Miquel
Roca i Junyent.
Entre les personalitats del
Consell de Notables assistents
a l’acte hi havia Joan Rodés, vicepresident del Consell d’Administració del Consorci Hospitalari de Catalunya i president del
Comitè Científic Extern de l’Institut d’Investigació Pere Virgili; la
presidenta del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, M. Eugènia Alegret Burgués; la vicepresidenta del Centre per a la

Cooperació a la Mediterrània de
Creu Roja i Mitja Lluna Roja,
Marta Corachán; el president
d’Abertis Infraestructures, Salvador Alemany, i l’expresident de
la Generalitat de Catalunya,
Pasqual Maragall.
Pel que fa als exalumnes,
van assistir-hi el fundador i director General d’Oryzon, Carlos
Buesa; el vicepresident de la
Junta de Museus de Catalunya,
Eduard Carbonell; el director
del Programa de recerca en
Epigenètica i Biologia del Càncer, Institut Català d’Oncologia
– Programa EPI Genètica, Manel Esteller; l’escriptor Màrius
Serra, i la vicepresidenta i directora d’Epidemiologia de RTI
Health Solutions, Susana Pérez
Gutthann.
En el decurs de la presentació, el vicerector adjunt, Dr. Carles Carreras, va manifestar que
«Alumni UB és una aposta es-

tratègica que pretén ser un referent social del nostre valor afegit
més important com a universitat
pública: la formació social». Al
seu torn, el director d’Alumni UB,
Jordi Garcia, va destacar que
«l’ascensor social més important
de Catalunya i de l’Estat és la
Universitat de Barcelona», i en
aquest sentit, va remarcar que
«els exalumnes d’una universitat
de renom mundial com la UB
som una comunitat privilegiada
respecte a altres col·lectius,

La UB, pionera a equipar l’alumnat amb
dispositius de lectura d’última generació
Grammata, empresa espanyola
especialitzada en el disseny, el
contingut i la comercialització de
llibres electrònics, ha signat un
acord de col·laboració amb la
Universitat de Barcelona (UB) per
facilitar a l’alumnat l’adquisició de
llibres electrònics com també la
participació activa de la UB com
a subministrador de continguts.
Segons Jaime Janer, responsable de negoci de Grammata «el
projecte és el primer que equiparà l’alumnat i el professorat universitaris amb dispositius de lectura d’última generació, com ara
el Papyre 6.S Alex. Aquest lector
de llibres digitals ofereix al mercat

educatiu noves possibilitats, gràcies a prestacions com ara la
connectivitat Wi-Fi, el marcatge
del text, la possibilitat d’afegir comentaris escrits o de veu, enllaços URL d’Internet, etc.
L’acord inclou una compra inicial de la Universitat
de Barcelona de quaranta
dispositius Papyre 6.1 que
utilitzarà en la modalitat
de préstec en la xarxa de
biblioteques de la UB.
Aquests dispositius inclouran continguts de
Grammata seleccionats per la UB, principalment clàssics lliu-

res de drets d’autor, i fons de
pantalla d’inici amb el logotip de
la Universitat de Barcelona. A
més, aniran protegits amb una
funda serigrafiada amb la
imatge de la Universitat de Barcelona i amb instruccions bàsiques per
fer-ne un bon ús.
La Universitat de
Barcelona ha nego
ciat també amb Grammata descomptes especials per a l’alumnat,
el professorat i el personal de la Universitat en el
preu dels Papyre.

atès que som hereus dels 560
anys d’història que ens precedeixen».
Per la seva banda, el president d’honor d’Alumni UB, Miquel Roca, va advertir en el
seu discurs que «Catalunya,
Espanya, no té futur si no és
capaç de prioritzar talent i recerca», i que «calen universitats
de qualitat, que es fixin objectius
d’excel·lència, i precisament
amb aquesta voluntat ha nascut
Alumni UB».

Convenis de col·laboració
La Universitat de Barcelona ha signat
recentment acords de col·laboració
amb l’Editorial Coolt, Sapiens Publicacions, Edicions Free i Ediciones
Gol España. Les empreses signants
col·laboraran amb la UB en la difusió
i la promoció dels seus serveis i activitats, per tal de desenvolupar la vinculació de la UB amb la societat i, al
seu torn, la Universitat de Barcelona
reforçarà la presència de les publicacions d’aquestes empreses en els
seus centres.
Les publicacions emmarcades
dins els convenis esmentats són el
diari esportiu Gol, les revistes de difusió cultural TimeOut, Butxaca i Coolt,
com també les publicacions divulgatives de fets històrics i territori català,
Sàpiens i Descobrir Catalunya.

