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La universitat és un dels principals instruments per afrontar les difi·
cultats del present i dibuixar la societat del demà. Antoni Tàpies,
doctor honoris causa per la UB, va escriure: «Dir que l’avantguarda
ha mort és una traïció a la lluita per canviar el món». I efectivament,
el millor homenatge que podem fer a aquest noble i rellevant intel·
lectual, pensador i artista, és lluitar des de la nostra feina de cada dia,
cercant l’excel·lència i amb voluntat de transformar la nostra societat.
Aquest és el primer número del 2012, que es fonamenta en la
feina feta els darrers mesos del 2011 però que ens projecta endavant,
perquè parla de confiança en un projecte comú, d’esforç i dedicació,
de sentiment de comunitat i de qualitat. Tot això en un context de
retallades i de contenció pressupostària, d’austeritat, de passos en·
rere en drets laborals i socials, però també de contenció del dèficit i
de bona gestió. Les decisions de les administracions públiques han
imposat un marc de restriccions i nosaltres hi hem respost amb res·
ponsabilitat i sentit del sacrifici, procurant mantenir els criteris d’au·
toexigència i de qualitat. Vull agrair tots els esforços que la comunitat
universitària ha fet en aquesta direcció.
Un context econòmic difícil d’explicar com aquest ens porta a la
memòria l’estil i el mestratge pedagògic del Dr. Fabian Estapé, que
ens ha deixat recentment. Aprofito aquestes línies per retre homenat·
ge a qui va ser rector de la nostra Universitat, a més d’haver ocupat
altres càrrecs, com el de degà de la Facultat de Ciències Econòmi·
ques, Polítiques i Comercials.
En aquest número, la revista us presenta unes pinzellades vives
d’una universitat pública amb empenta, d’una UB capdavantera i de
qualitat, per preservar el pensament científic, però també per actuar
com a avantguarda, amb força per moure el món. Us animo novament
a endinsar-vos al nostre món UB.

Dídac Ramírez
Rector
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Isabel-Clara Simó
«Acceptar la pluralitat seria un
progrés per a l’economia, la cultura
i la investigació espanyoles»
Isabel-Clara Simó (Alcoi, 1943)
Dona de maneres espontànies i entusiastes, Isabel-Clara Simó ens rep, o més ben
dit, ens reben ella i el seu marit, Xavier Dalfó —fundador i director de Canigó, el
que va ser un setmanari de referència als Països Catalans—, un matí fred de
desembre, i posen el seu temps, la llar de foc i la casa sencera a la nostra disposició amb amabilitat i sense presses. Fem el cafè a la cuina, comentant la premsa
del dia i els llibres que fa uns moments li ha lliurat un missatger, i després pugem
a l’altell, on mantenim l’entrevista. Parlem dels seus estudis, induïts per un pare a
qui idolatrava; del seu pas per l’ensenyament secundari, on es va sentir útil; de la
universitat, el coneixement, el talent i la ciència. I, per descomptat, de l’ofici d’escriure realitat i ficció, i de la política nostra de cada dia.

Text:

Ester Colominas
Fotografies:

J. M. Rué

Entrevista

«Quan vaig descobrir la llengua, vaig
descobrir la professió», són paraules
seves. I la llengua, el català, la va des
cobrir a la universitat. Com era la uni
versitat aleshores?
Vaig estudiar del 1960 al 1965, per tant, estic
parlant de fa mig segle. Era una universitat
molt petita. La nostra gran descoberta va ser
la presència continuada, als passadissos, als
claustres, de Joan Fuster, que va ser una
mica el Papa de València, el pare espiritual
de tots nosaltres.
Però, pel que fa als estudis cursats,
Filosofia, especialitat en Lògica Mate
màtica, sembla que no li van interessar
prou. Per què els va triar?
Perquè el meu pare va voler. Jo era una nena
molt edípica, estava boja pel meu pare. El
meu pare va dir: «Els nois hauran de fer car·
reres científiques i la nena, una carrera de
lletres». Imagina’t, un home amb mentalitat
del segle xix que volia que jo estudiés! Li
agraeixo qualsevol cosa que m’hagués dit
que estudiés. «I voldria que estudiessis filo·
sofia pura», em va dir. Primer havíem de fer
dos cursos comuns, en què estudiàvem his·
tòria, geografia, etc. I després, tercer, quart
i cinquè eren cursos de l’especialitat. La ve·
ritat, quan vaig començar l’especialitat vaig
veure que l’antropologia em podia interessar,
la filosofia de la ciència també, però la meta·
física no m’interessava gens. Sóc molt ma·
terialista, en el sentit filosòfic de la paraula.
Crec poc en fantasmes, vaja.
El pare, mestre, i vostè, professora
d’institut. Com creu que han canviat els
conceptes d’ensenyar i d’aprendre?
Han canviat d’una manera radical per un er·
ror que hem comès com a societat. Vam
voler democratitzar l’ensenyament, i la con·
signa era ensenyament gratuït i obligatori per
a tothom. Però en comptes de democratitzar
l’ensenyament, el que vam fer és massifi·
car-lo. I la rectificació no ha estat prou bona,
possiblement perquè estem massa lligats als

plans espanyols, que són d’un tipus molt di·
ferent. Però el cas és que no hem sabut aga·
far el relleu de la gran tradició pedagògica
catalana.
Ni pels mètodes ni pels objectius
que es persegueixen?
Ni pels continguts! Jo sóc una gran enemiga
dels llibres de text que tenen 500 o 1.000
pàgines, amb els quals la criatura ha de sa·
ber des de la prehistòria fins ahir mateix.
Això és impossible! Cal ensenyar-los a pen·
sar, a triar, a elucubrar per si mateixos. I en
canvi, hem confós això amb el «jo opino per·
què la llibertat és l’opinió». No pots opinar si
no tens coneixements. Hem tergiversat els
conceptes. És importantíssim que siguis lliu·
re, però lliure a partir d’uns coneixements, si
no el que dius és una bajanada, no té sentit.
I això ho ha provocat la massificació del co·
neixement.
En una societat preocupada per la
competitivitat i la professionalització
dels estudis universitaris, les humani
tats estan reiteradament qüestionades.
Quin creu que és el seu paper real i quin
hauria de ser?
Deixa’m que et digui d’entrada que jo crec
que tot el que es dóna en l’ensenyament, tot,
són ciències. La lingüística és una ciència, la
història és una ciència. El que passa és que
són ciències humanístiques, ciències de
l’home. No crec que cap universitat s’hagi
de dedicar a elucubrar com si estiguéssim en
un cafè. Es tracta del rigor d’una ciència, i de
l’exigència d’una ciència, en qualsevol cas.
Però és veritat que l’ensenyament universitari
s’ha fet utilitarista i s’ha abocat massa a les
sortides, oblidant la formació intel·lectual de
les persones, i això és un retrocés. Com vo·
lem tenir una democràcia —que vol dir que el
poder és de tothom— si ens han ensenyat
només a picar amb un martell sobre un ferro?
És evident que aquest no és el bon camí. El
bon camí és descobrir la diversitat d’interes·
sos que té la cultura universitària.

Isabel-Clara Simó coneix bé l’entorn universitari,
no només pels anys de llicenciatura a la Universi·
tat de València, o els de doctorat a la UB. També
va passar breument per la UPF com a docent en
una incipient Facultat de Traducció i Interpretació,
i ha format part del Consell Social de la UPC. Més
recentment, s’ha incorporat al Consell de Nota·
bles d’Alumni UB, una iniciativa que aplaudeix
especialment per la funció que fa de posar en
estret contacte els exalumnes amb el món empre·
sarial. «La Universitat —opina— ha de servir
en safata els seus talents a l’empresa, i així
no marxaran fora»

I retenir el talent...
Puc parlar-ne en primeríssima persona, per·
què tinc una filla que va anar a Nova York a
fer-hi un postdoc i s’hi va quedar. És biòloga,
genetista, i allí ha trobat unes facilitats que
aquí no tenia. Segons la meva filla, a la UB,
quan necessites una cèl·lula, com que el pro·
cés és car i hi ha molta burocràcia, t’has d’es·
perar sis mesos. En canvi, a la universitat on
és ara, el seu departament és físicament molt
més miserable, però la cèl·lula la tens l’ende·
mà d’haver-la demanat. Això vol dir que la UB
no té els recursos que hauria de tenir. I és una
universitat pública, de la qual, per tant, tots en
som responsables, perquè la paguem entre
tots. Ens hauríem d’espavilar. Que no se’n va·
gin fora, que trobin la cèl·lula l’endemà.
Parlem ara del seu ofici. Vostè viu
d’analitzar la realitat i de crear ficció.
Com conjuga les dues facetes?
Aquesta pregunta és un clàssic i costa molt
de contestar. Crec que el periodisme no té
gaire a veure amb la literatura de ficció per·
què és efímer per definició, dura 24 hores (si
és una revista una mica més). No pots con·
gelar un article perquè flueix com l’aigua d’un
riu, és immediatesa pura. Fer un llibre d’arti·
cles —que també n’he fet— és absurd. Si
fas articles d’opinió, com és el meu cas,
opines sobre realitats, no sobre mons ficticis.
En canvi, quan fas literatura de ficció, tot
el que escrius és mentida. A mi m’agrada dir
que és una mentida sincera, una mentida en
la qual creuen el que escriu i el que llegeix,
però una mentida. I jo crec que el poder, d’al·
guna manera, té por del creador, precisament
perquè fa un món fictici que ell no pot contro·
lar. En el món de ficció ets el creador i alhora
el captaire. És a dir, estàs demanant a la llen·
gua i a la imaginació: «Si us plau, ajudeu-me;
si us plau, deixeu-me trobar la paraula», com
un captaire. I al mateix temps ets Déu, perquè
pots matar el personatge, o donar-li vida o
destrossar-li la vida... Tens poder sobre els
personatges per més ficticis que siguin. No té
res a veure amb el periodisme.

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 conscièn·
cia i amb plena col·laboració amb la mateixa univer·
sitat.
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«Sóc una independentista que es mor
de ganes de deixar de ser indepen
dentista», afirma amb contundència. «De
la mateixa manera que sóc una feminista
que es mor de ganes de deixar de ser
feminista. I és que no entenc el naciona·
lisme quan ja tens un estat. Allò dels
nord-americans, que es posen drets i
canten, i diuen «sóc ciutadà nord-ameri·
cà!». O els francesos, que obliguen els
morets d’Algèria a cantar «els nostres
avantpassats els gals». Què vol dir «els
nostres avantpassats els gals»? Si ets
àrab! Per l’amor de Déu! Aquest nacio·
nalisme d’estat que es practica cada dia
no escandalitza ningú, però si no tens
estat, ets un bàrbar nacionalista. Això és
un desequilibri vergonyós que no podem
acceptar de cap de les maneres. Per al
nacionalisme d’estat a mi que no em bus·
quin. Ja no cal!»

Potser no de manera tan tràgica i
contundent, però també té cert poder.
No em crec que de debò incidim en l’opinió
pública. Crec que ho fa més el titular de por·
tada, la tria de la portada, o l’editorial d’un
diari. El lector del columnista es posa molt
content quan opina el mateix que ell, i en can·
vi, diu: «Quines bestieses diu aquest home, o
aquesta dona», quan opina diferent. Però no
crec que canviï d’opinió pel fet de llegir-nos.
Potser sí que li donem un punt de vista en què
no havia pensat, però no em faig gaires il·
lusions que jo tingui cap instrument de control
de l’opinió pública, ni de bon tros.
Si més no, pot repartir una mica de
joc...
Si tots els columnistes ens dediquem en una
època determinada, per posar un exemple,
a parlar d’independentisme perquè s’ha po·
sat el tema sobre la taula, és evident que fem
bullir l’olla de l’opinió. Però, com que normal·
ment cadascun va per un camí, no estic gai·
re segura que controlem res; al contrari, crec
que més aviat parem l’orella i escoltem el
que diu la societat que no pas a l’inrevés.
A vostè, que ha escrit, entre d’altres,
les obres Dones i Homes, la molesta que
es parli de literatura femenina?
Moltíssim, perquè és una fal·làcia. Crec que
una dona té tot el dret d’escriure des del punt
de vista de dona perquè li dóna la gana. De la

mateixa manera que l’home que escriu des del
punt de vista masculí. Jo vaig escriure sobre
com és un home i com reacciona un home, i
això també és el meu dret. Em nego a accep·
tar que la dona estigui predeterminada a es·
criure d’una manera concreta perquè crec que
és un terreny de llibertat en què el sexe, el mo·
ment en què has nascut o la llengua que utilit·
zes no són més que la llera del riu; no són
elements fonamentals, són instruments i prou.
Però escriure sobre gènere es con
sidera sovint més propi d’una dona.
Tens tota la raó, i em sap greu. Crec que
quan les dones entren professionalment en
el món de la literatura —a finals del segle xix,
d’una manera professional, massiva, a An·
glaterra—, expliquen el món des d’un punt
de vista de la dona, i això és revolucionari
perquè fins a aquell moment el punt de vista
només havia estat masculí. Però, caram, ha
passat més d’un segle! Ja pot ser hora que
les dones segueixin el consell de la santa
mare fundadora de la nostra secta, la se·
nyora Virginia Woolf: «Que no us espanti cap
tema! I no feu servir el sexe per repen·
jar-vos-hi». Crec que moltes dones continuen
utilitzant protagonistes dones i parlant des
del punt de vista de dones, però moltes al·
tres no. No crec que estiguin predetermina·
des; de fet, que es pensi això m’irrita bas·
tant. Almenys a mi m’encanta posar-me les
sabates d’un home, i tinc molts protagonis·

tes masculins. De la mateixa manera que tinc
molts amics escriptors homes que diuen:
«M’encanta que la prota sigui dona». El
transvestisme et dóna aquella distància, que
és molt còmoda per a l’escriptor.
Quin és el valor que més cotitza en
tre els escriptors del nostre país?
Aquest és un país molt reconsagrat per a
aquestes coses (riu). Funciona més o menys
com tots, però com que és un país petit ens
coneixem tots molt. A més, especialment
sobre Catalunya, gravita la teoria de l’hereu:
«Volem un pintor, un escriptor, un científic, un
mediàtic... en volem un! L’altre ja no val!» I
dius: «Home, no, que a mi m’agrada aquest
i aquell també!» Per entendre’ns, o ets con·
vergent o ets socialista. Aquella cosa de
blanc o negre. Doncs no: hi ha molts matisos
del blanc al negre. I aquesta teoria fa que hi
hagi com un nucli de notables que són mi·
mats per la crítica escriguin el que escriguin,
mentre que molta gent en queda fora, quan
valen moltíssim. Això desconcerta una mica.
Passa a tot arreu, però aquí ho notem més.
I en el seu cas, quin ha estat el prin
cipal reconeixement?
En el meu cas crec que he tingut la xamba de
tenir molts lectors. I això m’ha fet el bé immens
de sentir-me acompanyada, una satisfacció
per a un autor. També tinc molts premis, ho he
de dir, cosa que vol dir que la crítica, d’una
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«Parlar de literatura
femenina és una
fal·làcia»

manera o altra, ha estat al meu costat. Tinc
una edat en què ja he tastat una miqueta tots
els sabors del circ de la literatura.
Quan opina i quan crea ho fa amb
claredat i contundència. És la valentia
el seu tret més distintiu?
Tot al contrari, sóc una persona més aviat
covarda, bastant pusil·lànime. El que passa
és que crec en el valor de la paraula i, des
d’un punt de vista d’emetre opinions, sí que
tinc certa valentia. Crec que mentir o amagar
per complaure un senyor que mana és molt
vil, és el màxim de la vilesa. Per tant, podrí·
em dir que tinc cert valor verbal.
Deia José Prat, senador en la dèca
da dels vuitanta, que «els catalans no
més són importants quan escriuen en
castellà». Els escriptors fan pàtria?
Crec que no. És a dir, l’utilitarisme de la lite·
ratura no és bo. El que sí que és veritat és
que, parlant globalment, la literatura d’una
època, d’un país, determina. Igual que et
deia que un article no condiciona el lector
però un conjunt d’articulistes sí que poden
condicionar l’opinió pública, el conjunt de la
novel·lística d’un país sí que pot encarrilar-lo
culturalment i, d’alguna manera, configu·
rar-ne l’imaginari col·lectiu. Però és el con·
junt, no pas un autor en concret.
Pel que fa a la frase que m’has dit, és
espantosa, però és deguda a un fet molt

clar: la literatura escrita en castellà té uns
altaveus immensos; la literatura escrita en
català té uns altaveus petits. Tenim algunes
finestretes, però no es pot comparar amb el
poder de l’Institut Cervantes, que està arreu
del món i gasta una fortuna a promocionar
la seva pròpia llengua. Els escriptors cata·
lans que escriuen en castellà tenen un su·
port mediàtic tan enorme que quan a vega·
des ho parlem en confiança entre nosaltres,
perquè tenim bona relació, ens pregunten
com podem viure amb les estretors que ens
donen els mitjans.
Això ha passat sempre, especialment
quan teníem el millor poeta del món, Salva·
dor Espriu. Tothom parla de la Generació de
Barcelona, que eren cinc o sis poetes molt
inferiors a Espriu, sense comparació possi·
ble. I Espriu, Vinyoli i Foix eren tres monstres
de la poesia! Tanta publicitat que es va fer
arreu del món de la Generació de Barcelona
i, en canvi, Vinyoli no el coneixia ningú.
Fa uns anys, persones com tu o com jo
coneixíem un escriptor portuguès o dos, i
punt, i perquè som persones que llegim. De
sobte, però, el govern portuguès va dir: «Te·
nim bons escriptors. Donem-los publicitat,
traduïm-los, portem fora els nostres autors».
I van dedicar els recursos suficients per agi·
litzar les traduccions i fer-ne el seguiment.
Agafaven l’autor i se l’emportaven per tot el
món per donar-lo a conèixer. Al cap de qua·
tre dies hi havia set o vuit escriptors que tot·

hom havia llegit, i a sobre van guanyar un
Nobel. Això són diners esmerçats per una
administració que va voler mimar els seus
autors. En el nostre cas, per exemple, Jaume
Cabré s’ho ha fet tot sol perquè el coneguin
a tot arreu. I és dolent que sigui així.
De vegades en alguns dels seus par
laments polítics, em fa pensar en les
grans dones de la República.
M’afalaga, això, m’afalaga!
Se sent hereva d’aquelles dones?
Quina figura en destacaria, entre totes?
Encara que sigui una dona que no és del
nostre país, jo diria Clara Campoamor.
Ara la resposta m’agrada a mi.
Me n’alegro, perquè va fer molt per nosal·
tres. Val la pena aplaudir aquelles actituds
que són dignes d’aplaudiment. Sóc una in·
dependentista que no sóc antiespanyola. La
cultura espanyola té moltíssimes qualitats, el
que sí que hi queda encara és com una re·
cança de l’època imperial que ha creat una
mena de cavernícoles que creuen que viuen
en ple imperi i no accepten el que diuen a
l’estranger. És Espanya i l’estranger. I l’estranger deu ser tota la resta del món! Però,
a part d’aquesta Espanya cavernícola, que
encara existeix, Espanya ha progressat molt
i té una cultura molt interessant. Crec que
podem ser uns bons veïns...
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Què l’ha empès a significar-se per
una agrupació política concreta en
aquests moments? (I.-C.Simó ha mostrat suport públicament a Solidaritat
Catalana per la Independència)
L’admiració que sento per Alfons López Te·
na, perquè no tinc cap vocació de ser políti·
ca activa. És només per amistat de fa molts
anys, i per l’admiració intel·lectual que li tinc,
que em vaig deixar enredar, voluntàriament
i amb entusiasme. El que passa és que no
serveixo, i ells ho saben perfectament. N’es·
tic una mica apartada, però pendent del que
fan. I estic molt orgullosa de veure de quina
manera actuen. Només amb tres parlamen·
taris, han fet més feina, segurament, que tot
el Parlament junt.
Com veu el moment polític actual?
És espantós. Crec que la classe política en
general, amb totes les excepcions que vul·
guem, té una estructura mental vuitcentista.
L’aggiornamento de la política no l’han aca·
bat d’entendre. Mai de la vida ho hauríem de
consentir en una democràcia.
Què pot provocar una evolució en
aquest escenari?
Aquesta transició sembla que no s’acaba
mai. No hi ha hagut mai una ruptura, mai no
s’ha fet net, mai no s’han buscat responsa·
bilitats. El crim del president Companys con·
tinua impune, per exemple. El president d’un
país, eh? Cal que algú estripi les cartes

Per l’autora d’Històries perverses,
La salvatge (Premi Sant Jordi 1993),
Dones, El gust amarg de la cervesa,
El meu germà Pol, Els racons de la
memòria, Homes, i el més recent
Amor meva (Premi Joanot Martorell
2010), «la literatura no s’ha d’avergo·
nyir de ser una distracció... també. És
a dir, que et faci companyia en una
malaltia, en un viatge llarg, en una sa·
la d’espera, que et serveixi per dis·
treure’t, per explicar-te les peripècies
d’uns personatges que com més
peripècies passin més distret serà...
Però hem de tenir molt clar que la lite·
ratura és alguna cosa més que un en·
treteniment. A part del best-seller,
la literatura ha de tenir objectius
literaris».

d’una vegada i digui: «Escolteu, comencem
de nou, que així no anem bé». Perquè tot són
ambigüitats.
Per tant, d’entrada, cal trencar amb el
passat i, després, viatjar més, amb els ulls
oberts i amb humilitat. I, sobretot, la gran
assignatura pendent que té l’Estat espanyol:
acceptar d’una vegada la pluralitat. Això és
com una salsa maionesa que fa tres-cents
anys que estem remenant, i els ingredients
no lliguen. I ells diuen: «Mira quina maione·
sa!» Però, perdonin, això és oli deixatat! No
remenem més! Acceptar la pluralitat seria un
progrés immediat per a l’economia, la cultu·
ra i la investigació espanyoles.
Quins models ens podrien inspirar?
Jo, que sóc deixeble d’Espriu, miraria nord
enllà. Diuen que en l’ensenyament primari el
país número ú del món és Finlàndia. Doncs,
anem a Finlàndia i aprenguem-ne! Com és
possible que guies turístics em diguin que la
població espanyola és la més ignorant d’Eu·
ropa? (incloent-hi els catalans, eh?). Li ense·
nyes a un espanyol un monument, posem
per cas, d’Ibsen, i et diu: «Qui és aquest?».
No pot ser. Quina mena d’ensenyament els
hem donat? A mi m’agrada veure concursos
per la televisió, en sóc aficionada. Quan veig
aquells mansos que els pregunten la capital
de França i diuen: «Dubto... oi que és París?»
Ens ho juguem tot, o no?
Sí! Com és possible? No pot ser que detec·

tem aquesta ignorància col·lectiva i no re
coneguem que és molt més important això
que tota la resta. Una població ignorant serà
sempre manipulable.
Pronòstics per a aquest any que tot
just comencem?
Anirem en davallada, i em fa molt l’efecte
que els nostres dirigents no tenen ni idea de
què poden fer. A Catalunya, i fora de Cata·
lunya, segur que hi ha talent i ganes, però
no veig que estiguin trobant solucions. Que
jo sigui independentista no vol dir que no·
més pensi en la independència, també pen·
so en les pensions de la gent, i en els atu·
rats. I això ha de formar part d’un programa
seriós i ben raonat, però no de cara a la
galeria. Per exemple, l’altre dia un econo·
mista molt important em deia que la solució
que tenim és sortir de la zona euro i així
permetre una inflació suficient que ens dei·
xi respirar a tots. Em tremolen les cames
només de pensar-ho, però escoltem-ho,
analitzem-ho. Hem d’acceptar que som un
país pobre; tot l’Estat és un país pobre.
Plantem cara a la nostra pròpia pobresa, a
les pròpies trampes. Perseguim implacable·
ment els corruptes, perquè a Catalunya hi
ha corrupció, eh? No pensem que és tota
fora. Perseguim-la de debò, acorralem els
que fan frau fiscal, els que se’n van al para·
dís fiscal, de debò, seriosament. I treballem.
Com diu el Josep Guardiola, aixequem-nos
molt d’hora, i treballem.

Vine a conèixer el nou
marxandatge de la UB.
Samarretes · Dessuadores · Gorres · Bosses
.... i molts productes més!

A la venda a Alumni UB
Diputació, 250, entre Balmes i Rambla Catalunya.
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La tercera missió
de la universitat
entra en joc
Text:

Ester Colominas
Fotos:

J. M. Rué i Patrícia Lainz

Competitivitat i cooperació?, estratègia i atzar?, reglament i habilitat?,
participació?, aposta?, risc?… Qualsevol d’aquestes paraules està vinculada al joc, una activitat eminentment lúdica que alhora pot tenir
finalitats didàctiques. Aquestes mateixes paraules estan relacionades,
i molt estretament, amb la recerca científica i amb les aplicacions
que se’n deriven. Joc i recerca tenen, per tant, més coses en comú
del que podria semblar en un principi, i aquesta ha estat l’essència
d’Inventum, el primer joc de taula impulsat per un centre universitari
espanyol en el qual els jugadors afronten el repte que comporta la
tercera missió de la universitat: la transferència de coneixement.

Amb la convocatòria d’ajuts del 2010 de
l’aleshores Ministeri de Ciència i Innovació,
per mitjà de la Fundació Espanyola per a la
Ciència i la Tecnologia (FECYT), les universi·
tats i els centres de recerca tenien la possi·
bilitat de presentar projectes adreçats a
fomentar la cultura innovadora entre la ciuta·
dania i a donar a conèixer la importància
social de la transferència de coneixement.
Per obtenir el millor resultat possible, la Fun·
dació Bosch i Gimpera (FBG) i la Unitat de
Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de la
UB van decidir dissenyar un projecte que as·
solís els objectius plantejats per la FECYT i
aconseguís que el públic destinatari fos ca·
paç de viure en primera persona el procés
de transferència, que l’entengués i n’interio·
ritzés la rellevància.
La proposta inicial va consistir a fer un
joc de rol en el qual cada jugador represen·
tava un agent implicat en el procés i s’adre·
çava a un públic molt concret: joves inves
tigadors i estudiants universitaris. Però a
mesura que el projecte va anar creixent, el
públic també es va anar ampliant i els objec·
tius esdevenien més ambiciosos. La cursa
per trobar el joc va acabar amb Inventum, un
projecte de divulgació adreçat definitivament
al públic en general (no necessàriament vin·
culat a l’àmbit universitari) interessat a viure
l’experiència de reproduir el procés que cal
seguir per assolir alguns dels avenços de la
humanitat més rellevants. El joc ha evolucio·
nat tant que ha acabat esdevenint un exem·
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ple de transferència en si mateix, i fins i tot
s’ha arribat a consolidar un acord amb una
empresa dedicada professionalment a pro·
duir i comercialitzar jocs de taula. Aquesta
vinculació ha permès treure el màxim rendi·
ment del projecte divulgatiu i que es faci un
lloc a les llars de persones que, d’altra ma·
nera, haurien tingut molt difícil entrar en con·
tacte amb el món universitari i de la recerca.
En l’actualitat, juntament amb la missió
tradicional, docent i investigadora, també es
demana a les universitats que siguin un
agent de desenvolupament econòmic i so
cial. És la tercera missió, la transferència de
coneixement, la que s’ha volgut difondre mit·
jançant Inventum.
En el cas de la UB, l’FBG promou la
transferència de coneixement amb l’objectiu
principal de facilitar que els coneixements i
els resultats d’R+D+i generats en l’entorn
universitari contribueixin a fer més compe·
titiu el teixit empresarial i a millorar el ben·
estar social. D’altra banda, l’objectiu central
de la UCC+i és posar en marxa activitats de
promoció de la ciència adreçades als cen·
tres educatius i a la ciutadania en general i
crear materials divulgatius que reforcin
aquestes accions.

Seduïts per la ciència
«D’entrada ens vam plantejar el format de joc
educatiu, però l’Oriol Comas, l’especialista en
creació de jocs de taula a qui vam recórrer,
ens va convèncer que havíem d’anar més en·

llà de l’eina pedagògica i ens va fer entendre
que si el que volíem era ensenyar hi havia
altres recursos (conferències, exposicions,
llibres, etc.) i que els jocs són per entretenir
la gent», explica Marga Becerra, de la UCC+i
de la UB. «Arribats a aquest punt, el que de·
cidim fer amb aquest joc és seduir, atraure la
gent per la porta del darrere, transportar-los
gairebé sense que se n’adonin al moment
clau i precís en què el coneixement científic
s’aboca a la societat, es dóna a conèixer,

«Inventum conjuga
cooperació i competitivitat
per assolir l’excel·lència»

Pol Trives. 9 anys – 4t de primària
i
m és el Dr. Nyap. És un trampós
El que més m’agrada de l’Inventu
ara he estat
Fins
t.
toca
m’ha
no
mai
Però
a mi m’agrada fer trampes.
ectiu!
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D'esquerra a dreta: Mariona Ferrer, Oriol Comas i
Marga Becerra, impulsors de la iniciativa.

«En el joc, com en la
realitat, o tots guanyen
o tots perden»

Inventum és un
joc de taula per a
persones de més
de deu anys pro·
mogut, en el marc
de la UB, per la
UCC i per la FBG
com a oficina de trans·
ferència de resultats de
la recerca. Creat per Ori·
ol Comas, autor de més
d’una cinquantena de jocs
de taula i de carrer per a ins·
titucions, ONG, universitats,
diaris i empreses, fa que els ju·
gadors viatgin en el temps i tinguin
l’oportunitat de reeditar deu grans
avenços del segle xx. Inventum està
comerc ialitzat per Devir, empresa
espec ialitzada en productes d’oci.
Se n’han posat a la venda més d’un
miler d’unitats en llibreries i botigues

s’aplica i permet un pas més en el progrés
de la humanitat.»
Amb aquestes premisses, el joc trasllada
els participants al dia a dia del món universi·
tari i de la recerca: contractar investigadors,
aconseguir recursos i disposar dels equipa·
ments adients són reptes que s’han de su·
perar per assolir coneixements que esdevin·
guin avenços per al conjunt de la societat. A
l’hora de dur a terme aquesta tasca, hi ajuda
el fet de rebre suport de les empreses i ins·
titucions o de dur a terme projectes de recer·
ca conjunts amb altres centres d’arreu.
«Des de l’FBG vam estar d’acord amb la
UCC+i sobre la idea que el format de joc era el
més adequat en aquest cas», constata Mario·
na Ferrer, de l’FBG. «No és fàcil fer entendre a
persones alienes a la universitat —afegeix—
què és la transferència de coneixement, com
és aquest procés, quins elements entren en
joc, etc. I precisament Inventum ens aportava
els elements perfectes: els descobriments, els
jugadors investigadors, la col·laboració, l’atzar,
els recursos, els obstacles, etc.»
Es tracta, d’una banda, d’un joc de coo·
peració, perquè totes les universitats juguen
juntes, totes guanyen i perden alhora; però
també és un joc de competitivitat, perquè
cadascuna, al seu torn, ha d’afrontar un rep·
te individual que la posicioni al capdavant de
les altres. En definitiva, un cop més la realitat

especia
litzades, i es
podrà adquirir també
a la botiga virtual de la UB,
que està a punt d’entrar en funciona·
ment. El mateix joc esdevé, d’aquesta

de les universitats s’hi veu reflectida: coope·
ració per avançar, competitivitat per assolir
l’excel·lència.

Crear per jugar
«Em van explicar moltes coses sobre la
transferència de coneixement; vaig fer un
màster en la matèria», ironitza Oriol Comas,
creador del joc. «Un cop va quedar clar que
el format més adequat era el d’un joc de

manera, un exemple de trans·
ferència de coneixement i
de valoració i comercia·
lització dels resultats
de la recerca de la
Universitat.
Han partici·
pat moltes
persones de
la comunitat
universitària
en l’elaboració
d’Inventum. Experts
en llatí van proposar-ne el
nom, entre una àmplia llista de pro·
postes. El participi passat d’invenio
(‘descobrir’), va ser finalment el nom
seleccionat: Inventum (‘alguna cosa ha
estat trobada’), i els deu avenços que
recull el joc han estat revisats i validats
per especialistes en les matèries cor·
responents.
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«Inventum posa sobre
el tauler tots els elements
del procés de recerca i
transferència»

taula, vaig començar a treballar-hi», explica.
Havia de traduir sobre el tauler tots els ele·
ments que intervenen en el llarg procés de
la recerca científica i la transferència dels
resultats. Havia de reviure un procés en el
qual una pila de persones intenten trobar
alguna cosa beneficiosa per a tots. En el
joc, com en la realitat, o tots guanyen o tots
perden. Els obstacles són nombrosos i les
idees s’han d’aprofitar.

El rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez,
va presentar el 8 de novembre passat
a l’Aula Magna de l’Edifici Històric de la
UB el joc Inventum, una iniciativa de
la Universitat de Barcelona i la Funda·
ció Bosch i Gimpera que ha rebut el
suport de l’aleshores Ministeri de Cièn·
cia i d’Innovació-Fundació Espanyola
per a la Ciència i la Tecnologia. L’objec·
tiu del joc és fomentar de manera lúdi·
ca el talent innovador i la transferència
de coneixement. En l’acte de presenta·
ció van intervenir també la directora
general de la Fundació Bosch i Gimpe·
ra, Carme Verdaguer, el cap de la Uni·
tat del Foment de la Cultura Científica
de la Fundació Espanyola per a la Cièn·
cia i la Tecnologia (FECYT) del Ministe·
ri de Ciència i Innovació, César López,
i l’autor d’Inventum, el creador profes·
sional de jocs Oriol Comas.

Es pot jugar a l’Inventum en solitari o en
grup (fins a 5 jugadors) i cada partida té una
durada entre 30 i 60 minuts. Cal triar un dels
deu avenços del segle xx que planteja el joc i
cada jugador ha de triar també una de les deu
identitats proposades (la UB, vuit universitats
més o el Dr. Nyap, que intenta sabotejar cada
pas dels participants). El joc consta de 140
cartes d’esforç col·lectiu, que portarà el pro·
jecte a esdevenir un avenç per a la humanitat,
tres fulls informatius sobre els poders especials dels quals es poden beneficiar els juga·
dors durant la partida, set daus, un tauler,
sobre el qual es fa el recompte dels valors que
intervenen en el procés de transferència, i
cinc fitxes, que representen aquests valors.
Per jugar cal respectar unes regles bàsiques
(es juga per torns, es pot parlar i cercar
l’acord, no estan permesos tractes en secret,
ni ensenyar les cartes personals als altres ju·
gadors, ni bescanviar-les), tot i que determi·
nats poders especials permeten fer moltes
coses, fins i tot saltar-se les normes.
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stres.

Conseller lúdic de Jug
arX Jugar

L’Inventum forma part
d’un tipus de joc
que, els darrers anys,
ha anat agafant
protagonisme: els jocs
cooperatius. En
la ma jor ia de joc s els
pa rtic ipa nts
competeixen entre ells
per arr ibar a
ser el primer a aconse
guir un objectiu;
són ter riblement ind
ividualistes. Els
jocs cooperatius, en can
vi, fomenten el
treball en equip. En aq
uest sentit, Oriol Comas ha encertat
a utilitzar la idea
de la cooperació en un
joc sobre descobriments cientí fics
, un camp en el
qual els avenços acostu
men a dependre del treball en equ
ip.
A l’Inventum es jug
a am b car tes i
daus. Els dos elements
es combinen
de manera elegant per
anar desenvolupant la partida. En
cada car ta es
reflecteixen diferents
aspectes de la
recerca científica, i s’h
a d’u
ta amb una altra mitjan nir una carçant elements
iguals. Els daus, per
la seva banda,
representen l’atzar qu
e, en ocasions,
pot entorpir el desenv
olupament d’una
recerca. La forma cap
riciosa en què
ens afecti la sort i la gra
n quantitat de combinacions dife
rents
en què poden anar ap
areixent les cartes del joc
fan
que les partides de l’In
ventum sig uin sempre
una experiència nova.
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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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Marshall Ganz:
«La gente participa
en un proyecto si es
auténtico, si es algo
verdadero»

M

arshall Ganz es profesor
de la Escuela de Gobier
no John F. Kennedy de
Harvard y está considerado uno
de los principales artífices de la
campaña que llevó a Barak Oba·
ma a la presidencia de Estados
Unidos. Además de su trayecto·
ria académica como investiga·
dor en el ámbito de las ciencias
sociales, ha formado parte del
movimiento de los derechos ci·
viles norteamericano bajo el li·
derazgo de Martin Luther King y
de César Chávez. Ganz impartió
una conferencia en el marco de
la Jornada sobre Política Dialó·
gica organizada por el Centro de
Investigación en Teorías y Prácti·
cas Superadoras de Desigualda·
des de la Universidad de Barce·
lona (CREA).
¿Cuál es su concepto de lide
razgo?
En el liderazgo hay una decisión
de aceptar cierta responsabili·
dad, pero no se trata de ser co·
mo una diva; se trata de interac·
tuar con otros para lograr un
propósito. Creer que el liderazgo
está en una sola persona no es
realista, y además es muy pro·
blemático. Se inventa la mito
logía del líder carismático que
siemp re está solo, pero real·
mente la historia no es así. No·
sotros hemos experimentado
mucho la estructura de lide·
razgo de equipo; es decir, un
modelo de autoridad colabora·

tiva, como un equipo de fútbol.
Se sabe quién tiene la respon·
sabilidad, pero al mismo tiempo
se requiere colaboración. Así
realizamos la campaña de Oba·
ma de voluntarios.
Usted habla de una manera
de hacer política que no sé
hasta qué punto es compati
ble con la forma tradicional,
en que los partidos contratan
a una empresa de marketing
para que haga una gran cam
paña en todos los medios de
comunicación con la foto del
candidato.
Cuando Obama empezó su
campaña en 2007, se decía que
era de locos, imposible imaginar
que un negro pudiera salir elegido
presidente de Estados Unidos. El
sistema político de Estados Uni·
dos tiene muchos problemas. Por
ejemplo, si uno tiene un 51 % de
votos, gana el 100 % de repre·
sentación en un distrito, y si tie·
ne el 49 %, nada. Los votos de
Nueva York, Los Ángeles o Ca·
lifornia no cuentan como los de
Misisipi... Hay muchos proble·
mas a escala institucional que
hacen muy difícil una política de
mayoría democrática como debe
ser. Pero las primarias sí que
ofrecen una oportunidad: si pue·
des pasar por esa puertecita,
entonces ya puedes jugar, pero
se requiere una motivación au·
téntica. La gente tiene que estar
dispuesta a comprometer su

«Creer que el
liderazgo está en
una sola persona
no es realista»
tiempo en tareas de voluntaria·
do, y no lo van a hacer si no
creen en la causa. Si piensan
que es un juego, que es un ne·
gocio, que solo los están utilizan·
do, no van a participar. Como
dicen los mexicanos, «no somos
pendejos». Pero si es algo autén·
tico, si es algo verdadero, si es
algo que sí tiene posibilidades, la
gente sí que participa.
Es importante la credibilidad.
Es esencial. Y no digo credibilidad en el sentido de creer en
Santa Claus, si no una credibili·
dad en el sentido de posibilidad.
Hay una definición de esperanza
que formuló Maimónides, que
era de Córdoba, de esa Córdoba
maravillosa del siglo xii. El sabio
Maimónides dijo que esperanza
es creer en la plausibilidad de lo
posible, no en la necesidad de
lo probable. Si la gente lo ve así,
se anima mucho. Es lo que les
animó en la campaña de Obama.
Pero si sienten que les están uti·
lizando, no participarán. De ahí la
importancia de distribuir el lide·
razgo y la responsabilidad.

VO: entrevistes en versió original

Johannes Hahn,

European Commissioner
for Regional Policy:

“Catalonia should
now focus on
energy efficiency
and the fight
against poverty”

T

he EU Commissioner for
Regional Policy, Johannes
Hahn, presented the new
cohesion policy for European re·
gions in a talk given on 1 Septem·
ber at the UB’s Faculty of Eco·
nomics and Business, as part of
the 51st annual congress of the
European Regional Science As·
sociation (ERSA). Hahn (Vienna,
1957) has a political career in his
native Austria and has been an
EU Commissioner since 2009.

cialisation Platform to provide
methodological guidance and
practical assistance to the na·
tional and regional authorities
involved in the preparation of
these strategies. The toolbox for
the Platform will include a guide
entitled Connecting Universities
to Regional Growth, designed to
facilitate successful partnerships
between universities and re·
search centres, businesses and
public authorities.

Several regional policy pro
jects in the EU involve the
participation of university
partners. How can we foster
the role of universities in the
development of the regions
in which they are located?
To realise the potential contri·
bution of universities to regional
innovation and growth, smart
specialisation strategies must
overcome barriers and take ad·
vantage of enablers to intercon·
nect the partners of the triple
helix: universities and research
centres, businesses, and public
authorities. Universities can con·
tribute to a rigorous assessment
of a region’s knowledge assets,
capabilities and competences,
with a view to identifying the most
promising areas of specialisa·
tion for that region and also the
weaknesses that hamper inno·
vation.
The European Commission
has launched the Smart Spe·

In the specific case of Cata
lonia, do you think we are in a
good position to tackle such
a severe economic crisis?
What areas should we im
prove or strengthen?
Catalonia is a typical example of
an advanced European region,
with both the pros and cons of
this status. On the one hand, it
benefits from an excellent en·
dowment of public infrastruc
tures, with high-speed train
links, a new airport, university
and research facilities and a
well-trained labour force, which
foster the activities of a very
dynamic private sector.
But on the other hand, Cata·
lonia faces the side effects of the
recent economic boom, such as
the concentration of economic
activities, population increase,
rapid urban development, great·
er energy consumption, and the
expansion of “lagging behind
areas” within major cities. Obvi·

ously, the current financial and
economic crisis has exacerbat·
ed these imbalances.
The Commission’s proposal
for the new EU budget from
2014-2020 is specifically aimed
at providing a response to these
problems, in particular through
cohesion policy. The main ob·
jectives are to reinforce public
and private investment in re·
search, development and inno·
vation; to support small and
medium-sized enterprises in
their efforts to adapt to an evolv·
ing, increasingly competitive en·
vironment; to encourage a more
efficient use of scarce energy
resources, and, clearly, to com·
bat poverty and exclusion.
The Commission notes with
satisfaction that Catalonia has
already covered some of these
priorities in its Regional Opera·
tional Programme for 2007-2013,
in particular as regards support
for research, development and
innovation. Catalonia now needs
to complete this re-orientation by
focusing on two specific priori·
ties: energy efficiency and the
fight against poverty.
As regards energy efficien·
cy, advanced regions are ex·
pected to devote 20% of their
financial appropriations to this
priority in future programmes. I
am pleased to note that Catalo·
nia is already an example for
other European regions, as 140
municipalities have signed a

Covenant of Mayors whereby
they commit to going beyond
the EU 20-20-20 target: a 20%
reduction in greenhouse emis·
sions, a 20% reduction in en·
ergy consumption, and a 20%
share of renewal energy. Why
not support their efforts through
the European Regional Develop·
ment Fund? They are certainly
well placed for this; cities ac·
count for 75% of greenhouse
emissions and Catalan munici·
palities have a long tradition of
using European funds to foster
local development.
With regard to combating
poverty, Catalonia is also start·
ing from a sound baseline. The
current crisis has struck particu·
larly hard at the most vulnerable
layers of the European popula·
tion. For this reason, the Euro·
pean Commission has placed
the fight against poverty at the
heart of the Europe 2020 strat·
egy. In concrete terms, it con·
sists of doing more, and doing it
more efficiently and effectively,
in order to help our most vulner·
able citizens and to fight poverty
and social exclusion. As most of
the coming decade is likely to
be marked by reduced public
budgets, efficiency and trust
must be increased by finding
new participative ways to ad·
dress poverty, while continuing
to develop prevention policies
and target specific needs where
they arise. Every country, every
region, and every municipality is
asked to increase its efforts in
this area to achieve the overall
aim of lifting at least 20 million
people out of poverty and social
exclusion over the next decade.
Catalonia has broad experi·
ence in implementing integrated
local development projects, for
example, in the framework of
the URBAN Initiative (for the La
Mina neighbourhood in Sant
Adrià del Besòs) or the Neigh·
bourhoods Law (Llei de Barris),
which could certainly be en·
riched by integrating this new
priority of combating poverty.
This is a tool that could prove
very useful in this field.
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I concurs Enfoca UB
Un paraigua sota la neu, de Montse
Morante, PAS a la Biblioteca de Dret, i
Nous punts de vista, de Félix Gómez,
PAS a la Facultat de Psicologia, van re·
bre el primer premi en les categories de
Persones i Patrimoni, respectivament,
del concurs fotogràfic Enfoca UB, con·
vocat per la UB amb la col·laboració de
Panasonic. En aquesta primera edició
es van presentar més de 200 fotogra
fies. Els premis consistien en una càme·
ra compacta amb òptiques intercanvia·
bles Panasonic Lumix GF3 (1r premi),
una càmera fotogràfica Panasonic Lu·
mix TZ20 (2n premi) i un lot de produc·
tes de marxandatge de la UB (3r premi).
Un paraigua sota la neu, de Montse Morante. 1r. Premi Persones.

Els tresors de la farmàcia catalana
A mitjan mes de desembre es podia
visitar al vestíbul de l’Edifici Històric l’ex·
posició «Concòrdia i patrimoni: tresors
de la farmàcia catalana», organitzada
pel Vicerectorat d’Arts, Cultura i Patri·
moni i dirigida per la catedràtica d’His·
tòria de l’Art Lourdes Cirlot. Ha tingut
el mecenatge del Col·legi Oficial de
Farmacèutics de Barcelona i volia com·
memorar el cinc-cents aniversari de
l’edició de la Concòrdia dels apotecaris
de Barcelona, un dels treballs més va·
luosos de la farmàcia hispànica, la pri·
mera farmacopea editada a la penínsu·
la Ibèrica i la segona arreu, després del
Ricettario fiorentino, del 1498.

Una habitació per recrear-hi realitats virtuals
Mel Slater, investigador ICREA de la
Facultat de Psicologia i director
d’Event Lab UB, va presentar el no·
vembre passat un nou entorn virtual al
campus de Mundet, una habitació de
3 x 3 metres en la qual tres de les pa·
rets i el terra són pantalles. Aquest
sistema de realitat virtual anomenat
cave (cave automatic virtual environment) treballa, a partir de projectors
de gran potència i de qualitat cine·
matogràfica, la possibilitat no només
de veure sinó també de formar part
d’aquest món virtual.

Nous punts de vista, de Félix Gómez. 1r. Premi Patr

rimoni.
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Han deixat de matar, Ernest, de José Javier Cuesta. 2n Premi Persones.

Divendres de pluja, d’Eloi de Tera. 2n Premi Patrimoni.
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Primera anàlisi conjunta de l’activitat
de les universitats públiques catalanes
El rector de la UB, Dídac Ramírez,
en aquell moment president de
l’Associació Catalana d’Univer
sitats Públiques (ACUP); el conse·
ller d’Economia i Coneixement,
Andreu Mas-Colell, el llavors mi·
nistre d’Educació, Ángel Gabilon·
do, i el president de CatalunyaCai·
xa, Manel Rosell, van presentar en
un acte el passat mes d’octubre a
la Pedrera, seu de l’Obra Social de
CatalunyaCaixa, l’estudi Impactes
de les universitats públiques catalanes a la societat, en què s’analit·
za per primer cop conjuntament
l’activitat de les vuit universitats
públiques catalanes i la seva re·
percussió en la societat i l’eco·
nomia del país. S’ofereixen les
principals dades i magnituds del
sistema universitari públic català
i es comparen amb dades del
conjunt de l’Estat, de la UE i d’al·
tres països i sistemes universita·
ris; a més, l’anàlisi s’il·lustra amb
exemples concrets d’activitats i
serveis que estan duent a terme
les universitats catalanes en múl·
tiples àmbits. Així es fa palès l’alt
impacte i valor afegit que les uni·
versitats aporten al territori, ja sigui
per la via de la formació i el capital
humà, ja sigui mitjançant la recer·
ca científica, el desenvolupament
social i cultural o la innovació i el
progrés econòmic.
Una de les xifres de l’estudi
que indiquen la tasca realitzada
per les universitats durant els dar·

rers anys és la mesura en què
aquestes institucions funcionen
com a ascensor social. En aquest
sentit, la proporció actual a Cata·
lunya d’estudiants d’educació
superior els pares dels quals no
tenen formació universitària és del
40 %, la xifra més alta de l’OCDE.
Des del punt de vista de gènere,
si l’any 1973 les dones represen·
taven un 37 % de les aules, l’any
2010 el percentatge era del 54 %.
Actualment el percentatge d’ac·
cés a la universitat de cada gene·
ració de joves se situa a l’entorn
del 40 %, un dels percentatges
més alts de l’OCDE. D’altra ban·
da, també en una comparació
amb Europa, es constata que la
despesa pública en beques i
ajuts als estudiants és molt bai·
xa, d’un 8,2 %, enfront de la mit·
jana de l’OCDE, d’un 17,3 %. A
Catalunya, el 80 % dels joves es·
tudia sense ajuts, un percentatge
molt superior al dels països euro·
peus més avançats.
Pel que fa a la formació con·
tinuada, un bon indicador és que
l’any 2004 el 75 % dels graduats
continuaven fent algun estudi a
les universitats públiques catala·
nes. Val a dir que la taxa d’ocu·
pació dels graduats universitaris
està al voltant del 80 %, gairebé
trenta punts per damunt del total
de la població.
En l’àmbit de la recerca, l’es·
tudi apunta que si considerem el

Imatge de la roda de premsa prèvia en què es va presentar l’estudi.

El president de l’ACUP i rector de la UB, Dídac Ramírez; el llavors ministre
d’Educació, Ángel Gabilondo; el conseller d’Economia i Coneixement, Andreu
Mas-Colell, i el president de CatalunyaCaixa, Manel Rosell.

nombre de citacions dels docu·
ments publicats, les universitats
públiques catalanes tenen un im·
pacte científic de l’1,4 %, un 35 %
per sobre de la mitjana mundial.
Si juntament amb l’impacte es
mesura l’eficiència (publicacions
per investigador en funció dels

L’estudi analitza
la funció de les
universitats com
a ascensor social
recursos), el sistema universitari
públic català se situa per sobre de
la mitjana europea i és equipara·
ble al de països com ara Bèlgica,
Alemanya i els Països Baixos.
Pel que fa al desenvolupa·
ment social i cultural, el docu·
ment assenyala que el nivell d’es·
tudis més elevat es correspon
amb ciutadans amb més partici·
pació cívica i política, i constata
l’augment de la tolerància i del
consum cultural. També es re·
marca que les universitats públi·
ques catalanes han contribuït a
l’estudi i el foment de la llengua,
la cultura i la nació catalanes.
Respecte a la innovació i el
progrés econòmic, l’estudi asse·
nyala com a indicador de la col·
laboració amb les empreses i la
transferència de coneixement el

fet que l’any 2009 les universi·
tats públiques presencials cata·
lanes van facturar a les empre·
ses un total de 125,7 milions
d’euros en concepte de serveis
tècnics i estudis especialitzats
realitzats durant l’any anterior. El
2009, hi havia més de dues mil
empreses innovadores i de base
tecnològica en els parcs cientí·
fics catalans, el 81 % de les
quals eren empreses petites i
microempreses. El 2008, les
universitats públiques catalanes
van crear vint-i-una empreses
derivades (spin-off); i l’increment
d’un 89 % de les sol·licituds de
patents entre els anys 2000 i
2009 va situar Catalunya en el
grup de països amb major pro·
porció de sol·licituds mundials
de patents des del sector uni·
versitari. A més dels beneficis
que poden tenir la recerca i la
formació de capital humà sobre
l’economia del país a llarg termi·
ni, l’estudi també assenyala que
l’impacte immediat, a curt termi·
ni, de les universitats públiques
catalanes sobre l’economia del
país se situa a l’entorn d’un 0,6 %
del PIB de Catalunya, i un 1 % si
comptabilitzem les institucions
vinculades. En aquest sentit, les
universitats públiques catalanes
generen més de quaranta mil
llocs de treball directes, l’1,1 %
del total de llocs de treball del
teixit econòmic català.

NOTÍCIES

La Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons
commemora els 40 anys de la seva creació
La Fundació Universitària Agustí
Pedro i Pons va commemorar el
mes de novembre passat els 40
anys de la seva creació en un ac·
te que va tenir lloc a l’Aula Magna
de la Facultat de Medicina de la
UB (Casanova, 143), i en el qual
van intervenir el rector de la UB i
president de la Fundació Univer·
sitària Agustí Pedro i Pons, Dídac
Ramírez, i el degà de la Facultat
de Medicina, Francesc Carde·
llach. S’hi van impartir les confe·
rències «Agustí Pedro i Pons,
l’home i l’obra», a càrrec de Mà·
rius Foz, i «Reflexions entorn de la
figura de Pedro i Pons», a càrrec
de Joan Guinovart. També en el
marc de l’aniversari, l’Auditori del
Conservatori del Liceu (Nou de la
Rambla, 88) va acollir un concert
d’homenatge a la figura del Dr.
Agustí Pedro i Pons, a càrrec de
joves intèrprets del Conservatori
Superior de Música del Liceu.
La Fundació Universitària
Agustí Pedro i Pons va ser creada

l’any 1971 pel doctor Agustí Pedro
i Pons, degà de la Facultat de Me·
dicina durant el període 1954-1957,
fundador i president de diverses
institucions mèdiques i un pioner
destacat en el foment de la ciència
i la cultura. Al seu testament, el Dr.
Pedro i Pons va instituir la Funda·
ció com a hereva universal, do·
tant-la de béns mobles (mobiliari i
quadres que tenia a la seva finca
de l’avinguda de Vallvidrera), junta·
ment amb una dotació important
en valors mobiliaris, que ha per·
mès a la Fundació convocar nom·
broses beques, en principi amb
caràcter anual, per a titulats re·
cents, amb la finalitat d’ampliar
estudis o fer treballs de recerca.
Actualment, la Fundació Uni
versitària Agustí Pedro i Pons és
una entitat beneficodocent que
té l’objectiu de concedir beques
per a estudis de postgrau als ti·
tulats dels ensenyaments de Me·
dicina, Farmàcia, Matemàtiques,
Física, Química, Biologia, Geolo

gia, Filologia, Filosofia, Peda
gogia, Psicologia, Geografia i His
tòria. També destina beques per
a estudis musicals, de composi·
ció i cant, a favor de titulats del
Conservatori Municipal de Músi·
ca de Barcelona i de titulats del
Conservatori Superior de Música
del Liceu de Barcelona.

En els seus 40 anys d’exis·
tència, la Fundació ha atorgat
1.844.215,93 euros en ajuts, dis·
tribuïts en les àrees següents:
Medicina (795.174,09 euros); Far·
màcia (173.310,71 euros); Cièn
cies (232.944,93 euros); Lletres
(231.429,91 euros) i, finalment,
Música (411.356,29 euros).

La Fundació està ubicada a l’avinguda de Vallvidrera.

La Facultat d’Odontologia
fa 25 anys

El Paranimf de la UB va acollir el 29 de no·
vembre l’acte de commemoració dels 25
anys de la creació de la Facultat d’Odon·
tologia de la UB.

En l’acte, presidit pel rector, Dr. Dídac
Ramírez, hi van participar la degana de la
Facultat d’Odontologia, Dra. Sílvia Sàn
chez, que va impartir la conferència «L’en·
senyament d’Odontologia a la Universitat
de Barcelona»; el Dr. Emili Cuenca, cate·
dràtic del Departament d’Odontoestoma·
tologia, amb la ponència «Dels metges
estomatòlegs als odontòlegs: història d’un
canvi», i el Dr. Albert Oriol, president de la
Fundació Educació Mèdica, catedràtic de
Fisiologia de la UAB i exdirector de l’Insti·
tut d’Estudis de la Salut, amb la xerrada
«Bolonya i responsabilitat social». També
hi van assistir el Dr. Josep Lluís Navarro,
president del Col·legi Oficial d’Odontòlegs
i Estomatòlegs de Catalunya; el Dr. Alfon·
so Villa, president del Consell General de
Dentistes d’Espanya, i el Dr. Mariano Sanz,

degà de la Facultat d’Odontologia de la
Universitat Complutense de Madrid i pre·
sident de la Conferència de Degans de les
Facultats d’Odontologia d’Espanya.
La Facultat d’Odontologia de la UB es
va crear el 1986 arran de la promulgació
de la Llei 10/1986 sobre odontòlegs i al·
tres professionals del món de la salut
dental. Integrada actualment al Campus
de la Salut de la Universitat de Barcelona
( HUB c ), —reconegut com a campus
d’excel·lència internacional pel Ministeri
de Ciència i Innovació i el Ministeri d’Edu·
cació—, la Facultat té com a objectius
principals formar els futurs professionals
de l’àmbit de l’odontologia i fomentar l’ac·
tivitat investigadora, tot potenciant al mà·
xim la col·laboració entre recerca bàsica
i clínica en odontologia.
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El mapa de la internacionalització
de la UB, publicat en línia

En el mapa de la internacionalització es poden localitzar totes les institucions amb què la UB té relació a través de convenis o projectes comuns.

S’ha publicat en línia el mapa de
la internacionalització de la UB,
on es poden localitzar totes les
institucions amb què la UB té
relació a través de convenis o
projectes comuns. Elaborat des
del Vicerectorat de Relacions In·
ternacionals, el mapa recull 1.748
convenis signats amb 1.013 or·
ganismes internacionals de 82
estats diferents, de manera que
reflecteix una de les dimensions
més importants de l’activitat in·
ternacional de la UB.

El mapa, creat sobre una ba·
se de Google Maps, inclou con·
venis generals, convenis marc,
específics, de mobilitat, etc., així
com projectes europeus i de co·
operació. Es poden fer cerques
a través d’una sèrie de filtres: per
tipus de conveni, per estat o per
àrea geogràfica. D’aquesta ma·
nera, es pot veure que Europa té
un pes molt rellevant pel gran
nombre de convenis Erasmus
que té signats actualment la UB,
en concret 1.118. També desta·

quen Amèrica (sobretot l’Amèri·
ca Llatina) i la Xina (aquests úl·
tims anys s’han signat diversos
convenis amb universitats xine·
ses). En canvi, la resta d’Àsia i
l’Àfrica, així com Oceania, tenen
un pes menor des del punt de
vista quantitatiu.
El mapa, elaborat de mane·
ra que sigui senzill de consultar,
mostra a petita escala els con·
venis agrupats per estats. En
cada estat, apareix un cercle
que és proporcional al nombre

d’acords, i també es dóna infor·
mació de cadascun dels conve·
nis, agrupats per institucions.
Quan s’amplia l’escala del ma·
pa, els convenis es representen
en funció de la institució amb
què estan signats. Cal tenir en
compte que les institucions es·
tan georeferenciades segons
l’adreça postal; per tant, si es va
ampliant el mapa, es pot arribar
a veure la localització exacta de
les diferents entitats.
La informació sobre els con·
venis que apareixen al mapa
s’ha introduït al GREC, l’aplica·
ció de gestió de la recerca de la
UB, i s’ha fet la tasca d’agrupar
els convenis de mobilitat inter·
nacional gestionats des de l’Ofi·
cina de Mobilitat i Programes
Internacionals, els contractes
gestionats des de la Fundació
Bosch i Gimpera, els convenis
generals tramitats des de l’Ofici·
na de Convenis i Entitats Rela
cionals, els projectes de recerca
gestionats des de l’Oficina de
Projectes Internacionals de Re·
cerca, i els projectes internacio·
nals gestionats des de l’Oficina
de Mobilitat i Programes Interna·
cionals, així com des de la Fun·
dació Solidaritat UB.

Les universitats i el Parlament de Catalunya col·laboren
per al progrés i la difusió del coneixement
El passat mes d’octubre, les universitats catalanes van signar un
conveni de col·laboració amb el Parlament de Catalunya per als
pròxims tres anys pel progrés de la ciència, la tecnologia, les hu·
manitats i les arts; per la difusió de la cultura, i pel desenvolupa·
ment de la societat. Aquesta és la primera vegada que se signa
una col·laboració d’aquestes característiques. L’acord, que serà
vigent tota la legislatura i supervisarà una comissió de seguiment,
inclou la participació de professors, investigadors i estudiants en
projectes comuns; l’intercanvi de materials de recerca, documents
científics o pedagògics i publicacions, i la participació d’estudiants,
professors i investigadors en estades de perfeccionament i en
conferències o seminaris organitzats per totes dues parts.
© Parlament de Catalunya.
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La UB és la universitat capdavantera en excel·lència inves

tigadora a l’Estat espanyol, segons les dades del tercer su

plement de l’informe mundial SIR 2011, el rànquing que
elabora el Grup de Recerca SCImago i que ha revisat els
resultats acadèmics i de recerca de 3.042 universitats i
centres d’arreu el món amb producció científica significativa
durant el període 2005-2009.
Segons el nou informe, la UB és la universitat que obté més
bons resultats en la ràtio d’excel·lència (amb un índex de
21,42), un indicador que pondera la capacitat de les institu·
cions per elaborar treballs científics que es trobin entre el
10 % dels més citats en la seva àrea a escala mundial. En
el mateix informe, també es destaca la ràtio d’excel·lència
d’altres institucions relacionades amb l’activitat docent i in·
vestigadora de la UB, com ara l’Institut d’Investigacions Bi·
omèdiques August Pi i Sunyer (30,67), l’Institut de Recerca
Biomèdica de Barcelona (29,48), l’Institut d’Investigació Bi·
omèdica de Bellvitge (27,30), l’Hospital Clínic de Barcelona
(25,31), l’Hospital Universitari de Bellvitge (19,38) i l’Hospital
Sant Joan de Déu (16,98).

El rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, va presentar el passat mes

d’octubre a Madrid el balanç dels dos primers anys del Bar
celona Knowledge Campus (BKC). L’informe de progrés 2009-

2010 assenyala que el BKC ha avançat en aspectes tan
importants com ara la millora docent, la internacionalització
i la inclusió en els plans d’estudis de competències com
l’emprenedoria i la innovació. També s’ha millorat en l’aposta
científica d’aquest Campus d’Excel·lència Internacional mit
jançant el treball conjunt per integrar serveis (per exemple,
els cientificotècnics), per tenir un més bon equipament, per
modernitzar les instal·lacions i per captar i formar investi
gadors i tècnics, com també per millorar l’accessibilitat i la
sostenibilitat del campus. Quant a la recerca, s’ha impulsat
la millora de les instal·lacions científiques, així com l’atracció
i la fidelització de talent.

La UB ha publicat recentment la Memòria del curs acadèmic

2010-2011, que reflecteix les activitats més destacades i les

principals dades de la institució. El document està dispo
nible en català, castellà i anglès, amb variacions cromà
tiques segons cada llengua. A l’adreça web http://www.
publicacions.ub.edu/release/memoriaUB1011_cat.pdf
es poden ampliar les dades estadístiques que conté. Ha
estat elaborada pel Servei de Planificació i Anàlisi i editada
per Publicacions i Edicions de la UB i es divideix en cinc
apartats, que inclouen, respectivament, les dades principals
de la UB, els serveis a la comunitat universitària i les activitats

institucionals i culturals, formació, recerca, i projecció inter
nacional. Paral·lelament s’ha publicat també la Memòria de
Res
pon
sabilitat Social, que des de fa dos anys elabora
l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
de la UB, un informe que, a més d’explicar com ha estat la
gestió de la UB des d’un triple vessant —econòmic, social
i mediam-biental— per al període acadèmic comprès entre
el 2009 i 2010, és, també, una eina que ajuda a aconseguir
la millora continuada en la gestió universitària. Es pot con
sultar també al lloc web http://www.ub.edu/responsabilitat
social/es/memoria.html.
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Efectes saludables
de la dieta rica en
fruita seca
Consumir fruita seca afa·
voreix el nivell de metabò·
lits de serotonina —un
neurotransmissor clau en
la transmissió de l’impuls
nerviós— en pacients amb
la síndrome metabòlica
(MetS). Segons l’estudi, en
l’orina dels pacients amb
dieta rica en fruita seca (en
concret, nous, ametlles i
avellanes amb pell), era
més alt el nivell de meta·
bòlits derivats del meta·
bolisme de la serotonina i
el triptòfan, els àcids gras·
sos i els polifenols. Signen
la recerca, publicada a la
revista Journal of Proteome
Research, Cristina AndrésLacueva, cap del grup de
Biomarcadors i Metabo
lòmica Nutricional i dels
Aliments (UB), Sara Tulipa·
ni, Rafael Llorach i Mar
Garcia-Aloy; Olga Jáuregui
(CCiTUB), i l’equip dirigit
per Jordi Salas (URV i
CIBERobn).

Suc de tomàquet i quètxup:
diferències en cultius orgànics i tradicionals

Alexander Medina-Remón, Olga Jáuregui, Isidre Casals Ribes, Rosa M. Lamuela i
Anna Vallverdú-Queralt.

El suc de tomàquet i el quètxup
elaborat amb tomàquets de
cultius orgànics tenen més
components fenòlics —unes
molècules funcionals d’origen
vegetal i d’efectes saludables
sobre la salut humana— que el
dels tomàquets de cultiu tradi·
cional, segons estudis recents
del Grup de Recerca d’Antioxi·
dants Naturals publicats a les

Pas endavant de la
vacuna de la malària
Els primers resultats de l’assaig clínic de fase III de la vacuna
RTS,S contra la malària mostren que redueix un 56 % el risc
que els nens pateixin la malaltia, i un 47 % en el cas de la ma·
lària greu. Aquests resultats confirmen els que s’han obtingut
en les recerques que ha dut a terme al llarg de l’última dècada
l’equip del catedràtic de Salut Pública Pedro Alonso, director
del Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona
(UB-Hospital Clínic). El treball, que s’ha publicat a la revista
New England Journal of Medicine, és el resultat de l’assaig
realitzat a onze centres de recerca repartits en set països de
l’Àfrica subsahariana en el qual s’ha fet el seguiment durant 12
mesos dels primers 6.000 nens vacunats d’entre 5 i 17 mesos
d’edat. L’estudi, en el qual participen més de 15.000 nens afri·
cans, va començar el maig del 2009 i es preveu que finalitzi
el 2014. D’altra banda, la revista Science ha escollit aquest
estudi com un dels més destacats del 2011 dins el recull anual
Breakthrough of the year.

revistes Food Chemistry i Journal of Agricultural and Food
Chemistry.
Les conclusions revelen di·
ferències significatives, que no
s’havien descrit fins ara, dels com
ponents fenòlics dels productes
de cultiu ecològic en relació amb
els de cultiu tradicional. «Encara
que el tomàquet es consumeix
molt a tot el món, fins ara només

se n’havien estudiat altres com·
ponents d’interès nutricional, com
ara els carotens (licopè), però
s’havia fet poca recerca sobre els
polifenols», explica Rosa M. La·
muela, cap del grup de recerca.
Tot indica que les tècniques agrí·
coles aplicades en els cultius
ecològics podrien influir en els
nivells de polifenols i d’altres me·
tabòlits detectats. Segons ex
plica Anna Vallverdú-Queralt,
primera signant dels treballs, «els
resultats podrien explicar-se pels
mecanismes de defensa de les
plantes segons el tipus d’adob
emprat en el cultiu orgànic o en
el convencional».
El Grup de Recerca d’Anti·
oxidants Naturals forma part de
la Xarxa de Referència en Tec·
nologia d’Aliments de la Gene·
ralitat de Catalunya (XaRTA) i de
l’Institut de Recerca en Nutrició i
Seguretat Alimentària (INSA-UB)
i del CIBERobn. També participen
en l’estudi Alexander MedinaRemón (INSA), Mercedes Amat
(Dept. Farmacologia i Química
Terapèutica) i Isidre Casals Ri·
bes i Olga Jáuregui (CCiTUB).

Aranyes, teranyines i insectes:
una visió nova sobre la història
evolutiva
La teranyina orbicular típica de les
aranyes té un origen evolutiu únic,
segons un estudi basat en tècni·
ques de filogènia molecular en què
participa el professor Miquel A.
Arnedo, cap del Laboratori d’Ar·

tròpodes, Sistemàtica i Evolució
de la UB i membre del Departa·
ment de Biologia Animal i de l’Ins·
titut de Recerca de la Biodiversitat
(IRBio). L’article, publicat a la re·
vista Proceedings of the Royal
Society, planteja la hipòtesi que la
diversificació de les teranyines és
un procés que respon a la ne·
cessitat d’ocupar nous hàbitats
naturals (troncs, tiges, etc.) i ex·
plotar els recursos d’una manera
més eficient. «L’abundància de
preses i la complexitat estructu·
ral de l’hàbitat són factors que
han tingut un paper més impor·
tant que la diversificació de la pre·
sa», subratlla Miquel A. Arnedo.
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Bacteriòfags i resistència a
antibiòtics en el medi ambient
El paper dels bacteriòfags o
fags —virus que infecten bacte·
ris— podria ser clau en la trans·
ferència de gens de resistència
a antibiòtics entre bacteris,
i aquest procés pot afavorir
l’aparició de soques de bacteris
resistents en l’entorn natural.
La revista Antimicrobial Agents
and Chemotherapy publica
aquest estudi, signat per Maite
Muniesa, Joan Jofre, Marta
Colomer-Lluch i Lejla Imamovic,
del Grup de Recerca Consoli·

dat Microbiologia d’Aigües Re·
lacionada amb la Salut (MARS),
del Departament de Microbio·
logia de la UB.
L’origen de la resistència als
antibiòtics podria explicar-se per
la transferència de gens entre
microorganismes de l’entorn na·
tural, un procés tradicionalment
lligat a l’estudi dels plasmidis
(molècules de DNA, circulars i
tancades covalentment). L’arti·
cle estudia la transferència ho·
ritzonal de gens de patogeni

Membres de l’equip investigador.

citat (blaTEM i blaCTX-M) entre
bacteris entèrics per mitjà de
bacteriòfags, i revela que aquests
permeten transferir gens de re·

Metagenòmica en virus d’aigües residuals
Les aigües residuals són un eco·
sistema excel·lent per conèixer
una gran diversitat de virus que
fins ara no s’havien identificat,
segons l’estudi publicat a la re·
vista mBio, on participen experts
del Laboratori de Virus Contami·
nants d’Aigua i Aliments de la
UB, dirigit per la professora Ro·
sina Gironès, del Departament
de Microbiologia i de la Universi·
tat de Washington. El treball, co·
ordinat per James Pipas (Univer·
sitat de Pittsburg), és pioner en
l’aplicació de la metagenòmica

en virus d’aigües residuals i reve·
la que l’univers viral és molt més
extens del que es pensava.
Només es coneixen 3.000
virus diferents i es creu que la
majoria dels que hi ha a la natura
encara no han estat caracterit·
zats. La nova recerca analitza la
diversitat viral mitjançant l’estudi
de seqüències d’àcids nucleics
en mostres d’aigües residuals
de les ciutats de Pittsburgh (Es·
tats Units), Barcelona (Espanya)
i Addis Abeba (Etiòpia). En l’arti·
cle, els experts identifiquen 234

virus coneguts —17 dels quals
infecten els humans—, que per·
tanyen a 51 famílies de virus,
encara que la major part de ge·
nomes virals detectats represen·
tarien virus nous poc relacionats
amb els que ja s’han caracterit·
zat. Els més abundants són els
virus de plantes i els bacteriòfags
(que infecten bacteris). L’article
publicat a mBio estableix un nou
marc de referència per millorar
el coneixement sobre la diversi·
tat viral i l’origen dels patògens
emergents.

El ‘who’s who’ de l’imperi babilònic
La professora de la UB Rocío da Riva ha desco·
bert al Museu d’Arqueologia d’Istanbul un text
inèdit amb el qual s’ha pogut reconstruir part
d’un prisma de terracota en què figuren els prin·
cipals mandataris de l’imperi neobabilònic de
Nabucodonosor II. Aquesta peça és, fins avui,
l’única resta arqueològica que ha permès re·
compondre l’estructura d’aquest imperi. Segons
Da Riva, «el prisma és una mena de who’s who
de l’època». El prisma es va descobrir a principi
del segle xx i el 1973, el filòleg alemany Berger
va trobar aquest text que faltava i el va afegir
«amb presses i sense registrar-lo enlloc», puntu·
alitza Da Riva. Ara, el redescobriment del text
serà consignat en un article a Zeitschrift für
Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie.

sistència a antibiòtics entre bio·
mes diferents, un procés biològic
que podria tenir un abast en la
natura no descrit fins ara.

Estudi
sobre els
circuits
del cervell
Les tècniques d’estimula·
ció cerebral no invasives
en humans, com ara l’esti·
mulació elèctrica transcra·
nial de baixa intensitat
(EET), s’apliquen cada cop
més en l’estudi de les fun·
cions superiors, com la
memòria o la presa de de·
cisions. Un estudi publicat
a la revista PLoS ONE i dut
a terme per investigadors
del Departament de Psi·
quiatria i Psicobiologia
Clínica i de l’Institut d’In·
vestigacions Biomèdiques
August Pi i Sunyer mira de
provar, a través de l’ETT, la
funció de l’escorça pre·
frontal esquerra, que po·
dria tenir un paper essen·
cial en la regulació de les
emocions, en concret en
el control de les emocions
negatives. L’ETT permet
modular l’activitat de les
neurones subjacents a
partir del pas dels camps
magnètics o el corrent
elèctric de manera indo·
lora per al subjecte.
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Avenços en l’estudi
del sistema auditiu
Un estudi publicat a la re·
vista The Journal of Neuroscience posa de mani·
fest que la ritmicitat del so
té un paper fonamental en
la disminució de la respos·
ta neuronal del sistema au·
ditiu a l’estimulació repeti·
da. Signen l’article Carles
Escera i Jordi Costa-Faide·
lla, professors del Departa·
ment de Psiquiatria i Psico·
biologia Clínica de la UB i
membres del Grup de Re·
cerca en Neurociència
Cognitiva i de l’Institut de
Recerca en Cervell, Cogni·
ció i Conducta (IR3C), jun·
tament amb Torsten Bal·
deweg i Sabine Grimm.
Fins ara, la supressió
per repetició s’havia estu
diat utilitzant sons repetits
rítmicament, cosa que equi·
val a proveir el cervell amb
la informació necessària
perquè sigui capaç de pre·
veure quin so sentirem a
continuació i quan el sen·
tirem. Les dades obtingu·
des ara, en què s’han uti·
litzat sons repetits amb
ritme i sense, indiquen que
les nostres neurones es
relaxen quan tenim la cer·
tesa no només del que
sentirem, sinó també de
quan ho sentirem. Les con·
clusions d’aquest estudi, a
banda de ser cabdals per
entendre els mecanismes
biològics de la supressió
per repetició, podrien ser
útils per desenvolupar eines
de diagnòstic de problemes
d’aprenentatge del llenguat·
ge i de la música —atès
que aquests dos àmbits
contenen un fort component
rítmic—, si estudis posteri·
ors confirmen una relació
directa entre les capaci·
tats lingüístiques o musi·
cals dels infants i la manera
com s’adapten les neuro·
nes a sons predictibles.

Projecte Actiquim: explorant els ecosistemes
marins del continent antàrtic

Estudiar el paper dels produc·
tes naturals d’origen marí en
els ecosistemes marins de
l’Antàrtida i valorar quin poten·
cial farmacològic tenen són els
objectius principals de la nova
campanya científica Actiquim-II,
que coordina la professora
Conxita Àvila, del Departament
de Biologia Animal de la UB.
La nova campanya, iniciada el

desembre passat, ampliarà els
treballs de recerca del projecte
Actiquim, engegat el 2007 per
estudiar l’ecologia química d’in·
vertebrats marins que viuen al
fons del mar a l’Antàrtida. En el
projecte Actiquim, finançat pel
Ministeri de Ciència i Innovació,
també hi participen altres ex·
perts de la Facultat de Biolo·
gia, la Facultat de Farmàcia

(coordinats per les professores
Amèlia Gómez i M. Antònia Ri·
bera), el PCB, l’Institut Espa·
nyol d’Oceanografia de Gijón, la
Universitat de Bonn (Alemanya),
la Universitat d’Alaska (Estats
Units) i el Consell Nacional de la
Recerca Científica a Nàpols (Ità·
lia), i hi col·laboren PharmaMar i
altres empreses biotecnològi·
ques.

Compost amb noves propietats refrigerants
La majoria de cossos s’escalfen
en comprimir-los i es refreden
quan es descomprimeixen se·
gons l’anomenat efecte barocalòric comú. Ara, la revista Nature
Communications ha publicat un
treball en el qual es descriu un
nou material que presenta l’efec·
te barocalòric invers a tempera·
tura ambient, és a dir, es tracta
d’un material que es refreda
quan s’hi aplica pressió, contrà·
riament al que passa habitual·
ment en la majoria de materials.
Han dirigit l’estudi els investiga·
dors Lluís Mañosa i Antoni Pla·
nes, del Departament d’Estruc·
tura i Constituents de la Matèria,
i s’ha dut a terme en el marc del
Barcelona Knowledge Campus.
En el treball s’ha trobat un
material, del grup dels anome·
nats magnetocalòrics, que can·
via de temperatura quan s’hi
aplica un camp magnètic ex·
tern, que a més presenta l’efec·
te barocalòric invers i produeix
un canvi de temperatura prou
gran per a pressions moderades:
disminueix més d’1 ºC quan la

pressió augmenta 1 kbar. Aquest
canvi de temperatura és prou
gran perquè es pugui pensar en
possibles aplicacions d’aquest
efecte en refrigeració i que alho·
ra siguin respectuoses amb el
medi ambient. A més, el fet que
respongui a dos estímuls ex·
terns —l’estímul magnètic i la
pressió— permetria dissenyar

El nou material
es refreda quan
s’hi aplica pressió
dispositius que utilitzin els dos
estímuls al mateix temps per ob·
tenir unes prestacions superiors.
L’efecte barocalòric invers
és degut al fet que el material,
per sota d’una temperatura de·
terminada, experimenta una
transició de fase que comporta
canvis estructurals i de les pro·
pietats magnètiques, fruit d’un
acoblament magnetoestructural
important. Recentment, també

s’ha proposat la possibilitat
d’utilitzar materials com aquest,
amb canvis simultanis d’iman·
tació i estructura, per a dispo·
sitius de recuperació d’energia
(energy harvesting).

Noves propietats
del silici
D’altra banda, investigadors del
Departament de Física Aplicada
i Òptica han participat en un
treball publicat a la revista Physica Status Solidi – Rapid Re
search Letters en el qual s’ha
pogut determinar que l’energia
del silici amorf, en l’estat que li
confereix més estabilitat, és un
50 % inferior al valor que se li
havia assignat fins ara. Segons
els investigadors, aquesta infor·
mació és rellevant per com·
prendre l’estructura d’aquest
material i millorar-ne les propie·
tats. El silici amorf és un dels
materials essencials que s’utilit·
zen actualment per construir la
nova generació de plaques fo·
tovoltaiques i pantalles planes
de televisió.
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Objectiu: protegir el corall
vermell a les costes catalanes

Cristina Linares i Bernat Hereu.

La pesca furtiva causa prop del
60 % de les pèrdues de colònies
de corall vermell (Corallium rubrum) a la Reserva Marina de les
Illes Medes, segons un article
publicat a la revista Conservation
Biology que té com a primera
autora la biòloga Cristina Linares,
del Departament d’Ecologia de la
UB. L’estudi avalua per primer
cop l’efecte del furtivisme en
aquesta reserva marina i alerta
també de l’impacte del busseig
esportiu sobre la comunitat del
coral·ligen a les Medes.
El corall és un organisme molt
fràgil i vulnerable, amb una taxa
de creixement lentíssim, d’entre
0,3-0,5 mm de diàmetre basal a
l’any. Els experts han estudiat
l’evolució temporal, del 1992 al
2005, del diàmetre i la densitat
de les poblacions de Corallium,
dins i fora de la Reserva Marina
de les Illes Medes, i ho comparen
amb els resultats obtinguts en
tres àrees marines protegides a
França (Banyuls, Carry-le-Rouet

i Scandola), on es prohibeix la
pesca i el busseig. Els resultats
apunten que les dimensions de
les colònies de corall vermell
a les Medes són menors del que
s’esperava (per sota del que s’ob·
serva a les colònies de les àrees
marines de França, sense pesca ni
busseig). L’estudi també constata
que l’espècie és més abundant
dins la Reserva Marina de les Illes
Medes que en àrees exteriors.
També signen l’article els ex·
perts Bernat Hereu i Mikel Zaba·
la (Dept. Ecologia UB), Joaquim
Garrabou (ICM-CSIC), David Díaz
(IEO), Christian Marschal (Cen·
tre d’Oceanologia de Marsella)
i Enric Sala (CEAB-CSIC). Els ex
perts també col·laboren amb el
Parc Natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter per restaurar
els efectes de l’espoli que causa
el furtivisme sobre les colònies
de Corallium, amb protocols per
recuperar el corall confiscat per
la justícia als furtius i reimplan·
tar-lo als fons marins.

Una molècula com a porta
lògica quàntica
Un estudi publicat a la revista Physical Review Letters mostra que una molècula que
conté dos àtoms magnètics pot actuar
com una porta lògica quàntica CNOT (ne·
gació lògica controlada), fet que suggereix
que podrien servir com a components bà·
sics de futurs ordinadors quàntics.
Les molècules desenvolupades en
aquest estudi, i que es poden fabricar mit·
jançant mètodes químics relativament

Un equip científic descriu
la regeneració de cèl·lules
en l’amfiox
Un equip científic ha descrit
per primera vegada el procés
de la regeneració cel·lular en
l’amfiox, un organisme model
en l’estudi del llinatge evolu·
tiu dels vertebrats. El treball,
publicat a la revista Proceedings of the National Aca
demies of Sciences (PNAS,
2011), està dirigit pel catedrà·
tic de la UB Jordi GarciaFernàndez, del Departament
de Genètica i de l’Institut de
Biomedicina de la Universitat
de Barcelona (IBUB), i Hèctor
Escrivà, de la Universitat Pier·
re et Marie Curie (París 6).

Un hat-trick en el
PNAS
Fent el símil futbolístic amb
un hat-trick, amb aquest nou
treball l’equip que coordina
Jordi Garcia-Fernàndez cul·
mina un triplet d’estudis pu·
blicats el 2011 en el PNAS,
en l’àmbit de l’evolució de la
regulació genòmica, el procés
de maduració de l’RNA en el
sistema nerviós i la regenera·
ció de teixits en metazous.
El nou treball, que té com
a primera autora Ildiko Somor·
jai, del Departament de Genè·
tica de la UB, descriu com és

simples, han estat descobertes pel Grup
de Magnetisme i Molècules Funcionals
(GMMF), que lidera el professor del Depar·
tament de Química Inorgànica Guillem Aromí.
Aquestes espècies contenen dos àtoms
magnètics de terbi. La dificultat principal ha
estat dissenyar una estructura molecular
que diferenciés aquests àtoms entre si, ja
que la naturalesa tendeix a formar molè·
cules simètriques. Així, encara que els dos
àtoms de terbi són iguals, en aquesta mo·
lècula es troben encapsulats en dos cor·
puscles orgànics diferents.

el procés de regeneració en
teixits endodèrmics, ectodèr·
mics i mesodèrmics en l’am
fiox (Branchiostoma lanceolatum), el representant més
antic del fílum dels cordats.
Tal com explica Jordi GarciaFernàndez, cap del Reg-Volu·
tion Lab, al Departament de
Genètica, «l’amfiox és un mo·
del animal de referència en
genòmica i en desenvolupa·
ment embrionari. Té moltes
par ticularitats anatòmiques i
és el model més estudiat per
reconstruir el llinatge evolutiu
entre invertebrats i vertebrats.
Amb aquest estudi consta·
tem, per primer cop, que en
l’amfiox també hi ha regenera·
ció, un procés no gaire estu
diat en aquest model animal».
El treball detecta una gran
capacitat de regeneració d’es·
tructures en l’eix anterior-pos·
terior, des del cervell fins a la
cua. La regeneració té lloc a
partir del blastema (conjunt de
cèl·lules que proliferen i es di·
ferencien per originar teixits i
òrgans) i cèl·lules mare (satèl·
lit) del mesoderma. També hi
ha regeneració de cèl·lules del
sistema nerviós, amb neuro·
gènesi de novo.

Els experiments han demostrat que
cadascun presenta propietats magnè·
tiques diferents i s’ha aconseguit que
l’spin d’un d’aquests dugui a terme una
operació lògica segons quin sigui l’es·
tat de l’altre, de manera que compleix
els requisits d’una porta lògica CNOT.
Aquest treball representa, doncs, un
pas cap a la creació d’arquitectures de
computació quàntica integrades en
xips més grans que els existents, i ca·
paços, per tant, de dur a terme tas·
ques més complexes.
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El projecte Aula de formació del pro
fessorat, de la Facultat de Farmàcia, ha
rebut una de les distincions Jaume Vicens
Vives a la qualitat docent universitària que
atorga el Govern de la Generalitat.
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Catalans Universitaris, entre ells el ten·
nista Jaume Santó, estudiant d’ADE a
la UB, que ha rebut la distinció de Millor
Esportista Absolut.
El curtmetratge La casa de campo,
de Joan Miguel Gómez, format a l’ESCAC,
ha estat guardonat amb el II Premi Solé
Tura per a Obres Audiovisuals sobre
l’Alzheimer.

L’obra De un extremo a otro. Amazonia-China, de l’antropòleg Óscar
Calavia Sáez, és la guanyadora de la
VII edició del Premi Eurostars Hotels de
narrativa de viatges, que organitza el
Grup Hotusa en col·laboració amb l’edi·
torial RBA Libros i amb la UB. 1

La professora M. Pilar Ruiz Lapuen
te és coautora de l’article que va publi·
car el grup de recerca liderat pel Dr. Saul
Pelmutter, un treball distingit amb el Pre·
mi Nobel de Física el 2011.

El catedràtic emèrit de la UB Joaquim
Muns ha estat guardonat amb el Premi
Godó de Periodisme, concedit per la
Fundació Comte de Barcelona. El Premi
Godó de Fotoperiodisme s’ha concedit
a un col·laborador de la Fundació Soli·
daritat UB, Alfons Rodríguez, per una
imatge inclosa en l’exposició «Srebreni·
ca: memòria d’un genocidi». 2

Carles Múrcia, professor del Depar·
tament de Filologia Llatina, ha guanyat
la quarta edició del Premi Cum Laude,
que convoca l’Institut d’Estudis Mon
Juïc amb la col·laboració de la Xarxa
Vives. Ricard Bru i Turull, doctor en
Història de l’Art per la UB, n’ha rebut un
accèssit.

L’Associació Espanyola de Científics
(AEC) ha distingit el professor Josep M.
Guilemany, catedràtic del Departa·
ment de Ciències dels Materials i Engi·
nyeria Metal·lúrgica, amb la Placa d’Ho·
nor de l’AEC 2011.

L’exposició «16 científiques catala
nes», en la qual participen les investi·
gadores de la UB Isabel Cacho, Pilar
Bayer i Carme Jordi, ha guanyat el Premi
Especial Dona, Ciència i Tècnica, en la
modalitat de Ciència, enginyeria i valors,
del concurs internacional Ciència en
acció. La menció d’honor de posada
en escena ha estat per al treball A la
recerca de la posidònia perduda,
de Marga Becerra (UCC+i de la UB) i del
professor Javier Romero. 3

Un total de 22 alumnes de la UB han
estat guardonats amb el Premi Nacio·
nal a l’Excel·lència pel seu rendiment
acadèmic.
Un total de 18 alumnes de la UB han
rebut la distinció de Millors Esportistes
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premis i distincions

Els professors del Departament d’His·
tòria Moderna Àngel Casals i Valentí
Gual han guanyat el premi de la revista
d’història Sàpiens corresponent al millor
article del 2011. 4
El catedràtic de Literatura de la UB
Jordi Llovet ha rebut la Medalla de la UPF
en agraïment per la donació de la seva
biblioteca particular al centre.
Amb catorze investigadors pre
miats, la UB és la universitat amb més
guardonats pel premi ICREA Acadèmia,
que vol incentivar l’excel·lència investi·
gadora del personal docent i investiga·
dor doctorat de les universitats públi·
ques de Catalunya i retenir-ne el talent.
Un total de 31 programes de docto
rat de la UB han obtingut la menció cap a
l’excel·lència durant el curs 2011-2012,
reconeixement vàlid fins al curs 2013-2014.
Aquestes dades situen la UB com una
de les institucions universitàries més
distingides en aquesta convocatòria.
El professor Hugo Ruiz, del Departa·
ment d’Estructura i Constituents de la
Matèria, ha estat un dels guanyadors del
II Concurs de Divulgació Científica CPAN
en la categoria d’articles de divulgació. 5
El Premi José Manuel Blecua i el Premi
Ramon Margalef, convocats pel Consell
Social de la UB, s’han concedit respec·
tivament a la investigadora Marta Re
casens Potau i a Jorge Echeverría
López. Per primer cop s’ha concedit tam·
bé un accèssit del Premi Margalef, que ha
rebut la investigadora Gemma Navarro
Brugal. Al seu torn, els premis Antoni
Caparrós i Senén Vilaró, que convoquen
el Consell Social i la Fundació Bosch i
Gimpera, s’han concedit al projecte Espai
Laboratori: Àmbit de Ciència d’Arts
Santa Mònica, del professor del Depar·
tament de Física Fonamental de la UB
Josep Perelló, i a l’empresa Enantia, SL,
respectivament.
Els professors de la UB Daniel Alba
late, del Departament de Política Eco·
nòmica i Estructura Econòmica Mundial,
i José García Quevedo, del Departa·
ment d’Economia Pública, Economia
Política i Economia Espanyola, han ob·
tingut el Premi Joan Sardà Dexeus
d’Economia per haver participat en

l’obra col·lectiva La indústria catalana
després de la crisi.

dona que ingressa a la Reial Acadèmia
de Jurisprudència i Legislació.

El catedràtic emèrit del Departament
d’Enginyeria Química de la UB Claudi
Mans ha rebut el Premi Nacional de Quí
mica 2011, que atorga l’Associació Na
cional de Químics d’Espanya, en reconei·
xement a la seva tasca de divulgació i
comunicació de la química.

La Medalla d’Or de la Facultat de Far·
màcia s’ha concedit a la vicerectora
d’Arts, Cultura i Patrimoni de la UB,
Lourdes Cirlot. La Dra. Cirlot ha estat
també nomenada membre del Ple del
Consell de la Cultura de Barcelona. 7

L’equip del Master of Laws in Inter
national Economic Law and Policy
de la Facultat de Dret de la UB ha guanyat
el premi al millor escrit de demanda en
la prestigiosa competició internacional
Foreign Direct Investment Internatio·
nal Arbitration Moot, disputada al King’s
College de Londres.
La professora del Departament de Fí·
sica Fonamental Arantxa Fraile ha es·
tat guardonada en la sisena edició de
les Borses de Recerca L’Oréal-UNESCO
«Per les Dones en la Ciència».
El Projecte de mediació sanitària
de l’Observatori de Mediació de la UB
ha rebut una menció especial dels pre·
mis que promou l’Associació Madrilenya
de Mediadors, que també ha distingit la
professora Glòria Novel i Martí, direc·
tora del projecte, per la millor publicació
de l’any en mediació.
El degà de la Facultat de Medicina de
la UB, Francesc Cardellach, ha ingres·
sat com a membre numerari a la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya. 6
M. Teresa Anguera, vicerectora de
Política Docent i Científica de la UB, ha
estat escollida membre del Consell Direc·
tiu de la Comissió de Doctorat i Educació
de l’Associació Europea d’Universitats.
El catedràtic de la UB Germà Bel ha
estat guardonat amb el Premi Catalunya
d’Economia, que concedeix la Societat
Catalana d’Economia amb el patrocini
de Catalunya Caixa.
L’estudiant de Biologia Pol Tarrats
Sada ha estat el guanyador del Premi
especial Any Internacional dels Boscos.
Encarna Roca, catedràtica de Dret
Civil de la UB i magistrada de la Sala
Civil del Tribunal Suprem, és la primera

Els estudiants d’ESO Toni Plaza i Júlia
Magem han guanyat el Premi de Còmic
pels Drets Humans i la Ciutadania Global
que han convocat la Fundació Solidaritat
UB i l’Ajuntament de l’Hospitalet, en con·
certació amb la Diputació de Barcelona.
El Premi VIdaCaixa Assegurances
UB s’ha concedit al treball de l’estudi·
ant Núria Catot Bonals, dirigit per la
Dra. Montserrat Guillén.
L’investigador Carles Mas ha rebut el
XV Premi Claustre de Doctors de la UB.
Manel Esteller, investigador ICREA
del Departament de Ciències Fisiolò
giques II de la Facultat de Medicina i
de l’Institut d’Investigació Biomèdica de
Bellvitge, ha estat escollit Acadèmic de la
Reial Acadèmia Nacional de Farmàcia.
Lionfish, de la professora Creu Pa
lacín, del Departament de Biologia Ani·
mal, ha guanyat el primer premi, en la
categoria de Zoologia, de la 5a edició del
Concurs de Fotografia de Natura foto·
NAT-UB, organitzat pel Centre de Recur·
sos de Biodiversitat Animal de la UB. En
la categoria de Natura, el primer premi ha
estat per a l’obra Sentinelles de la nit,
del professor Pepe Bosch, del Depar·
tament d’Electrònica de la UB. 8
El catedràtic de la UB Francesc
Granell ha estat nomenat nou membre
del Consell de la Fundació Jean Mon·
net per Europa.
L’arqueòloga Jordina Sales ha obtin·
gut el Premi Memorial Josep Barberà i
Farràs, que atorga la Societat Catalana
d’Arqueologia.
El catedràtic del Departament de Pre·
història, Història Antiga i Arqueologia de
la UB José Remesal ha estat escollit
nou membre de l’Istituto Nazionale di
Studi Romani.
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Art, solidaritat i
cooperació
La UB i la Fundació Llars
Residencials han signat
un acord per fomentar
l’ensenyament de les arts
pictòriques entre les per·
sones del col·lectiu de
discapacitats intel·lec
tuals i, alhora, fer possible
que l’alumnat de la UB
interessat dugui a terme
tasques de solidaritat i
cooperació que poden
ser reconegudes com a
crèdits de lliure elecció.
L a Fundació Llars
Residencials és una fun·
dació catalana privada,
sense afany de lucre,
d’iniciativa social i d’inte·
rès general. Es va crear
l’any 1994 amb l’objectiu
de fer residències taller
per a persones amb dis·
minució psíquica, perquè
el dèficit de llars residen·
cials per a aquest col·
lectiu és molt important a
Catalunya. Així, la finalitat
de la fundació és oferir
un allotjament a algunes
d’aq u e ste s p e r s o n e s
quan són adults madurs
o perden els seus pares o
familiars, de manera que
trobin una llar al més
semblant possible a la
que van tenir.
La signatura d’aquest
conveni de col·laboració
posa de manifest el com
promís de la UB amb la
societat i amb el país. En
aquest sentit, la Universi·
tat sempre ha donat la
mà xima rellevància a
la solidaritat i, per aques·
ta raó, ha treballat en
dos grans àmbits: la co·
operació per al desenvo·
lupament i l’acció social.
De fet, hi ha més de 200
persones de la comuni·
tat universitària que tre·
ballen en 161 projectes,
iniciatives i accions de
solidaritat.

La UB i el Col·legi d’Economistes de Catalunya
organitzaran activitats acadèmiques
i de divulgació conjuntes
El rector de la Universitat de
Barcelona, Dr. Dídac Ramírez,
i el degà del Col·legi d’Eco·
nomistes de Catalunya (CEC),
Joan B. Casas, han signat un
conveni de col·laboració per
dur a terme activitats acadèmi·

ques i de divulgació conjuntes i
cooperar en diverses qüestions
d’interès mutu.
Les dues entitats han creat
l’espai Universitat de BarcelonaCol·legi d’Economistes de Cata·
lunya, en el marc del qual orga·

El rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, i el degà del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, Joan B. Casas.

nitzaran conjuntament cursos i
sessions, i potenciaran la difusió
de qüestions relacionades amb
l’economia i l’empresa. A més, el
CEC, que té per objectiu vetllar
per la qualificació professional
dels seus col·legiats, fomentarà
que el professorat de la Facultat
d’Economia i Empresa de la UB
sigui membre associat d’aquest
col·legi professional i oferirà be·
ques a l’alumnat per participar
en la Jornada dels Economistes
que organitza anualment.
Per difondre les activitats
del Col·legi, la UB disposa d’un
espai al web del CEC en què
apareix l’enllaç amb el web de la
Facultat d’Economia i Empresa,
i a la inversa, el web d’aquest
centre té un espai per a l’enllaç
amb el web del Col·legi. A més, el
CEC presenta les activitats i els
serveis del Col·legi als estudiants
de les diferents llicenciatures i
dels estudis de grau de la Facultat
d’Economia i Empresa.

Fem Xarxa!
per millorar la competitivitat del país
La Fundació Bosch i Gimpera
(FBG) va organitzar l’octubre
passat la jornada Fem Xarxa!,
a través de la qual es pretén
informar del paper que tenen
el Centre d’Innovació i Tecno·
logies Avançades de la UB
(CITA-UB) i les xarxes de re·
ferència tecnològiques de la
Generalitat de Catalunya en
la creació de projectes col·la
boratius en xarxa. Actualment,
molts dels projectes que sol·
liciten les administracions pú·
bliques en tecnologies innova·
dores no estan coberts per
empreses nacionals i s’han
d’importar. Fem Xarxa!, que
va tenir lloc al Parc Científic de
Barcelona, té com a objectiu

promoure que empreses i in·
vestigadors cobreixin aques·
tes necessitats a través de
nous projectes col·laboratius
en xarxa i, així, poder millorar
la competitivitat empresarial
del nostre país.
El CITA-UB, algunes de les
funcions del qual es van pre·
sentar durant la jornada, és un
projecte impulsat per la Univer·
sitat de Barcelona i la FBG que
té com a objectiu esdevenir el
punt de trobada entre grups
de recerca d’excel·lència del
Grup UB i les empreses inte·
ressades en el desenvolupa·
ment de projectes d’R+D+I.
Les àrees en què el CITA-UB
dóna servei són, entre d’altres,

les següents: alimentació: tec·
nologia, seguretat i qualitat;
desenvolupament sostenible:
medi ambient, energia i aigua;
processos industrials: cons·
trucció, automoció, plàstics,
recobriments (pintures, vernis·
sos...), desenvolupament de
nous materials i processos
químics; tecnologies de la in·
formació, la comunicació i el
coneixement: desenvolupa·
ment de dispositius, circuits i
sistemes electrònics per a ins
trumentació i comunicacions,
tecnologies de programari, TIC
i lingüística computacional;
salut i qualitat de vida: farmà·
cia, bioquímica, biotecnologia
i tecnologia sanitària.

universitat i societat

Noves activitats per fomentar
la relació universitat-empresa
El proppassat mes de novem·
bre van tenir lloc noves activi·
tats dins el programa conjunt
de la Universitat de Barcelona,
la Universitat Politècnica de Ca·
talunya, la Universitat de Vic i la
fundació FemCAT amb l’objec·
tiu de crear i reforçar lligams
entre el món universitari i l’em·
presarial. El rector de la UB, Dr.
Dídac Ramírez, altres càrrecs
de la Universitat i personal aca·
dèmic van visitar aquest cop les
seus de les empreses Euro·
pastry, líder en el mercat espa·
nyol de masses congelades;
EDV Packaging, especialitzada
en l’envasament rígid barrera

per a la indústria de l’alimenta·
ció, i Vichy Catalan, el principal
objectiu de la qual és oferir uns
productes que reuneixin alhora
grates sensacions organolèpti·
ques i propietats saludables, i
que assegura destinar la majo·
ria dels seus esforços i recur·
sos a programes d’innovació,
recerca i formació.
Aquesta és la quarta vegada
que la UB, la UPC, la UVIC i la
fundació FemCAT organitzen
aquestes trobades universitatempresa. En les dues primeres
ocasions també es van visitar
diverses seus empresarials,
mentre que al juliol van ser re·

Nova col·laboració per
desenvolupar un tractament
contra el glaucoma
La companyia ProRetina Thera·
peutics ha signat un acord d’op·
ció de llicència sobre una sol·
licitud de patent per a un compost
amb interès com a agent per al
tractament del glaucoma.
El compost, que té assig·
nat el codi PRO-322, exerceix,
d’una banda, una funció neuro·
protectora, protegint les neu
rones de la mort per apoptosi,
i de l’altra, mostra una activitat
baroprotectora i fa disminuir la
pressió intraocular. El com·
post, i la prova de concepte de
la seva eficàcia potencial en
models de glaucoma, és el re·
sultat de la recerca liderada
pels investigadors Xavier Ga·
sull, de l’Institut d’Investiga
cions Biomèdiques August Pi
i Sunyer (IDIBAPS), i Miguel
Morales, del Centre d’Investi
gació Biomèdica de la Rioja
(CIBIR), amb la col·laboració
dels grups dirigits per Ángel
Acebes i Alberto Ferrús, de l’Ins·
titut Cajal del Consell Superior
d’Investigacions Científiques
(CSIC), i Jesús Pintor, de la Uni·

versitat Complutense de Ma·
drid. La investigació ha tingut el
suport fina ncer del programa
VALTEC d’ACC1Ó, l’agència
de suport a la competitivitat de
l’empresa catalana. Recent·
ment el Ministeri de Ciència i
Innovació ha resolt favorable·
ment un ajut del programa
INNPACTO per finançar un con·
sorci integrat per les empreses
Bionanoplus i ProRetina, com
també els grups del Dr. Morales
(CIBIR) i del Dr. Enrique de la
Rosa (Centre d’Investigac ions
Biològiques del CSIC), que de·
senvoluparà formulacions galè·
niques i durà a terme estudis de
seguretat i eficàcia sobre PRO322.
La patent que protegeix
aquest compost pertany a la UB,
el CSIC, la Universitat Complu·
tense de Madrid, l’IDIBAPS i la
Fundació Rioja Salud. La sol·
licitud i la transferència d’aques·
ta patent les ha gesionat la Fun·
dació Bosch i Gimpera, l’oficina
de tranferència de resultats de la
recerca de la UB.

Moment d’una de les activitats realitzades enguany en el marc del programa.

presentants de diverses empre·
ses els qui van visitar instal·la
cions de les tres universitats.
FemCAT és una fundació que
duu a terme iniciatives que pro·
mouen el progrés de la societat

catalana i hi dóna suport. La
formen empresaris que volen
contribuir a convertir Catalunya
en un dels països capdavanters
en matèria social i econòmica a
Europa i al món.

Acord de la UB amb la
Federació de Persones
Sordes de Catalunya
Un conveni signat pel rector
de la Universitat de Barcelo·
na, Dr. Dídac Ramírez, i pel
president de la Federació de
Persones Sordes de Catalu·
nya (FESOCA), Antonio Mar·
tínez, posa de manifest la
voluntat de la UB de col·labo
rar amb el col·lectiu de perso·
nes sordes de Catalunya.
La UB és capdavantera
al món pel que fa a la recerca
i la docència de les llengües
de signes, especialment de
la llengua de signes catalana
(LSC). Així mateix, és pionera
en la formació de professio·
nals experts en LSC, intèr·
prets i professors d’LSC, i
imparteix el màster oficial
Comunitat Sorda, Educació i
Llengua de Signes. A més, a
la Facultat de Formació del
Professorat del campus de
Mundet hi ha la seu de Desen·
volupament, Ensenyament i
Aprenentatge de Persones
Sordes i Sordcegues i Llen·

gües de Signes (APRELS),
grup de recerca consolidat
per la Generalitat de Catalu
nya, de reconegut prestigi en
l’àmbit internacional que lide·
ra diversos projectes euro·
peus. En l’actualitat desen
volupa el marc europeu de
diverses llengües de signes
del continent amb un projec·
te KA2 de la Unió Europea.
Per la seva banda, la
FESOCA està constituïda
per 29 associacions i s’ha
distingit per la defensa
d’aquest col·lectiu i de la se·
va llengua.
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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
La Masella, Promentrada, Delishop, La
Roca Village, Fiatc, Barceló Viatges i
molts més.

2011
58.956 nens atesos
en situació de pobresa.

11.969 persones
amb dificultats que han
aconseguit una feina.
10.203 pacients assistits
amb malalties avançades.
502.624 persones
grans han participat
en les nostres activitats.

1.017.863 infants han
après amb els nostres
projectes educatius.

6.072 persones han accedit
a un lloguer assequible.

Al costat de les persones.
Avui, demà i sempre.
A l’Obra Social ”la Caixa” mantenim
un compromís ferm: aconseguir una
societat amb més oportunitats per a
tothom. Per fer-ho, l’any 2011 hem
desenvolupat 37.000 activitats i hem
destinat un pressupost de
500 milions d’euros a atendre els
col·lectius més vulnerables; a difondre
la cultura i la ciència, i a treballar per
un futur millor mitjançant l’educació,
la recerca i el medi ambient. Aquesta
tasca la duem a terme gràcies a la
confiança que, cada any, milions de
clients fan a ”la Caixa”.

[Tu] ets l’Estrella

www.laCaixa.es/ObraSocial

MÀSTERS I POSTGRAUS UB
www.ub.edu/masters

*Segons els principals rànquings internacionals d’universitats: ARWU i QS.

Segueix-nos:

