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El número que teniu a les mans coincideix amb l’inici del curs 2011-12
i reflecteix una part de la nostra realitat, parla de nosaltres. Vivim
moments de forts canvis al món i de crisi en molts dels llocs de la
nostra vida quotidiana; per això, la Universitat ha de continuar sent
un dels pilars de la nostra societat: passos universitaris ferms han de
tenir un pes decisiu.
Conscients i responsables, en el marc de la conjuntura econòmica
que vivim, hem reduït el tiratge i el nombre de pàgines de la revista per
tal de poder seguir el camí del rigor i la qualitat, de comunicació activa
que la nostra funció de servei públic ens imposa. Com a institució, i
comptant amb l’esforç i el treball ben fet de tots els sectors universitaris, estem fent front a les retallades, que per a aquest any 2011 representen un 16,3 %. Ho fem amb la consciència que tots hem de posar
el nostre granet de sorra per superar la crisi, però ferms en la defensa
de la Universitat com un dels eixos principals per sortir-nos-en.
Comencem el curs amb nous ànims i forces renovades. Hem
actualitzat, com podeu veure, el logotip de la UB i hem reduït esforços
econòmics ben dirigits impulsant la comunicació i el màrqueting per
difondre el nostre compromís i la nostra força universitària, posant-la
al servei de la societat.
Aquesta revista i el nou logotip poden ser dos petits exemples
d’un camí de defensa de la nostra realitat i de la nostra feina, procurant que la crisi se superi amb efectes conjunturals passatgers, amb
ajustaments i sacrificis que no afectin el nostre compromís social, la
nostra qualitat global.
La Universitat de Barcelona és una gran Universitat, respectada
al món. La nostra feina és la continuació d’un camí que ja té més de
cinc-cents anys i que volem deixar a les generacions futures al més
ben adobat possible.
Bon inici de curs!
Dídac Ramírez
Rector
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«Cal fer una revisió a fons de la gestió
dels serveis públics»

Ricard Fornesa

President de VidaCaixa Grup i president d’honor de “la Caixa”
Ricard Fornesa (Barcelona, 1931)
Llicenciat en Dret i advocat de l’Estat en excedència, Fornesa és actualment president de VidaCaixa Grup, conseller d’Abertis Infraestructures, patró i vicepresident
primer de la Fundació “la Caixa”, i ostenta la presidència d’honor de “la Caixa”,
Caixabank i Agbar. El seu discurs és ràpid i estructurat: no s’encalla, no dubta, no
li calen pauses per imprimir rigor a les seves paraules. Durant la conversa, es declara «gairebé apòstol» del model de “la Caixa“, de la qual va ser president, i explica
amb orgull i convicció l’extraordinària remuntada que, com a president executiu, va
imprimir a la Societat General d’Aigües de Barcelona (Agbar), i que va aconseguir
combinant l’estratègia de l’aliança i la de la «xocolata del lloro». Creu en l’estabilitat,
però no a costa de l’estímul; considera que la bona gestió és molt més eficient que
les retallades; i no combrega amb cap projecte pel sol fet que sigui viable.

Entrevista

La seva etapa universitària va trans
córrer en ple franquisme. Quins records
té d’aquella Universitat?
He estat president de la Universitat Ramon
Llull durant quatre anys, per tant, he tingut
una relació pròxima a la Universitat actual.
Crec que la Universitat d’aleshores era molt
diferent de la d’ara. Era el temps del franquisme i, és clar, l’expressió política era limitadíssima. També s’ha tingut com a exemple
i recordatori del que es podia fer en català o
no es podia fer en català... El que estava prohibit no era publicar llibres, sinó fer publicacions periòdiques. Amb un grup d’amics
vam voler fer una revista, ciclostilada, absolutament jurídica. Recordo l’article que hi
vaig escriure: «Servituds al dret andorrà»;
doncs, escolti, al cap de tres dies va venir la
policia a casa meva. Això era una expressió
claríssima de les limitacions que teníem i
amb les quals no podíem jugar. En conseqüència, si la Universitat és moltes vegades
caliu d’actituds i disposicions polítiques,
aleshores estaven molt anul·lades. Podien
existir, però molt relativament. Això concentrava l’activitat en altres àmbits.
Jo recordo una Universitat còmoda,
agradable, interessant, simpàtica, potser
massa relaxada. Hi havia assignatures una
mica més dures, però, en general, l’ambient
era més lax. Per comparar, per exemple,
amb la que jo vaig conèixer, la Facultat de
Dret, les escoles d’enginyeria i algunes altres
eren molt més dures. La Facultat de Dret era
sortida i camí per als qui moltes vegades no
sabien què estudiar. En aquest sentit era
una Facultat una mica castigada. Per contra, això també feia que tingués una diversificació de gent, d’actituds, de posicions,
que la feia atractiva. La recordo molt agradablement; un moment de la meva vida que
voldria no oblidar. Per això, tot el que es faci
per recuperar la memòria de la Universitat té
un valor extraordinari.

I des de la perspectiva que li dóna la
vicepresidència de la Fundació “la
Caixa”, que dóna suport a molts projec
tes de l’àmbit universitari, com veu la
Universitat actual?
Jo crec en una universitat posicionada en un
àmbit realment important de la nostra vida.
No és una frase meva, sinó comú denominador de moltes de les consideracions que es
fan sobre una universitat que necessita una
reforma urgent, que necessita la recuperació
d’uns estils que han anat desapareixent, que
necessita perdre una certa endogàmia i que
necessita l’arribada de col·laboradors externs. També seria molt útil, en el camí que
pugui emprendre, una col·laboració privada–
pública. Per tant, s’haurien de trobar els camins, els enllaços perquè la disposició de les
organitzacions privades coincidís amb els
referents, amb els propòsits i programes de
la Universitat. Més que esperar l’aportació de
fons indiscriminats, és important que s’incentivin programes i projectes que siguin
d’interès per a determinades empreses. I
això, que ja s’ha fet, seria bo multiplicar-ho
i estimular-ho, no solament per recuperar
fons, sinó també per obtenir una cosa que
potser li falta a la Universitat, que és més
sentit empíric, més actuació pràctica, i més
utilitat empresarial.
Vostè ha dit en alguna ocasió que el
català —l’espanyol també, però el cata
là en especial— és un individualista nat.
Veu en aquest tret un obstacle per al
desenvolupament de les agències d’an
tics alumnes, com ara Alumni UB?
Abans podia ser una característica espanyola
o catalana, però avui en dia, com sabem, en
una societat postmoderna, és una característica lamentablement universal. L’individualisme, amb la connotació d’egoisme que comporta, i la pèrdua del sentit de la solidaritat,
s’està estenent amplíssimament per tot arreu.

Veu amb bons ulls la decisió del Govern de la
Generalitat de reformar el model de control i
gestió de les universitats?
No conec a fons el programa i, per tant, m’és difícil
jutjar-lo, però com que entenc que ha d’estar dins
la línia que tots coneixem —perquè s’ha publicitat
prou quins són els inconvenients de la universitat i
quines són les coses que cal rectificar o liderar per
actualitzar-la, per al seu «aggiornamento» amb la
resta d’universitats estrangeres—, considero que
aquests programes de reforma són molt importants. Sempre que es portin a terme amb plena
consciència i amb plena col·laboració amb la mateixa universitat.

No cal anul·lar l’individualisme; el que cal és
recordar que és compatible amb la solidaritat
i amb el sentit de ciutadania.
La seva trajectòria professional està
estretament vinculada a les dècades de
forta expansió de “la Caixa”. Creu que
la reforma de les caixes s’ha fet bé i
quan tocava?
Miri, jo sempre he estat un entusiasta,
i m’atreviria a dir, un apòstol de les caixes.
Vaig intentar, en un moment determinat, traslladar-les a l’Amèrica del Sud i no vaig tenir
èxit. Jo crec que era una gran creació. Però
avui dia no és que hagi estat bé, sinó que era
veritablement necessari reformar-les, com
han demostrat les xifres i els fets. Aquestes
caixes no podien continuar. Lamento que
s’hagi hagut d’anar per aquest camí, però no
em sap greu que s’hagi fet, perquè era absolutament necessari. I haig de dir que crec
que s’ha fet molt bé. Crec que en el cas de
“la Caixa” s’ha fet fantàsticament bé. Ha estat una solució perfecta, perquè “la Caixa” ha
creat un banc, però un banc davant d’una
caixa tradicional i clàssica, amb la seva obra
social. I així s’ha salvat, com a mínim, una
essència de “la Caixa”. És una pena, però,
que circumstàncies econòmiques globals, i
mecanismes de gestió propis, i bombolles
immobiliàries, i esclats financers fraudulents,
hagin portat a la desaparició d’un model que
crec que era exportable, perquè evitava l’exclusió financera, especialment en països en
vies de desenvolupament.
«Bancs i caixes no són culpables de
la crisi; s’han encomanat» és una de les
declaracions que ha fet respecte a l’ori
gen de la crisi econòmica. Qui o què és
el responsable original de la crisi, i qui
o què la fa tan llarga i feixuga?
Aquí hi havia una crisi immobiliària que tots
coneixem i considero que era insuperable en
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Notícies de fa algunes setmanes remarcaven que la
solidaritat de les grans fortunes espanyoles no està
a l’altura de les seves homòlogues estrangeres.
Considera que aquest «desnivell» és fruit del caràcter
individualista de què abans parlàvem?
És tan evidentment lògic que paguin els rics, que ningú no
s’atreviria a dir el contrari! El que sí que es pregunta la gent
és: «pagaran realment els rics?» Aquest és el problema.
Està bé que pagui el nivell més alt de la classe mitjana,
ningú no ho posa en dubte. El que resulta desafortunat és
que pagui aquest nivell i que el superior no pagui. Hi ha una
situació, absolutament legal i establerta, per la qual determinats instruments financers, determinats posicionaments
empresarials, eludeixen legalment l’impost. Pot estar bé o
malament, però si ho fan no estan pagant els més rics. I no
s’estarà mai d’acord que paguin sempre els salaris més alts,
que està bé que paguin, però que no paguin les grans fortunes. S’hauria d’establir un mecanisme que fes possible
que paguessin també les grans fortunes.

si mateixa. El que va multiplicar la crisi immobiliària va ser una crisi financera de dimensions extraordinàries, procedent exactament
dels Estats Units, que va empastifar tot el
món dels seus actius tòxics. Jo dic que
s’haurien de canviar els deu manaments perquè estan antiquats, s’haurien d’actualitzar.
Per exemple, n’hi ha un que diu «no codiciarás a la mujer de tu prójimo», doncs la dona
tampoc no hauria de cobejar «el hombre de
su prójima», perquè, si no, considero que
aquest manament és sexista. I el quart manament no hauria de dir «honrarás a tu padre
y a tu madre», sinó que hauria de dir «no matarás a tu padre ni a tu madre», perquè ara
apallissen i maten els pares. I el setè manament no hauria de dir «no hurtarás», sinó «no
emitirás activos tóxicos, no harás hipotecas
subprime, ni emitirás derivados fraudulentos»,
perquè el que es fa ara no és furtar directament, sinó estafar escandalosament. Aquest
fet va estendre a tot el món una falta de credibilitat financera, que és el que ha enfonsat
els bancs. I va venir dels Estats Units, i es va
estendre als països anglosaxons i a la banca
centreeuropea, no a l’espanyola. Al final, s’ha
perjudicat la banca espanyola, però només
cal llegir Roubini a Cómo salimos de ésta. A
la pàgina 400, ho recordo!, hi diu: «el gran
culpable fue Estados Unidos». Ho diu Roubini, no pas jo: «el gran culpable fue Estados
Unidos». Recorda els palanquejaments dels
bancs?; per exemple, el Lehman Brothers

«L’estabilitat fiscal directa,
pura i dura, escanya el
creixement i no permet la
recuperació de l’atur»
tenia al 33 a 1, però és que el Deutsche Bank
tenia el 53 a 1, i el Barclays el 61 a 1 i l’ING el 49
a 1, o sigui, la banca central europea, no pas
l’espanyola. Per tant, crec que la crisi ha tingut un efecte, una bombolla immobiliària que
s’ha multiplicat per molt amb una bombolla
financera. Perquè hem de tenir en compte
que l’immobiliari gairebé mai no acaba tenint
valor zero, però el financer sí. El fracàs financer acaba en valor zero, i això ha donat lloc
a unes fallides impressionants de bancs, i a
unes aportacions públiques als bancs enormes. Es parla de l’espanyola perquè són
més en nombre; diuen: «és que a Espanya
són sis o set!». Sí, però és que són «caixetes» de no res! Els altres són el Royal Bank
of Scotland o el Deutsche Bank, i un sol
d’aquests bancs feia el triple que totes les
caixes espanyoles afectades! Per tant, ens
ha vingut de fora, i per això, crec, ens costa
tant de resoldre, perquè no depèn de nos
atres ni tenim capacitat per afrontar-la.
Doncs segons el que avui [27 de se
tembre] recullen els diaris, el president

dels Estats Units considera que «Euro
pa està espantant el món»...
Vaig a dir una cosa que no és cap saviesa
meva, sinó que és heretada. Ho van dir premis Nobel com ara Stiglitz o Krugman, molts:
que la pressió de l’estabilitat fiscal ha anat
amb excessiva acceleració. Aquesta imposició d’Alemanya, l’any 2013, l’any 13!... És evident que l’estabilitat fiscal és important, però
es podria haver compatibilitzat amb el creixement. L’estabilitat fiscal directa, pura i dura,
escanya el creixement i, per tant, no permet
la recuperació de l’atur. Es podria haver dit, en
lloc de l’any 2013, l’any 2018. Si l’estabilitat
fiscal s’hagués demorat fins a l’any 2018, es
podria haver compatibilitzat amb una activitat
de creixement econòmic, amb una activitat
d’estímul. El contrari impossibilita l’estímul. I
això és el que fan els Estats Units.
I sobre aquesta frase tan sovinteja
da d’«hem viscut massa bé els darrers
anys», què en pensa? Benestar social i
progrés econòmic són antagònics?
Jo crec que són perfectament compatibles,
el que passa és que han estat gestionats
malament. Precisament, parlen molt de sanitat, però independentment de les paraules
retallades, recortes o reducción, n’hi ha una
altra: gestió. Han pensat seriosament si la
mateixa sanitat no es pot gestionar amb
menys diners? Jo li posaré l’exemple típic:
nosaltres, amb Adeslas, gestionàvem l’Hos-
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«“la Caixa” també
seria viable sense
Espanya, però
igual de viable?»

pital de la Ribera, un hospital públic de gestió privada, però públic, gratuït i universal,
per a tothom qui hi vagi; era un 20 % més
barat per càpita que el públic. Té habitació
individual amb bany i llit per a un acompanyant i no hi ha llista d’espera. Això, què posa de manifest? No calen retallades, sinó ajustaments mitjançant una millora de gestió.
Preocupem-nos de gestionar bé, preocupemnos d’ordenar el servei públic de manera que
prescindeixi de les disposicions inadequades.
Perquè venim d’un moment d’eufòria, i els moments d’eufòria econòmica donen lloc, més
fàcilment, a una gestió laxa. Adonem-nos que,
dit entre cometes, sobraven diners i no calia
comptar tant, i que ara és diferent i hem d’estalviar fins a l’últim cèntim. Jo recordo i sempre
explico —perquè a la meva edat expliquem les
coses moltes vegades— que quan vaig entrar
a Aigües de Barcelona era una companyia que
estava pràcticament...
Precisament li anava a demanar com
s’ho va fer per remuntar Aigües de Bar
celona quan estava en una situació eco
nòmica tan crítica.
Els vaig dir: «s’ha d’estalviar de tot». I els ho
concretava, i em responien: «això és la xocolata del lloro». I llavors els vaig etzibar:
«d’ara endavant queda prohibit dir la frase la
xocolata del lloro». Perquè hi ha estalvis que
per si mateixos no tenen cap rellevància, però que tenen la significació de l’exemplaritat.

«Tots els directors es pagaran el cafè!». Em
diran: «això són quatre quartos!» Simplement demostra que no es fan bajanades i
que s’ha de treballar seriosament. Aquest és
el criteri que jo crec que s’ha d’aplicar al servei públic. No sé si s’ha de fer copagament
o no; jo diria que probablement sí, però
abans d’això s’ha de fer una revisió a fons de
la qualitat de la gestió de tots els serveis públics. I eliminar la xocolata del lloro. Si l’estalvi són pocs diners, com a mínim, tenen el
valor de la seriositat amb què es gestionen.
Arran de l’enrenou que va resultar fa
uns anys del plantejament de l’OPA de
Gas Natural-Endesa, vostè va declarar no
entendre aquest «sospitar de tot el que ve
de Catalunya». Què fa que aquesta «mal
fiança» es mantingui al llarg de la història?
Les situacions de malfiança, com les ba
ralles, sempre vénen de dos. Jo crec que
nosaltres tenim una manera de ser que no
encaixa molt directament amb l’estil d’Espanya i de vegades rebem una certa actitud
d’incomprensió, diguem-ho així. I això no és
culpa nostra. Sí que en tenim una part de
culpa, nosaltres: som innecessàriament
provocadors. Jo sempre dic que una minoria ha de tenir un estil de minoria i que la
seva manera d’imposar-se és la subtilesa,
no la provocació. Jo sempre parlo dels jueus, que per mi és realment un poble escollit, «que se sabe manejar muy bien», i veiem

el país immens que són els Estats Units i el
mínim percentatge de població que són ells.
En comptes de retreure’ns, d’estar enfadats, disgustats, de sentir-nos humiliats i
separats d’Espanya, hauríem de voler ser
part d’Espanya i pesar més a Espanya, i
tenir més força i més poder, com moltes
vegades l’ha tingut el poble basc sent molt
més petit que nosaltres. Crec que ens falta
habilitat per imposar-nos a Espanya. Quan
diuen: «no nos separamos, nos separan,
porque no nos quieren», jo dic: «y a mi qué
me importa!» Jo no vull que em separin
d’Espanya, no em deixo separar. Diuen que
és viable...Tot pot ser viable. M’imagino que
“la Caixa” també seria viable sense Espanya
però, igual de viable? ¿I serien igual de viables sense Espanya “la Caixa”, Gas Natural,
Abertis, les grans empreses alimentàries
catalanes...? Tot seria igual? Viable, sí que
ho seria, però igual o menys viable? Jo prefereixo comptar amb Espanya perquè hi
estic acostumat i no estic d’acord que em
diguin que no haig de participar-hi.
Abans parlàvem de la remuntada
que va imprimir a Aigües de Barcelona,
convertint-la en una de les multinacio
nals més importants de tot l’Estat, èxit
que molts van atribuir a aliances estra
tègiques amb capital estranger. Quines
aliances, quines estratègies, conside
raria més factibles per aconseguir, en el
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moment actual, la remuntada d’una
companyia en situació crítica?
En tots els moments, la incorporació de capital estranger ha estat útil. Un dels grans
elements del creixement d’Espanya va ser la
presència de capital estranger. En el moment
en què necessitem finançament, millor que
entri capital. Per tant, jo crec que seria convenient l’entrada de capital estranger. No és
un moment feliç per a aquesta entrada de
capital, però és possible. Crec que s’hauria
de plantejar seriosament una estratègia
d’aquest tipus. I ja s’està fent.
Fins quan creu que Europa serà ca
paç de sostenir la feble economia d’al
guns dels seus membres? Quines me
sures hauria d’adoptar la Unió Europea
per sortir-se’n?
El que passarà dependrà de les polítiques que
es portin a terme. Si es fan polítiques encertades, serà possible sortir-se’n aviat; si no, acabaran fracassant i se n’anirà tot en orris. Si
l’euro és un element útil, i jo sóc dels qui ho
considero; si els mecanismes de la Unió Europea reporten beneficis per a tots... Per
exemple, Alemanya és un gran pagano, un
gran proveïdor, és com els crupiers dels casinos, que reparteixen moltes fitxes, però després se n’enduen unes quantes... I Alemanya
se les enduu, aquestes fitxes... Ens convé a
tots, aquest manteniment. Si es parteix de la
base que s’ha de mantenir, s’han de fer sacrificis, i Alemanya també n’ha de fer: és el proveïdor més gran. Crec que és important que

«Si es fessin les polítiques
adequades, la crisi s’hauria
de resoldre durant el 2012»
hi hagi consciència, que és bo mantenir l’statu
quo, que s’hauria de migrar cap a la seva estructura, i la seva ordenació financera comunitària també, però per aquest camí, amb les
adaptacions i actualitzacions que convinguin,
crec que s’hauria d’aconseguir el manteniment
d’Europa, el manteniment de l’euro, la millora
de la seva regulació, i fent els sacrificis que
siguin necessaris a través de la compra de
deute. Si es fessin les polítiques adequades,
jo crec que durant el 2012 s’hauria de resoldre. Però s’hi han de posar molts diners, molta confiança, i fer molts sacrificis.
I pel que fa a les pròximes eleccions
generals, quin és el seu pronòstic?
El que mani no s’ho trobarà gaire divertit perquè el panorama serà d’endeutament, amb
serveis públics que necessiten molt finançament i no el trobarà. Tindrà moltes dificultats.
Si Europa va per bon camí, crec que tindrà
resolució per renovar deute i, amb una política d’austeritat correcta, podrà mantenir
l’equilibri fiscal i, discretament, els serveis
públics, i millorar-los a partir del 14 o 15. Això
si es fan les polítiques adequades. Si a fora
no es fan les polítiques adequades, per bé

que es vulguin fer aquí, hi pot haver entrebancs molt greus.
Vol dir que el «color» del nou gover
nant no és determinant?
El color del polític d’aquí és importantíssim,
però si han de renovar deute i no els el renoven, no els servirà de gaire. Per tant, és molt
important que es trobin un escenari financer
favorable. I si troben un escenari financer
favorable, ho han de fer bé. Bé, ho han de fer
bé de tota manera! (riu). Però, encara que ho
facin bé, si no tenen els diners per tirar endavant, no els anirà gaire bé.
I qui creu que haurà d’afrontar
aquest escenari?
No ho sé, no ho sé... perquè uns ja ho han
practicat i no els ha anat gaire bé, i els que
han de venir no ho han practicat encara. Pérez Rubalcaba no és el mateix que Zapatero;
ho faria millor o pitjor? No ho sé. Rajoy no ha
fet mai de cap de govern. Ho farà millor? No
ho sé, no l’he vist actuar. Jo penso que hi ha
bona voluntat per part de tots. I, a més, per
norma, mentre jo estigui vinculat a una empresa... Mai no m’he definit políticament, i
tampoc no ho faré ara.

Text:

Ester Colominas
Fotografies:

J. M. Rué
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Resiliència: capa
A partir d’un origen comú —el verb
llatí resilio, resilire— i de la seva
traducció literal —saltar cap enrere, rebotar—, la resiliència s’ha
donat a conèixer com la «capacitat
d’una persona o d’un grup per
superar grans dificultats i créixer
per mitjà o en presència d’aquestes dificultats de manera positiva»
(vegeu V. O. a la pàgina 14).
El mot, i el concepte, relacionat principalment amb els camps
de la psicopedagogia i la intervenció social, s’utilitzen també en
altres entorns, com ara la ciència
dels materials, l’ecologia, o fins i
tot l’economia. L’essència, en tots
aquests àmbits, és la mateixa; els
matisos marquen les diferències
entre si.

Text:

Ester Colominas

«Els factors que afavoreixen la resiliència
són els que afavoreixen la felicitat»
La resiliència és una capacitat humana que
ens ajuda a comprendre l’esperança davant
els patiments, els traumes i el dolor viscuts.
És un concepte que té un gran poder d’inspiració. Els professionals que acompanyem
processos educatius o de restauració de la
salut hem vist centenars de persones que
davant d’adversitats, moltes gairebé insuperables, han aconseguit enfrontar-s’hi i reeixir.
Per què algunes persones poden fer front a
les proves més dures de la vida, mentre que
altres se senten superades pel més petit obstacle? Quins són els factors que possibiliten
que una persona es recuperi davant l’adversitat mentre que d’altres es veuen envaïdes
per sentiments de desesperança i abandonament? De les persones que superen adversitats i en surten enfortides en diem resilients.
Quan en la vida ens trobem en situacions
que semblen sense sortida, la resiliència ens
convida a desbloquejar la mirada i trobar noves sortides. La resiliència és un procés que
denota una barreja de factors i, per tant, trenca dicotomies com ara factors promotors /
factors de risc, atribut personal / aportació de
l’entorn. Està vinculada al desenvolupament i
creixement humà, no constitueix un estat definitiu, mai no és absoluta ni total i no es limita
a una actitud de resistència, sinó que permet
la construcció i la reconstrucció.

Els principals factors que afavoreixen la
resiliència són els mateixos que afavoreixen
la felicitat: treballar l’autoestima conscient, el
sentit de l’humor, la creativitat, la introspecció, la independència, la capacitat de relacionar-se, la capacitat d’iniciativa i la moralitat
o dotació de sentit.
De processos resilients, n’hi ha molts
exemples coneguts: personatges reals, com
ara Viktor Frankl, pare de la psicologia humanista, o Maria Callas, famosa cantant
d’òpera; el compositor Ludwig van Beethoven, o el neuròleg i un dels pares de la resiliència, Boris Cyrulnik; dels contes tradicionals, com ara l’Aneguet lleig, o personalitats
de l’àmbit empresarial com ara Steve Jobs.

Anna Forés
professora del Departament
de Didàctica i Organització Educativa.
Autora del llibre La resiliencia.
Crecer desde la adversidad
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acitat per superar
«Un bosc madur trigarà més a recuperar-se d’un incendi
que un de jove o un matollar»
En ecologia, s’anomena resiliència l’«elasticitat» amb què una comunitat retorna al seu
estat inicial després d’una maltempsada (una
pertorbació com, per exemple, un incendi
forestal). Se sol mesurar amb unitats de
temps i depèn, evidentment, de la magnitud
i de la freqüència de la pertorbació, de l’«experiència» que la comunitat tingui (si l’ha patida en el passat i hi ha espècies poc o molt
adaptades a aquell tipus de pertorbació, o si
és totalment nova), de la complexitat, diversitat i maduresa de la comunitat, i d’altres
factors. Una comunitat és més resilient davant d’una pertorbació si aquesta és petita,
relativament freqüent (però no massa) i sòlita, si la comunitat és poc complexa i poc
diversa, etc.
Tornant a l’exemple de l’incendi forestal,
un bosc madur trigarà més a recuperar-se
d’una pertorbació d’aquest tipus que un
bosc jove o un matollar; un bosc tropical,
més que un bosc de les nostres latituds; i
aquest darrer, més que un bosc boreal; hi ha
espècies adaptades a aquestes maltempsades (en el cas dels incendis, per exemple, les
plantes piròfites). Incendis o altres pertorbacions importants que afecten cada pocs
anys la mateixa comunitat ecològica n’impedeixen la recuperació total; i si són massa

sovintejats, poden comportar una espiral de
degradació que, a partir d’un cert moment,
impedirà la recuperació de la comunitat original potser durant mil·lennis. El que en el
passat foren les terres fèrtils de Mesopotàmia, per exemple, han estat transformades,
per una agricultura i una ramaderia continuades al llarg de segles, en els deserts que
veiem avui en dia, i en tenim exemples més
propers, com ara les bad lands (terres ermes) a tot arreu.
El concepte de resiliència queda complementat pels d’inèrcia (la tendència a
tornar a l’estat inicial després d’una pertorbació), amplitud (la mesura en què la pertorbació aparta la comunitat del seu estat
inicial), etc.

Joandomènec Ros
catedràtic del Departament d’Ecologia
© Josep M. Montaner /UCE

«Una comunitat és més
resilient si la pertorbació
és petita i relativament
freqüent»
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«La resiliència és una propietat inherent al material,
i, com ell, és modificable»
La resiliència en ciència i enginyeria de materials fa referència a l’energia que pot absorbir un material fins que arriba al seu límit
elàstic. El mòdul (valor absolut) de resiliència
és l’energia per unitat de volum que ha de
ser absorbida per arribar a deformar el material fins al seu límit elàstic.
La resiliència del material depèn directament de la tensió que pot suportar en
règim elàstic i de la deformació que pateix.
Per parlar de resiliència, la deformació ha
de ser necessàriament elàstica, és a dir,
eliminada la càrrega aplicada, el material
recupera la seva forma inicial, anterior a la
deformació. De resultes d’aquest comportament elàstic, la deformació que pateix el
material es pot expressar en funció de la
tensió i del mòdul elàstic del material seguint la llei de Hooke i, per tant, el mòdul de
resiliència queda així:

Per aquest motiu, es correspon amb
l’àrea sota la corba d’un assaig de tracció
entre la deformació nul·la i la deformació corresponent al límit elàstic del material. Les
unitats en què s’expressen són joules per
metre cúbic (J/m3 ).

«L’exemple típic d’aliatge
amb resiliència elevada
és el material amb què es
fan les molles»
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elàstics elevats tenen
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La resiliència és una propietat inherent al
material; ara bé, tot material és susceptible de
modificació, per la qual cosa la resiliència
també ho és. Qualsevol tractament que modifiqui el mòdul elàstic i/o el límit elàstic del
material n’afectarà també la resiliència. Per
exemple, l’acer, a través de diferents tractaments tèrmics o termomecànics, pot adoptar
estructures amb distintes propietats mecàniques i, per tant, amb una resiliència diferent.
L’exemple típic d’aliatge amb resiliència elevada és el material amb què es fan les molles.
Tots els materials tenen un mòdul de resiliència, ja que tots tenen comportament
elàstic. En general, podem dir que els materials amb límits elàstics elevats tindran resiliències elevades, i els materials amb límits
baixos les tindran menors.

Irene G. Cano
professora del Departament de Ciència
dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
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«En situacions de recessió arribar a un nou equilibri
és especialment difícil»
La paraula resiliència no forma part del vocabulari comú d’economia, però aquesta disciplina utilitza conceptes relacionats com ara
flexibilitat, grau d’adaptació als impactes externs (o innovacions) i recuperació de l’equilibri.
Els impactes en economia poden tenir
efectes transitoris o permanents. En el primer cas, tan bon punt es produeix l’impacte
i els agents econòmics en donen resposta,
l’economia torna al seu equilibri original. I al
contrari, si l’efecte de l’impacte és perma-

A punt de tancar aquesta edició, el
Premi Nobel d’Economia 2011 era
concedit a dos nord-americans
que han introduït conceptes relacionats amb la resiliència en la metodologia econòmica. Thomas J.
Sargent i Christopher A. Sims han
vist reconegudes amb aquest
guardó les seves recerques sobre
models d’equilibri general de macroeconomia, i el fet d’haver des
envolupat instruments per a l’anàlisi de l’impacte de les polítiques
econòmiques també ha estat motiu per a aquest reconeixement.

nent, l’economia s’allunya del seu equilibri
anterior per trobar-ne un de nou.
Els mercats financers són exemples de
mercats molt flexibles i, per tant, adaptables
a impactes. Altres mercats són més rígids;
per exemple, no és fàcil traslladar una fàbrica
a un país diferent o adaptar la contractació
laboral a les noves exigències de producció.
La flexibilitat i l’ajust són relativament fàcils en el cas d’impactes transitoris; per
exemple, si fluctua el preu del petroli en una
setmana, no revisem la nostra decisió de
comprar un cotxe de baix consum de carburant. Si hi ha un descens temporal de la producció de cotxes, l’empresa recorre a l’acomiadament de treballadors amb contracte
temporal i no gosa reduir el nombre de contractes indefinits. Però els ajustos es compliquen en el cas d’impactes permanents perquè impliquen encaixar en una nova situació,
estructuralment diferent. Si l’alça del preu del
petroli persisteix, haurem d’iniciar un llarg
procés d’adaptació a energies més barates
i netes. Si la fàbrica de cotxes necessita tancar línies de producció, també necessitarà
vèncer la resistència a la supressió de contractes laborals indefinits.
En situacions de recessió o depressió, la
flexibilitat, l’adaptació i la consecució d’un nou
equilibri són especialment durs. D’una banda,
la resistència a canviar d’hàbits de consum o

«La resistència a
canviar dificulta
l’ajustament»
de feina dificulta l’ajustament. Mercats amb
més rigideses, de naturalesa econòmica o institucional, només fan que endarrerir el necessari procés d’ajustament. I d’altra banda, si les
circumstàncies econòmiques no permeten el
canvi de treballadors i empreses, poden produir-se equilibris «dolents», en els quals l’economia s’estanca en un baix nivell d’activitat i
amb una baixa dinàmica. En aquest últim cas,
l’economia pot romandre aturada malgrat que,
per si mateixa, sigui prou flexible.

Peter Claeys
professor del Departament d’Econometria,
Estadística i Economia Espanyola
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Stefan
Vanistendael:
«La resiliencia no
se construye a
cualquier precio,
siempre tiene una
dimensión ética»

S

tefan Vanistendael (Utrecht,
1951) es sociólogo y demógrafo por la Universidad de Lovaina, Bélgica. Ha sido investigador en el Centro de
Estudios de Población y Familia
de Bruselas (CBGS) y, desde
1979, trabaja en la Oficina Inter
nacional Católica de la Infancia
(BICE), en Ginebra, donde ha
ocupado diversos cargos. Difusor
del concepto de resiliencia, participó el pasado 5 de mayo en la
II Jornada sobre Victimología, que
bajo el título «Desvictimización y
reparación: potenciar la resiliencia y prevenir la victimización secundaria», se llevó a cabo en el
Paranimfo de la UB. Es autor de
numerosas publicaciones en esta línea de estudio, entre las que
destacan La felicidad es posible.
Despertar en niños maltratados la
confianza en sí mismos: construir
la resiliencia (2002), El realismo de
la esperanza (2004) o Derechos
del niño y resiliencia (2010).
En los últimos tiempos, se ha
bla mucho del concepto de
resiliencia, pero parece que
los expertos conceptualizan
de distinta manera el término.
Algunos lo entienden como
capacidad, otros como pro
ceso, incluso como resultado.
¿Cómo define usted la resi
liencia?
No existe una definición universalmente aceptada de resiliencia,
pero tampoco me parece un pro-

blema grave. Lo mismo sucede
en el caso de conceptos como el
tiempo, el amor o el humor y, no
obstante, los entendemos bien.
Suele ser más importante centrarse en las raíces del concepto,
en realidad. Según el psicólogo
argentino Ramón Lascano, la resiliencia aparece en los caminos
de la vida que nos sorprenden
para bien, y esta observación es
el punto de partida de cualquier
reflexión sobre la resiliencia.
Una definición pragmática
sería la siguiente: «La resiliencia
es la capacidad de una persona
o un grupo para superar grandes dificultades y crecer a través o en presencia de ellas de
manera positiva». Esta capacidad puede ser latente o visible y
nunca es absoluta, siempre es
variable, y se construye en un
proceso de interacción con el
entorno. Suele ser un proceso
inconsciente, que tiene lugar durante toda una vida. En ocasiones es necesario el apoyo profesional, pero muchas veces no.
Una cuestión importante e injustamente olvidada es que la resiliencia siempre tiene una dimensión ética y no se construye a
cualquier precio, ya que, a menudo, no es tan evidente lo que
significa un crecimiento «positivo». De ahí que la reflexión ética
sea muy importante.
Ha diseñado el llamado modelo de la casita para presen

tar los elementos que posibi
litan la resiliencia. ¿En qué
consiste exactamente?
Al principio, la casita fue sencillamente una herramienta de comunicación para presentar de
manera comprensible algunos
elementos claves que contribuyen a la resiliencia. Pero en situaciones y países muy diversos se
empezó a utilizar la casita como
una herramienta para acompañar los procesos de creación de
resiliencia. De este modo, esa
«casita» se ha ido transformando
en un modelo cualitativo de elementos de resiliencia, como la
aceptación fundamental de la
persona, el humor constructivo,
la búsqueda de sentido, etc.
Se trata de una pequeña casa compuesta de varios pisos y
habitaciones. Cada parte se refiere a un campo de intervención
posible para la construcción o el
mantenimiento de la resiliencia.
Los cimientos representan las
necesidades materiales básicas,
como la comida y los cuidados
de salud. La planta baja está
formada por los vínculos y las
redes sociales. En la primera
planta se encuentra la capacidad para buscarle sentido a la
vida. En la segunda planta hay
varias habitaciones: la autoestima, las aptitudes personales y
sociales, y el sentido del humor.
En la buhardilla hay una habitación abierta para las nuevas
experiencias por descubrir.
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Campus d’Estiu per promoure vocacions científiques
Durant el mes de juliol, una seixantena
d’estudiants de quart d’ESO i de primer
de batxillerat de tot l’Estat, seleccionats
pels seus mèrits acadèmics, van participar en la segona edició dels Campus
Científics d’Estiu a la UB, en el marc
dels Campus d’Excel·lència Interna
cionals. Els alumnes participants en el
projecte, organitzat i finançat pel Ministeri d’Educació, van tenir accés a la
recerca de les facultats de Física, Geologia, Matemàtiques i Farmàcia, i, entre
altres activitats, van poder visitar el
Parc Astronòmic del Montsec.

© Parc Astronòmic del Montsec (PAM).

Els Vespres de la UB, una proposta d’oci consolidada
El proppassat juliol, en la seva sisena
edició, Els Vespres de la UB van presentar un programa de sis concerts de
petit format als jardins de l’Edifici Històric de la Universitat.
Enguany la iniciativa, que ha esdevingut una plataforma de promoció de
noves formacions avui consolidades
com ara Manel, Mishima o Las Migas,
va acollir les actuacions de Maria Rodés (a les imatges), Le petit Ramon,
Inspira, Erm, Le Pianc i Dotore. D’entrada gratuïta i aforament limitat, pels
30 concerts d’Els Vespres han passat
fins ara 125 músics i prop de 12.000
assistents.

Museu Virtual de la UB: el patrimoni cultural de la Universitat a la x
Des que es va crear el gener de l’any
passat, el Museu Virtual de la UB, pioner a l’Estat espanyol, s’ha anat enriquint amb noves peces, amb l’objectiu
de donar a conèixer l’extens patrimoni
cultural de la UB. Actualment, l’integren
725 peces distribuïdes en tretze col·
leccions que reflecteixen la riquesa disciplinària d’aquest patrimoni, com ara la
Col·lecció d’Instruments Científics o el
Fons de Reserva del CRAI.
El Museu també disposa d’expo
sicions temporals i d’una secció de
visites virtuals, que actualment inclou
recorreguts per l’Edifici Històric i els
pavellons Gaudí.

xarxa
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NOTÍCIES

La UB imparteix sis de les set titulacions
amb més demanda en primera opció
Les quatre titulacions universitàries més demanades a Catalunya en primera opció per al curs 2011-2012
pertanyen a la Universitat de Barcelona: Medicina, Administració i Direcció d’Empreses, Infermeria, i Educació Primària. La sisena i la setena més sol·licitades també són de la UB: Psicologia i Dret. En conjunt, la
UB és la universitat que presenta més demanda en primera opció a Catalunya, amb un total de 16.630 sol·
licituds (un 32,83 % del total i una xifra més alta que la del curs passat, que va ser de 16.428). Això vol dir
que un de cada tres estudiants tria la UB en primera opció per cursar-hi els estudis universitaris.
Concretament, han sol·licitat en
primera opció Medicina a la UB
1.830 estudiants; Administració
i Direcció d’Empreses, 1.236;
Infermeria, 1.049, i Educació Primària, 1.000. La cinquena titulació més demanada és Medicina,
de la Universitat Autònoma de
Barcelona, sol·licitada en primera preferència per 907 estudiants, seguida pels ensenyaments
de la UB de Psicologia (amb 802
estudiants) i Dret (745). Val a dir
que la titulació de Medicina de la
UB, que ofereix un total de 259
places, té la nota d’admissió
més elevada de Catalunya, amb
un 12,158 de 14.
La UB ofereix per a aquest
curs 10.949 places en el conjunt
d’ensenyaments, un 27,5 % de
les places que s’ofereixen en el
total del sistema universitari català (39.869). A tot Catalunya,
50.650 estudiants (1.009 més

que l’any passat) s’han preinscrit
enguany en alguna de les set
universitats públiques, una xifra
que representa un augment del
2 % respecte a la preinscripció
de l’any passat. La demanda per
accedir a la universitat d’estudiants provinents de les proves

Medicina té la nota
d’admissió més
elevada de Catalunya
d’accés a la universitat (PAU) i
cicles formatius de grau superior
(CFGS) o assimilats ha disminuït
molt lleugerament (un 1 % aproximadament), però, en canvi, ha
augmentat de manera considerable (un 22,4 %) el nombre
d’estudiants preinscrits per la via

de titulats universitaris. Així mateix, s’ha incrementat en un 9 %
el nombre d’estudiants procedents de les proves per a més
grans de 25 i 45 anys, que han
passat de 1.722 a 1.874.

Nous ensenyaments
Enguany, la UB imparteix per primer cop la nova titulació de
grau de Comunicació i Indús
tries Culturals, que ha rebut
una demanda de 166 sol·licituds
per a les 50 places que ofereix,
amb una nota de tall de 9,322. El
nou grau, per mitjà d’una formació transversal en ciències so
cials, arts, humanitats i tecnologies de la comunicació, pretén,
entre altres objectius, facilitar un
coneixement bàsic i generalista
dels principals esdeveniments
i missatges que configuren el
panorama actual dels mitjans
de comunicació i proporcionar

un coneixement exhaustiu dels
processos i les tècniques de
creació i difusió de missatges en
les seves diverses fases i de les
interrelacions entre els subjectes
de la comunicació.
També la Universitat de
l’Experiència, impulsada l’any
passat per la UB, ha incorporat
aquest curs dos ensenyaments
nous, Filosofia i Salut i Benestar,
que se sumen als quatre programes formatius que oferia en
la primera edició: Llengües i Literatures, Informació en Clau
Personal, Psicologia i Educació
i Societat. La Universitat de l’Experiència posa a disposició de
totes les persones de més de
cinquanta-cinc anys programes
universitaris integrats, estructurats en un o més anys acadèmics, que ofereixen un nivell de
formació reconegut per la Universitat de Barcelona.

Ha augmentat
el nombre de
preinscripcions de
titulats universitaris
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Claudio Magris,
doctor honoris causa
Dimarts 3 de maig la UB va investir doctor honoris causa l’escriptor i catedràtic de germanística de la Universitat de Trieste
Claudio Magris, a proposta de la
secció de Teoria de la Literatura
i Literatura Comparada de la
Facultat de Filologia. Va actuar
com a padrí el professor del Departament de Filologia Romànica Antoni Martí Monterde.
Durant la cerimònia, a la qual
hi va assistir l’expresident Pasqual Maragall, també es va lliurar
el Premi del Claustre de Doctors,

Magris és un dels
intel·lectuals europeus
de referència en
Humanitats
així com els títols de doctor als
doctorands que han defensat
amb èxit la tesi enguany.
Claudio Magris (Trieste, 1939)
és un dels escriptors, investigadors i intel·lectuals europeus de

referència en el camp de les humanitats, amb un gran prestigi
com a figura clau de les lletres
europees en els darrers cinquanta anys. Actualment jubilat, l’obra
de Magris reuneix la seva brillant
tasca com a investigador i com a
creador, i alhora es fa ressò de la
seva presència notable en la vida
pública, ja que és un dels puntals
més sòlids en la defensa del paper central de les humanitats en
la idea de ciutadania.
La totalitat de la seva obra ha
estat traduïda al català que, juntament amb el castellà i l’alemany,
són les tres llengües majoritàries
pel que fa al nombre de traduccions de la seva bibliografia.
Cal destacar que Magris ha
mantingut una sovintejada relació
amb Barcelona i la UB. Amic personal de professors de la Facultat
de Filologia com ara Lluís Izquierdo —de qui va ser company de
classe quan eren estudiants— i
Jordi Llovet, ha impartit lliçons al
Col·legi de Filosofia i a la Societat
d’Estudis Literaris. Ha participat
recentment al festival de literatura
Kosmopolis i, actualment, el Centre de Cultura Contemporània de

Claudio Magris, després de ser investit, rebent el càlid aplaudiment del seu padrí, el Dr. Antoni Martí, i el degà de Filologia, Dr. Adolfo Sotelo.

Barcelona li dedica l’exposició La
Trieste de Magris, que es pot
veure fins al 17 de juliol al CCCB
(Montalegre, 5).
Coincidint amb la investidura, el CCCB va celebrar el #DIAMAGRIS, una jornada dedicada a difondre documentació,

cites i materials multimèdia sobre la figura de l’escriptor italià i
sobre l’exposició.
Twitter va ser un dels principals canals de comunicació
de la jornada, que es va poder
seguir fent servir l’etiqueta
#DIAMAGRIS.

Nova imatge corporativa de la UB
La Universitat de Barcelona, continuant la
política d’actualització i obertura de la institució, va engegar a principi d’aquest any
2011 el projecte d’actualització i modernització de la seva marca, així com el manual d’identitat corporativa.
La nova marca de la Universitat de
Barcelona neix a partir del redisseny del
logotip actual i, per tant, permet la convivència dels dos logotips sense la necessitat de retirar cap suport ni material on aparegui l’antiga marca UB. Així doncs, els
dos logotips podran coexistir temporalment sense cap dificultat.

Aquesta marca i les diferents aplicacions
que té ja estan presents en el paisatge i l’entorn de la Universitat de Barcelona i a mitjan
desembre ja estaran disponibles per a tota
la comunitat universitària mitjançant un manual d’identitat visual en línia, amb totes les
aplicacions i tots els formats possibles.

U
UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

En aquest projecte, s'ha recorregut a la
col·laboració d’H2ò Comunicació Integral,
una agència de construcció de marca especialitzada en comunicació corporativa
dirigida per Lluís Ayguadé i integrada dins
el Grup Altraforma.
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La UB als rànquings
La UB és la universitat amb més
producció científica de l’Estat
espanyol, segons el rànquing
iberoamericà SIR 2011, un informe que publica el Grup de Recerca Scimago i que analitza
l’activitat investigadora de les
institucions d’educació superior
d’Iberoamèrica mitjançant una
selecció d’indicadors bibliomètrics que assenyalen els aspectes més rellevants del rendiment
investigador dels centres.
Segons l’informe, la UB té
un impacte científic d’1,4, superior a la mitjana mundial. El valor
obtingut, calculat sobre un significatiu volum de 14.630 publicacions, indica que la UB se cita
un 40 % més que la mitjana
mundial. Així mateix, la producció científica ha augmentat un
7,3 %, i la ràtio de col·laboració
internacional, així com la qualitat
científica mitjana, s’ha incrementat prop d’un 3 %. A més,
continua sent la universitat líder
del rànquing pel que fa a l’indicador 1Q, pel nombre de treballs publicats en les revistes
incloses en el primer quartil, és
a dir, en el 25 % de les publicacions més prestigioses del món.
La UB es troba també entre
les 200 millors universitats del
món en 21 disciplines de les 26
que analitza el QS World Uni
versities Ranking by Subject
2011, un dels principals referents en l’elaboració de rànquings mundials d’universitats.
A més, en 18 d’aquestes disciplines ocupa la primera posició
entre les universitats de la resta
de l’Estat. Per disciplines, destaca la posició en Lingüística, en
què la UB ocupa el número 50.
Pel que fa a l’Academic
Ranking of World Universiti
es 2011 (ARWU) publicat al
mes d’agost, la UB manté posicions. Apareix, concretament, en
el grup d’universitats situades
entre les posicions 201 i 300 en
aquest rànquing de periodicitat
anual que publiquen des del
2003 el Center for World-Class

Universities i l’Institute of Higher
Education de la Universitat Jiao
Tong de Xangai (Xina). La UB és,
d’altra banda, una de les 100 millors universitats del món en l’àmbit de coneixement de la medi
cina clínica i farmàcia segons
l’ARWU, que també estableix
rànquings d’universitats en alguns àmbits de coneixement
concrets, i l’única de l’Estat que
figura en aquest grup i en aquest
àmbit. L’ARWU estableix també
rànquings en els àmbits de ciències naturals i matemàtiques;

tat de Granada i Navarra, i que
calcula la posició de les universitats en diferents camps i disciplines científiques. Així, la UB apareix en el període 2006-2010 com
la primera universitat de l’Estat en
vuit dels dotze camps científics
analitzats: Física; Química i Enginyeria Química; Ciències Biològiques; Medicina i Farmàcia; Ciències de la Terra i Mediambientals;
Enginyeria; Psicologia i Educació;
i en el grup que els autors del rànquing han anomenat Altres Ciències Socials. Està en cinquè lloc

ciplinària. La Universitat de Barcelona ocupa la quarta posició
en Ciències i Tecnologia dels
Aliments; la cinquena en Enginyeria Química i la sisena en Veterinària i Ramaderia. El quinquenni 2006-2010, la UB té la
primera posició en Química,
Bioquímica i Biologia Cel·lular
i Molecular; Biologia Vegetal i
Animal; Medicina; Neurociències; Microbiologia i Virologia; Farmàcia; Ciències dels Materials;
Geociències; Ecologia i Ciències
Mediambientals; Psicologia, i

Segons l’ARWU, la
UB és una de les 100
millors del món
en medicina clínica
i farmàcia

enginyeria/tecnologia i informàtica; ciències de la vida i agricoles; i ciències socials.
Un cop més, el rànquing
mundial el lideren les universitats americanes. Les primeres
posicions són per a Harvard,
Stanford, l’Institut Tecnològic de
Massachussets i Califòrnia (Berkeley). La primera universitat
europea és Cambridge, que
ocupa el cinquè lloc.
La UB ocupa el primer lloc en
la majoria de camps científics
analitzats en el rànquing ISI
d’Universitats Espanyoles,
elaborat per investigadors de dos
grups de recerca de les universi-

en Ciències Agràries; Tecnologies
de la Informació i la Comunicació;
i Economia, Empresa i Negocis; i
té el setè lloc en Matemàtiques.
Per disciplines, la UB ocupa
per al període 2001-2010, la primera posició en Química; Biologia Vegetal i Animal; Genètica i
Biologia Evolutiva; Medicina;
Neurociències; Microbiologia
i Virologia; Salut Pública; Cièn
cies dels Materials; Geociències;
Ecologia i Ciències Mediambientals; Agricultura, i Psicologia. Té la
segona posició en Bioquímica,
Biologia Cel·lular i Molecular;
Farmàcia; Informàtica; i en la
categoria anomenada Multidis-

Multidisciplinària. La Universitat
té la segona posició en Genètica
i Biologia Evolutiva; Salut Pública, i Agricultura. En Informàtica
ocupa la cinquena posició, la
sisena en Enginyeria Química, i
Ciències i Tecnologia dels Aliments, i la setena en Veterinària
i Ramaderia.
Segons dades del rànquing
que edita la revista especialitzada britànica The Times Higher
Education (THE), la UB és un
dels cent millors centres universitaris europeus. En l’edició del
2011 d’aquest rànquing internacional, que està encapçalat per
l’Institut de Tecnologia de Califòrnia, la UB està situada en el
rang de posicions compreses
entre la 201 i la 225.
Aquest rànquing es basa en
una metodologia que inclou tretze indicadors que fan referència
a diferents categories, en les
quals la UB assoleix els resultats
següents: docència (24,5 %), internacionalització (44,1 %), transferència de coneixement i innovació (29,5 %), recerca (22,2 %),
i nombre de citacions (71,9 %).
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L’acord per crear la primera càtedra del país en Medicina

Interna es va signar a la UB el passat mes de juny. La Càtedra

de Medicina Interna UB-FEMI-Menarini estarà inscrita a la
Facultat de Medicina de la UB i rebrà el suport de la Societat
Espanyola de Medicina Interna (SEMI) i de la Fundació Es
panyola de Medicina Interna (FEMI), així com el suport eco
nòmic dels Laboratoris Menarini.
L’objectiu de la càtedra, que ha impulsat el catedràtic de la
UB Antoni Coca, serà promoure activitats docents i investi-

gadores en el camp de la medicina interna que permetin als
metges adquirir els coneixements, les habilitats i les aptituds
necessàries per practicar la medicina d’una manera científica, actualitzada, segura i eficaç.
La nova càtedra, a través de la UB, servirà d’instrument per
afavorir la col·laboració entre investigadors i professors de
prestigi en l’àmbit de la medicina interna, tant a Espanya
com a l’Amèrica Llatina.

El Campus de l’Alimentació de Torribera ha inaugurat re

centment la nova biblioteca, un equipament especialitzat en
materials sobre alimentació i nutrició que disposa d’un ampli
fons bibliogràfic antic pertanyent al Fons Grewe. Es tracta
de la principal biblioteca universitària de l’Estat especia
litzada en aquestes temàtiques, amb un fons que supera
els 5.000 títols. A l’acte d’inauguració, presidit pel rector,
Dídac Ramírez, hi van assistir també el secretari general
del Ministeri d’Educació, Màrius Rubiralta; l’alcaldessa de
Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon; la delegada del
rector com a comissionada per als Sistemes d’Informació i
Documentació, Carina Rey, i el coordinador del campus de
l’Alimentació de Torribera, Claudi Mans.

Aquest campus de la UB està situat al recinte de Torribera,
un espai molt arrelat a la ciutat de Santa Coloma i amb una

El 8 de juny va tenir lloc la primera reunió de la Comissió de

Responsabilitat Social de la UB, durant la qual es va constituir

formalment la Comissió creada el març passat en la línia
de considerar la sostenibilitat com un element rellevant del
Pla director de la Universitat i l’objectiu que la major part
de les activitats que es facin a la UB siguin respectuoses

llarga trajectòria de treball sanitari i assistencial. El curs 20102011, acull uns 400 estudiants i ha posat en marxa dos nous
graus, adscrits a la Facultat de Farmàcia de la UB: un de
Nutrició Humana i Dietètica i un altre de Ciència i Tecnologia
dels Aliments.

amb el medi ambient, socialment justes, econòmicament
viables i que s’orientin cap a la millora continuada amb
vista a respectar les futures generacions. A la reunió es van
presentar les tasques de diagnosi que s’han dut a terme fins
ara i un primer esborrany de la Memòria de responsabilitat
social de la UB per a l’any 2011.
La Comissió de Responsabilitat Social, que presideix el rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, la integren el vicerector de
Recerca, Dr. Jordi Alberch; la vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística, Dra. Gemma Fonrodona; la vicerectora
d’Administració, Dra. Carme Panchón; el secretari general,
Dr. Jordi Viñas; la comissionada per a Societat i Envelliment,
Misericòrdia Garcia; el gerent de la UB, Víctor Gómez; els
membres del Consell Social Josep M. Loza i Núria Aymerich;
la degana de la Facultat de Pedagogia, Anna M. Escofet; la
Dra. María Casado, com a representant del PDI; Margot Rodríguez, representant del PAS; Remei Dorado, representant
de l’alumnat; el cap del Gabinet del Rector, Dr. David Ceballos, i el director de l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social, Maurici Romero.
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Potenciant la
col·laboració en
ciències del mar
El canvi global, la contaminació marina, la sobreexplotació pesquera i la pèrdua de
biodiversitat són algunes de
les amenaces que més afecten els ecosistemes marins a
tot el món. Impulsar el treball
en equip i la col·laboració
acadèmica i laboral en l’àmbit dels estudis en ciències
del mar és el principal objectiu de l’Associació Catalana
d’Oceanògrafes i Oceanògrafs (ACOIO, www.acoio.
org), una entitat constituïda el
2010 i que té la seu a la Facultat de Biologia de la UB.
Aquesta associació està presidida per Elisabet Bonfill,
que ha cursat el màster de
Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Marí
a la UB i és la coordinadora
tècnica de l’Associació Casa
de l’Aigua de Tortosa.
L’ACOIO és la iniciativa
d’un grup d’oceanògrafs per
defensar els interessos comuns, les capacitats i les
competències dels titulats en
Ciències del Mar, així com
divulgar i promoure el coneixement i els valors ecològics
dels ecosistemes marins. Tal
com explica Elisabet Bonfill,
«l’associació sorgeix de la
necessitat d’un grup d’oceanògrafs que, en llicenciar-se,
es troben amb tots els problemes derivats d’haver estudiat Ciències del Mar: el
desconeixement general que
es té de la carrera —fins i tot
en el cas de persones amb
estudis de cièncie—, la manca d’informació laboral, d’un
col·legi que defensi els drets
d’aquests professionals i doni a conèixer la seva feina, el
fet que no es tingui clar quines tasques poden dur a
terme, etc.». També promou
activitats per introduir el públic general al món de les
ciències del mar.

Un vehicle submarí estudia les grans valls
submergides de Catalunya
Estudiar la topografia submarina
i els processos dinàmics dels
fons marins del marge continental del litoral català, en especial
els canyons submarins del cap
de Creus, Palamós i Blanes, va
ser la primera missió científica
del vehicle submarí no tripulat de
gran profunditat Liropus 2000,
de l’Institut Espanyol d’Ocea
nografia (IEO). El projecte s’emmarca en la campanya oceanogràfica Promares - Oasis del Mar,
dirigida durant l’estiu pel catedrà
tic Miquel Canals, cap del grup de
recerca consolidat (GRC) Geo
ciències Marines de la UB, a bord
del Sarmiento de Gamboa, un mo

 ern vaixell oceanogràfic finand
çat pel Ministeri de Ciència i Innovació, el CSIC i la Xunta de
Galicia.
Promares - Oasis del Mar és
la primera campanya científica
del Liropus 2000, un vehicle submarí científic de control remot
(remotely operated vehicle, ROV)
de l’IEO, un organisme públic de
recerca que depèn del Ministeri
de Ciència i Innovació. El treball de
l’equip científic va centrar-se se en
operacions d’identificació, de cartografia submarina i d’anàlisi de la
naturalesa dels fons marins, per
tal d’estudiar les estructures se
dimentàries, les comunitats ben-

tòniques i l’impacte de l’activitat
humana als canyons submarins i
al talús del marge continental del
litoral català. En la campanya van
participar experts del GRC Geociències Marines de la UB, l’Institut de Ciències del Mar de Bar
celona i la Unitat de Tecnologia
Marina del CSIC, així com l’IEO.
La iniciativa té el suport de la Comissió Europea, del Ministeri de
Ciència i Innovació, de l’Obra Social de La Caixa —mitjançant el
projecte Oasis del Mar—, i de la
Direcció General de Polítiques
Ambientals del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

© GRC Geociències Marines, UB.
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Bona qualitat ecològica en els rius
de la província de Barcelona
La qualitat mediambiental dels
rius de la província de Barcelona
es manté en un nivell bo o molt
bo en prop del 60 % dels punts
estudiats a l’informe del 2010 del
Programa de qualitat ecològica
dels rius (Ecostrimed+), que han
elaborat experts del Grup de
Recerca Freshwater Ecology
and Management (FEM), dirigit
pel catedràtic Narcís Prat, del
Departament d’Ecologia de la
UB, en col·laboració amb diverses institucions. L’estudi analitza
les dades sobre l’estat ecològic
en 111 trams dels cinc rius de
la província de Barcelona —Llo-

bregat, Besòs, Foix, Ter i Tordera—, tant del curs principal com
d’alguns dels afluents, i l’impulsa
l’Oficina Tècnica d’Acció Territorial de l’Àrea d’Espais Naturals
de la Diputació de Barcelona.
La direcció general de l’informe és a càrrec dels investigadors
Narcís Prat i Maria Rieradevall,
del Departament d’Ecologia de
la UB, mentre que la coordinació
executiva i la redacció de l’informe
és obra de Pau Fortuño, membre
del FEM. En l’estudi, també hi
participen experts del Centre
d’Estudis dels Rius Mediterranis i
de l’Observatori de la Tordera.

Les dades de l’informe del
2010 són accessibles des del web
del Programa de qualitat ecològica dels rius de la Diputació de
Barcelona (http://ecobill.diba.cat),
que permet descarregar la base
de dades històrica (1994-2009) i
consultar en línia els antics informes i gràfics disponibles sobre
l’estat ecològic dels rius. Aquest
intens treball científic, des d’una
perspectiva temporal relativament
llarga, ha facilitat la producció de
diversos treballs de màster, projectes de fi de carrera, tesis doctorals i projectes de postdoctorat
(www.ub.edu/fem).
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Factors
genètics i
impacte del
maltractament
infantil en
l’edat adulta
Un estudi científic revela noves
dades per comprendre el vincle
entre les conductes relacionades amb l’abús infantil i els quadres psicòtics en l’edat adulta.
La recerca, publicada a The British Journal of Psychiatry, està
dirigida per Lourdes Fañanás,
professora de la Unitat d’Antropologia del Departament de Biologia Animal i de l’Institut de
Biomedicina de la UB (IBUB), i
cap del Grup de Recerca Consolidat Gens i Ambient en la

Lourdes Fañanás amb el seu equip investigador.

Comprensió de la Diversitat de
la Conducta Humana i de l’Etiopatogènia de la Malaltia Mental.
També signen l’article Sílvia
Alemany, Bàrbara Arias, Mari
Aguilera i Helen Vossen, de la
Unitat d’Antropologia i de l’IBUB;
Cristóbal Gasto, de l’Institut Clínic de Neurociències de l’Hospital Clínic-IDIBAPS i del Centre

Nous portals europeus
de divulgació científica
i biotecnologia
Xplore Health és el nom del primer portal europeu dirigit a la comunitat educativa de secundària
per apropar la recerca biomèdica
actual a l’activitat docent a les aules i museus d’arreu d’Europa. El
projecte ha estat desenvolupat
mitjançant un consorci europeu
coordinat pel Parc Científic de
Barcelona (PCB) —finançat per la
Comissió Europea, a través del 7è
Programa marc— i també hi col·
labora l’Obra Social “la Caixa” i la
Fundació Amgen.
Xplore Health vol ampliar
l’oferta de divulgació que ofereix
el PCB en el marc del seu programa Recerca en Societat, que engloba 120 activitats anuals dirigides a uns 6.000 joves. El projecte
es desenvolupa mitjançant un
consorci europeu que coordina el
PCB i que també està integrat pel
Centre de la Cèl·lula (Centre of
the Cell), de la Universitat de Londres, i per dues xarxes europees
que coordinen les activitats pre-

sencials: la Xarxa Escola Europea
(European Schoolnet, EUN), que
engloba més de 30.000 escoles
de més de 30 països, i la Xarxa
Europea de Museus i Centres de
Ciència (European Network of
Science Centres and Museums,
ECSITE), que integra més de 400
museus de ciència.
El PCB és també l’únic participant espanyol de Tools of Science,
el primer portal europeu que ofereix a les empreses biotecnològiques una base de dades en línia
de les millors instal·lacions i proveïdors de serveis especialitzats de
les principals bioregions d’Europa,
així com de les oportunitats de finançament de què disposen a
escala nacional i internacional per
als seus projectes d’R+D+i. El portal ha estat desenvolupat en el
marc del projecte ABCEurope (Advanced Biotech Cluster Platforms
for Europe), que promou el Consell
Europeu de Bioregions (CEBR) i
en què participa el PCB.

d’Investigació Biomèdica en
Xarxa de Salut Mental (CIBERSAM), i Helena Villa, Jorge Moya, Manuel I. Ibáñez i Generós
Ortet, de la Facultat de Ciències
Humanes i Socials (Universitat
Jaume I).
L’estudi publicat a The British Journal of Psychiatry revela
que algunes diferències interin-

dividuals en gens relacionats
amb la resposta adaptativa de
l’organisme a situacions d’estrès
psicosocial —per exemple, el
gen del factor neurotròfic derivat
del cervell (Brain-derived neurotrophic factor, BDNF)— podrien
moderar l’associació entre l’adversitat infantil i els símptomes
psicòtics en l’edat adulta.

Estimular i modular l’acció
dels limfòcits T
Modular la resposta del sistema immunitari per millorar l’arsenal
defensiu de l’organisme davant algunes patologies és l’objectiu
d’unes noves molècules orgàniques que ha patentat un equip
del CSIC en què també participa el professor Antonio Delgado,
del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica de la
Facultat de Farmàcia de la UB.
Aquestes molècules, que estimulen l’acció dels limfòcits
T, permeten modular la resposta del sistema immunitari per
produir un tipus determinat de citocines (proteïnes senyalitzadores), i són adequades per aplicar-se com a adjuvants
en vacunes o per tractar malalties autoimmunitàries, infeccions o càncer. La recerca està dirigida per l’investigador
del CSIC Amadeu Llebaria, que treballa a la Unitat de Recerca en Molècules Bioactives (RUBAM), i també hi han
participat els investigadors Antonio Delgado (UB) i Raúl
Castaño (UAB).
L’equip científic ha desenvolupat una sèrie de molècules
que estimulen la proliferació dels limfòcits T (cèl·lules conegudes com a natural killers) i que es podrien emprar com a adjuvants en el desenvolupament de vacunes. Aquestes molècules
poden aconseguir una resposta immunitària específica, una
propietat que les diferencia dels adjuvants actuals. La millora
de les propietats dels adjuvants podria augmentar l’eficàcia de
vacunes en fase de desenvolupament (per al VIH, la tuberculosi, etc.). Per això, hi ha un gran interès internacional per des
envolupar compostos adjuvants basats en noves estratègies
que millorin la resposta immunògena.
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Es desxifra el genoma de la
leucèmia limfàtica crònica

© Sloan Digital Sky Survey, SDSS-III.

Nou mapa 3D
de l’univers llunyà

Científics del tercer projecte Exploració Digital de l’Espai Sloan
(Sloan Digital Sky Survey, SDSSIII) han creat el mapa en 3D més
gran que s’hagi fet mai de l’univers llunyà a partir de l’observació dels quàsars, els objectes
més brillants del cosmos que
permeten detectar l’hidrogen intergalàctic. El mapa proporciona
un punt de vista sense precedents de l’univers quan només
tenia 3.000 milions d’anys (ara en
té 14.000 milions).
L’equip de l’SDSS-III, en el
qual participa Jordi Miralda, investigador ICREA de l’Institut de
Ciències del Cosmos de la UB, i
Andreu Font Ribera, estudiant
de doctorat de la UB a l’Institut de
Ciències de l’Espai (ICE-CSIC),
ha observat 14.000 quàsars, uns
objectes astronòmics formats

per forats negres gegants que
es poden observar a milers de
milions d’anys llum de la Terra
gràcies a la seva gran lluminositat.
La llum emesa pels quàsars,
al llarg del seu recorregut cap a
la Terra, travessa núvols de gas
d’hidrogen intergalàctic, que
l’absorbeixen a determinades
longituds d’ona. L’observació de
l’absorció d’hidrogen en els quàsars és una nova manera de
mesurar l’estructura a gran escala de l’univers, que fins ara només s’havia fet observant galàxies. Dels resultats també s’ha
pogut comprovar que el mapa
obtingut concorda prou bé amb
el model informàtic dissenyat pel
doctorand Andreu Font Ribera
per descriure el moviment de l’hidrogen intergalàctic durant la
formació dels cúmuls galàctics.

La leucèmia limfàtica crònica és
la leucèmia més freqüent als països occidentals, amb més de
mil nous pacients diagnosticats
cada any al nostre país. Encara
que se sap que la causa de la
malaltia és la proliferació incontrolada dels limfòcits B dels pacients, es desconeix quines mutacions la provoquen.
Enguany, un equip de més
de 60 investigadors espanyols
liderats pel catedràtic de la UB
Elías Campo, investigador de
l’Hospital Clínic-IDIBAPS, i l’investigador Carlos López-Otín, de
la Universitat d’Oviedo, han acon
seguit seqüenciar el genoma
complet de pacients amb leucèmia limfàtica crònica i identificar
mutacions que aporten noves

claus sobre aquesta malaltia, la
més comuna dels tipus de leucèmia en països occidentals. En el
treball, publicat a la revista Nature, s’han seqüenciat els 3.000
milions de nucleòtids del genoma complet de les cèl·lules tumorals de quatre pacients i l’han
comparat amb la seqüència del
genoma de les cèl·lules sanes
dels mateixos individus.
Aquesta aproximació ens ha
permès comprovar que cada tumor ha patit unes mil mutacions
en el seu genoma. D’altra banda,
l’anàlisi posterior dels gens mutats
en un grup de més de 300 pacients va permetre identificar quatre
gens les mutacions dels quals
provoquen el desenvolupament
d’aquest tipus de leucèmia.

© Ministeri de Ciència i Innovació.
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Identificada l’empremta epigenètica de 1.628 persones
L’epigenètica comprèn les marques químiques que s’afegeixen a l’ADN i a les proteïnes que l’empaqueten, per regular la seva
activitat. Així, mentre que la genètica és
l’abecedari, l’epigenètica són els signes de
puntuació del text que li confereixen sentit.
En aquest sentit, un treball, coordinat per
Manel Esteller, investigador ICREA al Departament de Ciències Fisiològiques II i de

l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, ha identificat les «empremtes dactilars» epigenètiques de 1.628 persones.
Entre els voluntaris hi havia persones sanes
i d’altres estaven afectades per les malalties
més comunes, com el càncer, les malalties
cardiovasculars i les neurodegeneratives. Els
resultats derivats de la recerca aporten coneixement sobre molts processos normals

del cos humà i com poden derivar en malalties. En el cas del càncer, l’estudi mostra que
tots els tumors humans pateixen la inactivació epigenètica de gens protectors del càncer, i a més la cèl·lula tumoral perd la memòria epigenètica i no recorda quin teixit sa era.
Un altre resultat és que es pot conèixer l’òrgan des del qual neixen les anomenades
metàstasis d’origen desconegut.
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Els trastorns de la matèria blanca del cervell, també anomenada mielina, engloben un gran
grup de malalties que afecten
aquesta substància. En l’edat
infantil acostumen a ser malalties de caràcter genètic i sovint
no estan diagnosticades. Un
equip d’investigadors, encapçalat per Raúl Estévez, professor del Departament de Cièn
cies Fisiològiques II, al campus
Ciències de la Salut de Bellvitge de la UB, han identificat el
gen GLIALCAM com el responsable del 25 % de casos de la
leucoencefalopatia megalencefàlica amb quists subcorticals
(MLC), una malaltia rara d’origen genètic que afecta la mielina del cervell.

En els nens, aquestes malalties, generalment genètiques,
afecten un únic gen. En l’edat
adulta, són malalties de tipus
inflamatori, com ara l’esclerosi
múltiple. En el cas concret de
les malalties infantils, cadascuna en particular és rara o molt
rara, però si es consideren totes
com un grup, aleshores la incidència és alta, d’1 afectat per
cada 1.000 individus.
En estudi posterior, també
liderat per Estévez, s’ha analitzat
la primera mostra del cervell
complet d’un pacient afectat per
MLC i s’ha pogut determinat la
relació funcional que existeix entre els dos gens coneguts que
provoquen aquesta malaltia,
l’MLC1 i GLIALCAM.

© Hospital Mateu Orfila.

Troben un gen responsable d’una
alteració que afecta la mielina

Resonància magnètica del cervell d’un pacient amb leucoencefalopatia megalencefàlica amb quists subcorticals (MLC).

El campament de Publi Corneli Escipió ja té nom
Després de descobrir, l’any 2006,
un gran campament de campanya romà de la Segona Guerra
Púnica a l’Aldea (Baix Ebre), s’ha
pogut identificar el nom d’aquest
assentament militar. L’equip de
recerca de Jaume Noguera, professor associat del Departament
de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia i membre del Grup
de Recerca d’Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia
(GRACPE), ha conclòs que aquest

campament és el que Titus Livi
menciona amb el nom de Nova
Classis (en llatí, ‘flota nova’). L’any
217 aC, les flotes romana i cartaginesa es van enfrontar a la desembocadura del riu Ebre. Van
vèncer els romans, amb Gneu
Corneli Escipió, oncle de l’Africà,
al capdavant, que va capturar 25
embarcacions púniques, tota una
«nova flota» per als romans, que
van voler recordar aquesta victòria naval atorgant aquest nom al

campament que immediatament
després van aixecar a la costa.
El campament data entre el
217 i el 209 aC. Segurament,
el van aixecar el pare i l’oncle de
Publi Corneli Escipió l’Africà,
derrotats i morts pels cartagi
nesos el 211 aC. Es tracta d’un
campament de grans dimensions (30 ha), en què l’any 209 aC
Escipió va aplegar un potent
exèrcit de 25.000 homes (quatre
legions) amb el qual, amb un

ràpid atac, va conquerir Cartago
Nova (Cartagena). L’equip del
professor Noguera ha dut a terme cinc campanyes de prospecció en el jaciment i n’ha recuperat centenars d’objectes,
entre els quals hi ha trobat peces rares i úniques, que només
es pot explicar que siguin en
aquestes contrades per la presència de l’exèrcit, format per
legionaris amb monedes d’arreu
de la Mediterrània.

Avenços en la detecció precoç de l’Alzheimer
Segons dades de l’Organització Mundial de
la Salut (OMS), hi ha prop de 18 milions de
persones a tot el món amb la malaltia d’Alzheimer. I la tendència és que aquesta xifra
sigui, el 2025, de gairebé 34 milions. Un equip
d’investigadors han avaluat 40 casos del
Banc de Teixits Neurològics de la Universitat
de Barcelona-Hospital Clínic de Barcelona
CCiT-IDIBAPS. En l’estudi postmortem dels

cervells analitzats es va comprovar que tenien
la malaltia d’Alzheimer i que els símptomes
havien començat en una edat primerenca
(abans dels 60 anys). Es van avaluar els primers símptomes que havien manifestat els
pacients i l’edat en què van començar, el diagnòstic que van rebre, els antecedents familiars i el retard diagnòstic. Així mateix, es va
estudiar el genotip APOE, el factor de risc ge-

nètic més conegut per al desenvolupament
de la malaltia d’Alzheimer.
Un dels resultats més rellevants és que
més de la meitat de les persones estudiades
que havien començat a patir la malaltia d’Alzheimer amb símptomes atípics (no presentaven problemes de memòria com a primera
manifestació clínica) van ser inicialment mal
diagnosticades.
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El llibre Contextos de Joan Brossa.
L’acció, la imatge i la paraula, del professor John London del Goldsmiths College de la Universitat de Londres, editat
per Publicacions i Edicions UB, ha estat guardonat amb el Premi Crítica Serra
d’Or de Catalanística 2011.
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El Programa Laude, una iniciativa
de l’IL3-UB i del Banc de Sabadell, ha
estat guardonat amb el premi a les 100
millors idees de negoci de l’any per la
revista financera Actualidad Económica.
Dos dels quatre projectes guardo
nats en la primera edició del Con
curs VALORTEC han rebut la tutora
ció de la Fundació Bosch i Gimpera
(FBG) en el procés d’elaboració del
pla de negoci. El Concurs VALORTEC
l’organitza l’agència de la Generalitat
ACC1Ó, que dóna suport a la competitivitat de l’empresa catalana.
La Universitat de Barcelona ha concedit
la Medalla d’Or de la institució a la catedràtica de Geologia Dra. Carmina Virgili. 1
El professor del Departament de Filologia Catalana Emili Boix Fuster ha rebut
el Premi Civisme 2010 que atorga el Departament de Benestar Social i Família.
Les professores de la UB Josefina
Fernàndez, del Departament de Treball
Social, i Teresa Montagut, del Departament de Teoria Sociològica, han estat no-

1

menades membres del Consell Assessor
de Polítiques Socials i Familiars (CAPSiF).
«La libertad negra: obra narrativa creada a partir de los hechos históricos del
exilio español», de l’estudiant Ester Ar
royo Cárdenas (IES Josep Puig i Cadafalch, Mataró), ha resultat guanyadora
de la sisena edició del Premi de Recerca
per a la Pau que convoca anualment la
Fundació Solidaritat UB.
El cap del Grup de Recerca d’Apoptosi i Càncer de l’IDIBELL, i catedràtic de
Bioquímica i Biologia Molecular de la
UB, Joan Gil, ha estat guardonat amb
el I Premi en Biomedicina Aplicada de la
Fundació Valdés-Salas. 2
El catedràtic de Geografia Física
Javier Martín Vide ha ingressat com a
membre electe de la Reial Acadèmia de
Ciències i Arts de Barcelona.
Els dos ajuts a la recerca de la Càtedra Pasqual Maragall per a projectes
dels àmbits de l’economia i de la política
pública s’han atorgat al projecte «Els
Jocs Olímpics de Barcelona 1992 des
del punt de vista de l’anàlisi cost-benefici», del grup d’investigadors format per
Francesc Trillas, Joan Pasqual i Eloi
Serrano, i al projecte «Territorio, identidad y preferencias redistributivas. Una
aproximación experimental», dels investigadors Laia Balcells, José Fernán
dez-Albertos i Alexander Kuo.

2

© Institut d’Estudis Catalans (IEC).
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La Universitat Ovidius de Constança
(Romania) ha investit doctor honoris
causa el catedràtic de Química Analítica
de la UB José Barbosa.
Els projectes guanyadors de la primera
edició dels Premis Emprenedoria UB,
convocats per la UB i el Ministeri d’Educació, han estat Formas naturales, de David
Rajadel i Carlos Llusà; Gestió i biotransformació de residus oliosos, desenvolupat
per Darío Vázquez, Kevin Leonardo
Ponce i Vicenzo de Rocchis; i Cloud
Computing, un programari en línia per a
assessories i petites i mitjanes empreses,
de Rubén Vilar.
Albert Casas, catedràtic de Prospecció Geofísica del Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica de la UB, ha estat distingit amb la
Medalla de Bronze al Mèrit Policial amb
distintiu blau per la col·laboració del seu
grup de recerca amb el Grup de la Policia Científica dels Mossos d’Esquadra
en tasques de geofísica forense.
El primer premi del concurs Tots
som Pep, promogut per estudiants
emprenedors de la UB i d’ESADE, ha
estat per a Marta Blanco, creadora
del projecte TEBA, que proposa un
nou transport ecològic per a Barcelona. El segon premi l’ha guanyat New
horizon, de Javi López i Joan Puig,
un web que aglutina diversos serveis
esportius. 3

Jordi Llorens, catedràtic del Departament de Ciències Fisiològiques II (campus Ciències de la Salut de Bellvitge), ha
estat nomenat president de l’Associació
Internacional de Neurotoxicologia (INA).

ment de Ciències Fisiològiques II de la
Facultat de Medicina i de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), en la tercera edició dels Premis
Nacionals de Genètica.

Un reportatge realitzat pels estudiants
de Comunicació Audiovisual de la UB
Òscar Torrents, Pablo de Val i Raúl
Almendros ha guanyat el tercer premi
del Concurs Divulga la Recerca de la
Marató, que organitzen conjuntament
Talència i la Fundació La Marató de TV3.

Susana García Ablanedo, estudiant
de quart curs de la Facultat de Belles
Arts de la UB en l’especialització de Disseny, ha rebut el Bronze Laus Estudiants
en la 8a edició dels Premis Laus per a
Estudiants de Disseny Gràfic i Publicitat,
que atorga anualment l’Associació de
Directors d’Art i Dissenyadors Gràfics
del FAD (ADG-FAD). 4

Els investigadors de la UB Miquel Ca
nals, catedràtic del Departament d’Estratigrafia, Paleontologia i Geociències
Marines de la Facultat de Geologia, i
Carles-Enric Riba, professor del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Facultat
de Psicologia, s’han incorporat com a
membres numeraris de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), a les seccions respectives de Ciència i Tecnologia i de
Filosofia i Ciències Socials.
La Societat Americana del Pèptid
(American Peptide Society, APS) ha atorgat el Premi Vincent du Vigneaud 2011 a
Fernando Albericio, director general
del Parc Científic de Barcelona (PCB).

El jurat de la segona edició del Premi
Ferran Adrià-Gallina Blanca va acordar
per unanimitat atorgar el primer premi al
treball Gastronomia molecular, presentat
per l’alumna Maria Tió Coma, de l’IES
Gelida (Alt Penedès). Van rebre menció
honorífica el treball W6/W3 i les malalties
inflamatòries, d’Ariadna Casabó Casa
mitjana, estudiant de l’IES Bosc de la
Coma d’Olot (Garrotxa), i El procés d’esferificació, de Marc Jordana Castelló i
Laia Mercader Bayle, tots dos alumnes
de l’IES Francisco de Goya de Barcelona.

La Societat Espanyola de Genètica
(SEG) i la Fundació Pryconsa han distingit les contribucions del Dr. Manel Es
teller, investigador ICREA del Departa-

Laura Sisteró, de 23 anys, i Carlos
Alonso, de 22, estudiants de l’Escola
Superior de Cinema i Audiovisuals de
Catalunya (ESCAC), han guanyat el segon premi del I Concurs d’Anuncis de
Rexona Women, valorat en 1.000 euros,
per l’espot La Audición.

Montserrat Parada i Soler, de la Facultat de Farmàcia i de l’Institut de Recerca de
la Biodiversitat de la UB (IRBio), Premi Pius
Font i Quer de Botànica.

Edgardo Rodríguez Carballo, becari
predoctoral del Departament de Ciències
Fisiològiques II, Premi de la Societat Catalana de Biologia.

Carles de Rosselló i Peralta, del Departament de Lingüística General, Premi Jaume
Camp de Sociolingüística (IEC-Òmnium del
Vallès Oriental).

Consorci del Parc de Collserola, Depar
tament d’Ecologia de la Universitat de
Barcelona (Grup de Recerca FEM) i Projecte Rius - Associació Hàbitats, accèssit del
Premi Territori, de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori.

Juana Maria Zambrana Seguí, del Departament de Química Orgànica de la UB,
accèssit de la Societat Catalana de Química.

Joan Daura Luján, membre del Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques
de la UB (SERP), Premi Josep Puig i Cadafalch d’Arqueologia i Història Antiga (Secció
Històrico-Arqueològica).

Marc Rubio Celorio, estudiant del postgrau de Farmacologia, Nutrició i Suplementació en l’Esport de la UB, Premi ex aequo
de l’Associació Catalana de Ciències de
l’Alimentació.

Premis Sant Jordi
de l’Institut
d’Estudis Catalans
a membres de la UB

Edgar Julián Cabrera Magaña, del Departament de Física Aplicada i Òptica, Premi Jordi Porta i Jué, de la Societat Catalana
de Física.
Meritxell Talavera i Muntané, becària al
Departament de Filologia Catalana, ajut (borsa d’estudi) de la Fundació Mercè Rodoreda.
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Representants d’empreses
visiten el BKC

D’esquerra a dreta, el president del Consell Social de la UB, Joaquim Coello, el
rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, i el president de FemCAT, Carles Sumarroca.

La delegació a les instal·lacions del PCB.

El passat 15 de juliol un grup
d’empresaris van visitar diverses instal·lacions del Barcelona
Knowledge Campus en el marc
del programa Universitat-Empresa, organitzat conjuntament amb
la fundació FemCAT i que té com
a objectiu principal establir un espai de trobada entre el món universitari i els empresaris. El rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, i
Carles Sumarroca, com a representant de FemCAT, van inaugurar la jornada a les instal·lacions
del Parc Científic de Barcelona.
Així mateix, van intervenir en
la trobada el delegat del rector
per a Accions Estratègiques d’Innovació de la UB, Xavier Testar; el
director de Centres Científics i
Tecnològics de la UB, José Ramón Seoane; la directora de la
Fundació Bosch i Gimpera, Carme Verdaguer, i el director del
Parc Científic de Barcelona, Fernando Albericio. Després dels
parlaments d’aquests ponents, va
haver-hi un debat amb els assistents sobre la comunicació universitat-empresa i la importància
de dur a terme activitats com

aquesta realitzada conjuntament
amb FemCAT. A continuació, es
va visitar el Centre Nacional
d’Anàlisi Genòmica (CNAG), creat
amb el suport del Govern espanyol i de la Generalitat de Catalunya i amb seu al Parc Científic de
Barcelona. El recorregut de la delegació va continuar amb una visita a les instal·lacions de ressonància magnètica nuclear (RMN), dels
Centres Científics i Tecnològics de
la UB (CCiTUB) ubicades al PCB,
especialment dissenyades per
acollir equips d’RMN de molt alt
camp i elevades prestacions.
El programa conjunt amb
FemCAT té com a objectiu establir un espai de trobada entre el
món universitari i els empresaris. A més de la UB, hi participen la UPC i la Universitat de Vic.
FemCAT és una fundació que
duu a terme i dóna suport a iniciatives que promouen el progrés de la societat catalana. La
formen empresaris que volen
contribuir a convertir Catalunya
en un dels països capdavanters
en matèria social i econòmica a
Europa i al món.

El pas de la 080 Barcelona
Fashion per la Universitat
de Barcelona
Del 12 al 15 de juliol va tenir lloc a l’Edifici Històric de la UB la celebració de la 080 Barcelona Fashion, una passarel·la de moda que
organitza el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya,
que depèn de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de
Catalunya. L'objectiu principal és donar visibilitat als dissenyadors
independents i esdevenir un referent del disseny i de la moda
d’avantguarda a escala internacional. El pas d’aquest certamen per
la UB ha significat, d’una banda, ingressos extres per a la UB en un
moment conjuntural de crisi econòmica, i de l'altra, una major vinculació de la imatge de la UB amb un esdeveniment d’avantguarda
relacionat amb la modernitat i amb la ciutat de Barcelona.
La 080 BF ha contribuït així mateix a incrementar la projecció internacional de la Universitat, atès que durant els tres dies de durada
d’aquest certamen hi han assistit prop de 10.000 visitants i s’han acreditat més de 500 periodistes, un 15 % dels quals eren estrangers.
© 080 Barcelona Fashion.
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La UB i la companyia de serveis
de consultoria eòlica Normawind han signat un conveni de
col·laboració que facilitarà l’accés a eines informàtiques per al
disseny de parcs eòlics en els
programes de formació universitaris. En el marc d’aquest conveni, Normawind s’encarregarà
de dur a terme sessions demostratives sobre energies renovables en els programes de formació que acordi la UB. A més,
també col·laborarà en la formació de professorat, així com en
la proposta i el seguiment de
projectes amb finalitats educatives o de recerca (treballs de final de grau, de màster o tesis
doctorals relacionades amb el
disseny de parcs eòlics).
El sector de les energies renovables requereix experts amb
un alt nivell de preparació professional. En aquest sector, l’empresa Normawind és una consultoria
d’energies renovables amb una
extensa experiència en l’àmbit de
l’energia eòlica que ofereix a promotores, entitats financeres, inversors i enginyeries un conjunt

© Normawind.

La UB i Normawind facilitaran eines
informàtiques per al disseny de parcs eòlics

El sector de les energies renovables requereix experts amb un alt nivell de preparació professional.

de serveis relacionats amb l’avaluació, el disseny i la tramitació
de parcs eòlics i les infraestructures necessàries per implementar-los. Normawind és també
l’agència comercial de WindPRO
i WindSim, dues aplicacions informàtiques capdavanteres en el
sector per al disseny de parcs i el
càlcul de recursos eòlics. També
imparteix cursos i dóna suport
tècnic sobre aquestes aplica
cions. En col·laboració amb la
firma americana 3TIER, Norma-

wind fa estudis i mapes de vent
amb models numèrics de previsió meteorològica (WRF).
La UB és la principal universitat pública de Catalunya, per
nombre d’alumnes i per la seva
àmplia i completa oferta formativa. És, així mateix, el centre de
recerca universitari més important de l’Estat i un dels més destacats d’Europa, tant per la quantitat de programes de recerca
que lidera com per l’excel·lència
assolida en aquest àmbit.

Més participants a la Fira d’Empreses
de les facultats de Física i Química
Per sisè any consecutiu les facultats de Física i de Química
de la UB han organitzat la Fira
d’Empreses del sector, una activitat que va tenir lloc el 5 de
maig d'enguany. Hi van participar 35 empreses i entitats relacionades amb el món laboral, cinc
més que l’any anterior. Entre els
nous participants hi havia la Càtedra d’Emprenedoria de la UB,
de recent creació, així com representants del clúster tecnològic Brainport International Community, situat a Holanda.
La Fira, patrocinada per les
empreses Esteve Química SA i
Hewlett Packard, s’orienta tant a
alumnes com a exalumnes amb

formació acadèmica relacionada
amb aquests sectors, i l’objectiu
és facilitar la inserció laboral dels
graduats, llicenciats i màsters

universitaris d’aquests àmbits i
millorar les relacions de la UB
amb les empreses dedicades a
la innovació i la tecnologia.

La Càtedra d’Emprenedoria de la UB ha participat per primera vegada en la Fira
d’Empreses.

La UB, TMB i la
multinacional
Giro desenvolupen
un nou model
de planificació
d’horaris d’autobús
La UB, a través de la Fundació Bosch i Gimpera, la
multinacional canadenca
Giro i Transports Metropo
litans de Barcelona (TMB)
han col·laborat per desenvolupar un nou model de
planificació d’horaris d’autobús orientat a millorar la
puntualitat d’aquest mitjà
de transport. El nou model, que TMB ja ha posat
en pràctica en una fase pilot a diverses línies d’autobús, permet establir amb
més precisió que fins ara
en quin moment passen
els vehicles per les diferents parades d’un trajecte
determinat. Les característiques del model s’expliquen a l’article que s’ha
publicat a la revista Transportation Research, amb
el títol «Timetable-based
operation in urban transport: Run-time optimisation and improvements in
the operating process»,
que signen Miquel Salicrú,
professor del Departament
d’Estadísitica de la UB;
Charles Fleurent, de l’empresa Giro, i Josep Maria
Armengol, de TMB.
Aquesta recerca representa una aproximació innovadora per a la confecció
d’horaris en transport públic i està basada en un desenvolupament analític i en
l’ajust per mitjà de microsimulacions. El nou model,
que ha emprat recerques
prèvies i l’experiència acumulada per TMB, depura
automàticament els temps
de pas atípics a l’hora de fer
els càlculs i permet iden
tificar les causes que provoquen la manca de puntualitat.
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Preus especials per als socis en
productes i serveis:
Universitat de Barcelona
Esports UB, Escola d’Idiomes Moderns
(EIM), IL3 (màsters i postgraus), etc.
Empreses
Port Aventura, La Roca Village, Fiatc,
Barceló viatges i molts més.

Des de fa més de 100 anys, una ànima inquieta
recorre el país per ajudar les persones que més ho necessiten.
Conscients que encara queda molt per fer,
a ´´la Caixa´´ mantenim el compromís de posar-hi encara més ganes
i recursos per contribuir a mil orar la nostra societat.

