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Més de 8.000 estudiants comencen el
nou any acadèmic de la UPF, el catorzè
des que va iniciar el seu camí, l’any 1990.
L’acte inaugural se celebra el 2 d’octubre
amb una conferència del professor i
arquitecte Joan Antoni Solans Huguet,
titulada “Consideracions sobre la urba-
nística en temps de globalització”. 

Aquest curs s’imparteixen dues noves
titulacions de segon cicle: la llicenciatura
en Lingüística, orientada a les noves tec-
nologies, i els Estudis de l’Àsia Oriental,
coorganitzats amb la UAB. L’oferta do-
cent inclou titulacions de tots els camps
científics, des dels ensenyaments tècnics i
les ciències de la salut i de la vida, fins a
les ciències humanes i socials, i es distri-
bueix en tretze llicenciatures, quatre
enginyeries i quatre diplomatures. 

Pel que fa als intercanvis amb universitats
d'arreu del món, els diferents programes
mobilitzaran uns 400 estudiants de la UPF,
que cursaran una part dels seus estudis a
l'estranger, al mateix temps que prop de
400 estudiants internacionals aterraran a
les aules de la Universitat. 

Pel que fa al campus, aquest curs s’avança-
rà en la construcció de l’edifici Wellington
1, que allotjarà aules per a seminaris, des-
patxos per a investigadors i el Centre de
Recerca en Economia Internacional —les
obres es podrien enllestir al desembre del
2004—. D’altra banda, s'iniciaran les
obres a l’antic espai fabril de Ca l’Aranyó,
on l’Ajuntament de Barcelona promou la
Ciutat Audiovisual, i la UPF té previst de
traslladar-hi diferents espais relacionats
amb la tecnologia i la comunicació.

7

9

Tot a punt per 
al curs 2003-2004
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PRIMERES PROMOCIONS DE BIOLOGIA I D’INFORMÀTICA

A finals del mes de juny van tenir lloc els actes acadèmics de cloenda de les primeres promocions de Biologia i
d’Informàtica formades a la UPF. La llicenciatura en Biologia, la primera en l’àmbit de les ciències de la salut i de
la vida de la Universitat, va ser pionera en el panorama universitari català en oferir un pla d’estudis, de cinc anys
de durada, orientat cap a l’estudi de la biologia humana. Els nous graduats ja estan preparats per la seva futura
inserció professional en els àmbits de la recerca biomèdica i biotecnològica, en els quals Barcelona vol ser un refe-
rent destacat a escala europea.

Amb la posada en marxa dels estudis d’enginyeria en Informàtica, i també amb els d’enginyeria tècnica en Infor-
màtica de Sistemes, la UPF oferia, per primer vegada, estudis tècnics. L’enginyeria en Informàtica, especialitzada
en Comunicació, va néixer per formar professionals preparats per fer front als reptes i a les responsabilitats de la
nova societat digital, un món que canvia i evoluciona a gran velocitat i en el qual la informàtica i les telecomuni-
cacions són els seus pilars fonamentals.

OOPPIINNIIÓÓ
T

O
N

I 
B

A
T

L
L

O
R

I

Enguany, la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida inicia
el seu sisè curs. D’aquí a pocs dies, tindré l’oportunitat de fer
arribar la primera salutació de la Universitat a un grup de noies
i nois que, per primer cop en cinc anys, no seran els meus
companys d’aules. Ara fa cinc anys, jo em trobava en la situació
d’aquests nois i noies, i em comptava entre aquells que
iniciàvem una aventura: la d’estudiar Biologia, per primer cop,
a la Universitat Pompeu Fabra. 

És costum, entre els aventurers, d’anotar les incidències del
viatge en una mena de quadern. Aquests dies, obrint el meu
quadern i recuperant fulls perduts de la memòria, m’he adonat
que conservo imatges puntuals però molt nítides de l’aventura.
Recordo, per exemple, els instants anteriors a la primera classe.
La fortor de pintura recentment aplicada per arreu matisava
una lleugera sensació de neguit provocada per  la
desconeixença. Desconeixença dels que serien els meus
companys d’aventura i desconeixença de l’esdevenidor de la
pròpia aventura. Només el pas del temps i successives entrades
al quadern de viatge assossegaren aquest neguit i deixaren pas
a nous sentiments de pertinença a una col·lectivitat única. La
petita gran família que, al llarg d’aquests anys i entre tots, hem
anat constituint a l’àrea del Mar. Així, les incerteses inicials
pròpies de l’aventura desapa-reixien a mesura que l’abans
dubtós futur es realitzava en present.

És una de les principals virtuts de tot viatge: la capacitat
de canviar el viatger. I puc donar fe que als meus companys
i a mi ens ha canviat. Hem après a les aules i als laboratoris les 

bases d’allò que aspirem que siguin les nostres professions.
Hem acumulat coneixements, habilitats, tècniques i experiències
fent que tota comparança amb aquells qui érem al principi de
l’aventura ens faci somriure, complaguts pel camí recorregut.
Però aquesta transformació no es limita als espais ordinaris
d’ensenyament, sinó que ha esdevingut molt més profunda
als passadissos, entre cafès, gaudint del contacte humà amb
les companyes i companys i també amb la resta de les persones
que conformen la Facultat. Gaudint de la conversa amena, però
també lluitant per defensar les nostres posicions en situacions
de queixa. Adaptant-nos a un marc de convivència, però també
adaptant aquest marc a les nostres personalitats. Vivint el dia
a dia d’una petita gran família, com abans l’anomenava. És per
això que, amb tota la Facultat de Ciències de la Salut i de la
Vida, puc dir que em sento part d’entre els fundadors de la
Universitat. Perquè hem començat un projecte de futur incert,
una aventura, i hem reeixit. I perquè aquest projecte s’ha
consolidat dins la Universitat i ha participat, a tots nivells,
en l’intent de fer-la créixer i millorar-la. 

L’aventurer no s’acontenta en la contemplació de les aventures
viscudes, en busca de noves. És per això que crec poder afirmar
que el millor d’aquests anys encara està per arribar. Exportar
allò que hem après en aquesta magnífica aventura a les noves
que ens esperen és fer realitat aquell futur que fa cinc anys es
presentava incert.

Joan Planas 
Llicenciat en Biologia (primera promoció, 2003)

Unn  vviiaattggee  aall··lluucciinnaanntt
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lingüe: Estudis de Traducció Literària i
Lingüística (2003-2005); i Ciència
Cognitiva i Llenguatge, que s'impar-
teix conjuntament amb la Universitat
de Barcelona. 

L'obtenció de la Menció de Qualitat és
fruit d'un procés d'avaluació externa que
mesura diferents paràmetres, com ara els
continguts, l'estructura i els objectius de
cada programa. Aquesta distinció per-
met participar en les convocatòries d'a-
judes a la mobilitat de professors i
estudiants, així com obtenir subvencions
per a despeses relacionades amb el des-
envolupament de cada programa. 

Un total de 825 estudiants estan matri-
culats en els 12 cursos de doctorat de la
UPF, dels quals 300 són estrangers, el
36,4% del total. La UPF és, en termes
relatius, la primera universitat espa-
nyola en nombre d'estudiants de doc-
torat estrangers.

La Biblioteca rep 
dues noves donacions

La família de Nadal i Caparà ha dipo-
sitat a la Biblioteca de la UPF un fons
documental d’alt interès per a la recer-
ca en història. Es tracta d’un arxiu
familiar constituït per una variada
tipologia de documents editats al segle
XIX sobre el món legislatiu, polític i
administratiu del moment. El fons
inclou fullets i pamflets, memòries,
cartes, discursos, manifestos i decrets,
entre altres documents, que van ser
recollits per un membre de la família a
l’entorn de la Cort de Madrid, on ales-
hores se centrava la vida política. El
dipòsit de l’Arxiu, que es transformarà
en donació gratuïta, s’efectuarà a la sec-
ció de reserva de la Biblioteca de l’Ins-
titut Universitari d'Història Jaume
Vicens i Vives, ubicat en l’antic edifici
del Dipòsit de les Aigües. En aquest
espai es troba tot el fons de l’Institut,
constituït, en gran part, per la donació
del professor Josep Fontana, juntament
amb col·leccions de gran rellevància
com el fons bibliogràfic de la Cambra
de Comerç de Barcelona i la Biblioteca
Alois M. Haas d'Història de les Reli-
gions, inaugurada el curs passat. 

A través d’aquesta aplicació, l’estudiant
introdueix el seu currículum i l'Oficina
d'Inserció Laboral en valida les dades i
les publica a la web de la Universitat.
El text es pot modificar sempre que
l'interessat ho desitgi i es pot imprimir
en tres idiomes i formats diferents
—català, castellà i anglès—. La Borsa
de Treball vetlla sempre per la confiden-
cialitat de les dades personals. 

Campus Treball facilita que les empre-
ses, les institucions públiques i els pro-
fessionals liberals puguin consultar els
currículums dels titulats a l’hora d’in-
tegrar un professional a la seva organit-
zació. Quan una empresa, un cop
identificada, s’interessa per un currícu-
lum determinat, la UPF li facilita el
contacte amb l'estudiant. 

La UPF ha treballat des del seu inici
per afavorir els vincles amb el món de
l'empresa i ajudar els graduats a intro-
duir-se òptimament en el mercat labo-
ral, objectiu pel qual va crear, l'any
1994, la Borsa de Treball.

Sis  doctorats obtenen 
la Menció de Qualitat 
de l’ANECA

Sis dels dotze programes que la UPF
va presentar a l’Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad (ANECA),
organisme depenent del Ministeri d'E-
ducació, Cultura i Esports, han rebut
una Menció de Qualitat. Es tracta
d’un balanç positiu si es pren en con-
sideració que l’ANECA va avaluar 916
programes de 53 universitats espanyo-
les —el 36% dels que s'imparteixen a
l'Estat—, i que dels presentats han
obtingut la Menció 167 programes; és
a dir, el 18%. 

Els programes de doctorat que han
rebut la Menció de Qualitat de l’ANE-
CA són els d'Humanitats, Art, Litera-
tura i Pensament; Economia, Finances
i Empresa; Història (inclou un itinera-
ri d'Història del Pròxim Orient Antic);
Ciències de la Salut i de la Vida (bien-
ni 2003-2005); Comunicació Multi-

Observatori Novartis
de Responsabilitat Social
Corporativa

L’Observatori Novartis de Responsabi-
litat Social Corporativa és un nou grup
de recerca amb nom específic de la
UPF, constituït per iniciativa de
Novartis Farmacèutica i la Universitat.
El seu objectiu és promocionar i difon-
dre entre les empreses i les organitza-
cions els valors associats a una gestió
ètica i socialment responsable. 
A nivell docent, l’Observatori fomenta-
rà i organitzarà fòrums i debats amb
experts en responsabilitat social corpo-
rativa. Pel que fa a la recerca, realitzarà
i difondrà estudis i treballs que reflec-
teixin la situació actual de la responsa-
bilitat social corporativa en diferents
àmbits. Finalment, l’Observatori edita-
rà publicacions de caire divulgador per
sensibilitzar l'opinió pública sobre el
paper que han de jugar les empreses i
les organitzacions en la societat. 

Cada cop més es fa necessari que les
empreses i les organitzacions es regei-
xin per unes pràctiques empresarials de
més qualitat, tant des del punt de vista
d'allò que es produeix (qualitat, preu
del producte…), com del sistema de
producció emprat (qüestions socials,
ètiques, mediambientals…). Això
implica l'assumpció d'uns valors ètics,
responsables i transparents per part de
les empreses i les organitzacions, valors
que constituiran l’eix central de treball
de l’Observatori. 

El director acadèmic de l’Observatori
és Vicente Ortún, professor del depar-
tament d’Economia i Empresa de la
UPF. La gestió serà a càrrec de la Fun-
dació UPF. 

Campus Treball, la borsa
de treball a Internet

Aquest curs ja és en funcionament l'apli-
cació informàtica Campus Treball, una
nova eina que permet gestionar la borsa
de treball de la UPF i publicar els currí-
culums dels graduats a la xarxa Internet. 

Mercè
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Mercè

El fons de la Biblioteca de la UPF s’ha
enriquit també amb la donació de la
col·lecció particular de Fèlix Martí
Ambel, president honorari del Centre
UNESCO de Catalunya. Es tracta
d’un fons de gran interès i valor per a
la docència, l'estudi i la recerca en
l'àmbit de la filosofia, les ciències
socials i la teologia. La col·lecció està
integrada aproximadament per 7.000
volums de monografies i 80 col·lec-
cions de publicacions en sèrie. Els
documents seran processats i integrats
a la Biblioteca de la UPF, on podran
ser consultats pels usuaris.

Distincions de recerca

Sis científics de la UPF han rebut les
distincions a la recerca universitària
que la Generalitat atorga per quart any
consecutiu a un col·lectiu de 30 inves-
tigadors seleccionats d’entre les univer-
sitats catalanes. 

El catedràtic d’antropologia física Jaume
Bertranpetit ha estat distingit com a
científic reconegut. Com a joves investi-
gadors ho han estat els professors José
Francisco Aramburu Beltrán i Helena
Hidalgo Hernando, del Departament
de Ciències Experimentals i de la Salut;
Antonio Ciccone i Michael Wolf, del
Departament d’Economia i Empresa, i
Louise Elisabeth McNally Seifert, del
Departament de Traducció i Filologia. 

Les distincions de la Generalitat per a
la Promoció de la Recerca Universitària

es van crear l'any 1999 amb la finalitat
d'estimular les activitats de recerca
d'alt nivell dels professors investigadors
del sistema universitari de Catalunya i
dels grups de recerca a què estan asso-
ciats. En la convocatòria d'aquest any
s'han presentat 252 sol·licituds, de les
quals 126 pertanyen a la categoria d'in-
vestigadors reconeguts i 126, a la de
joves investigadors. 

JAUME BERTRANPETIT BUSQUETS

(Camprodon, 1952) és catedràtic
d’Antropologia Física. En el camp de
l’evolució humana ha efectuat contri-
bucions rellevants a l’entorn de l’ori-
gen i la dinàmica de les poblacions
basant-se en l’estudi genòmic. Les
seves anàlisis sobre el DNA i les seves
seqüències repetitives han contribuït a
entendre la dinàmica del genoma. Ha
estat el primer a trobar una heteroplàs-
mia no patològica. 

JOSÉ FRANCISCO ARAMBURU BELTRÁN

(Donostia, 1963) és professor d’Immu-
nologia. Ha publicat nombroses apor-
tacions a l’anàlisi experimental de la
resposta immune. En el seu laboratori
s’estudia actualment la base molecular
de la immunosupressió per calcineuri-
na i proteïnes relacionades, treball de
gran interès clínic. 

ANTONIO CICCONE (Avellino, 1966)
és professor d’Economia Aplicada. Té
una sòlida trajectòria investigadora
amb importants publicacions en les
principals revistes internacionals del
seu camp. 

HELENA HIDALGO HERNANDO (Bar-
celona, 1963) és professora de Bioquí-
mica i Biologia Molecular. És
especialista en la resposta cel·lular a l’es-
très. Ha identificat diverses de les pro-
teïnes, factors de transcripció i quinases
que reconeixen els senyals d’estrès i des-
encadenen la resposta. Els seus treballs
han estat publicats en revistes tan pres-
tigioses com Cell, Trends in Biochemical
Science i EMBO Journal. 

LOUISE ELISABETH MCNALLY SEIFERT

(Memphis, 1965) és professora de Filo-
logia Anglesa. Especialista de reputació
internacional en el camp de la semàn-
tica formal i la semàntica lèxica, els

seus treballs han aparegut en les revistes
prestigioses de lingüística teòrica.
Actualment treballa en la interfase
entre la semàntica lingüística i la tecno-
logia del llenguatge. 

MICHAEL WOLF (Alemanya, 1967) és
professor d’Estadística i Investigació
Operativa. Té una trajectòria investiga-
dora que combina contribucions impor-
tants sobre fonaments de l’estadística i la
teoria de la probabilitat i les seves apli-
cacions en l’àmbit de les finances. 

Programa d’Estudis 
per a Estrangers 

Aquest curs s’ofereixen noves modalitats
acadèmiques per a aquells universitaris
estrangers que volen efectuar una part de
la seva formació en el campus de la UPF. 

Des que l’any 2001 es va iniciar el Cer-
tificat d’Estudis Hispànics, el nombre
d’universitats estrangeres interessades en
les estades a la UPF ha experimentat un
creixement constant, motiu pel qual es
va acordar a l’abril passat la constitució
del Programa d’Estudis per a Estrangers
(UPF Study Abroad Program).

Aquesta iniciativa inclou diferents fór-
mules acadèmiques pensades específica-
ment per als estudiants internacionals: el
Programa d’Estudis Hispànics, que ofe-
reix una introducció a la realitat cultural
política, social i cultural de Catalunya i
de l’estat espanyol; el Programa d’Ense-
nyament d’Idiomes, amb cursos de cas-
tellà i de català per a estrangers, i el
Diploma d’Espanyol com a Llengua
Estrangera del MEC; cursos fets a mida
i, d’altra banda, cursos programats amb
matèries regulars dels plans d’estudis de
les titulacions de la UPF. El Programa es
completa amb la possibilitat de lloguer
d’aules i despatxos, i amb la participació
del professorat de la UPF en cursos orga-
nitzats a Barcelona per les mateixes uni-
versitats o organitzacions estrangeres. 

Prop de 200 estudiants van participar el
curs 2002-2003 en el Programa d’Estu-
dis per a Estrangers, i aquest curs la xifra
superarà els 300. La majoria dels partici-

Fèlix Martí signant la donació
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Tot coincidint amb l’inici del curs acadèmic 2003-2004, la
Universitat Pompeu Fabra ha activat la tercera versió de la
web institucional, que es pot consultar a la nova adreça
http://www.upf.edu.

La nova web proporciona una estructura d'informació més
compartimentada, escalable i intuïtiva, i un nou sistema de
navegació que farà més fàcil i usable l'accés dels usuaris als
continguts i els serveis. D’altra banda, la web incorpora més
continguts, d’entre els quals cal destacar el nou apartat de
cerques, que no només millora l’accés a la informació sinó
que facilita encara més el contacte dels usuaris externs amb la
Universitat. També s’ha donat una major presència de les
notícies de la Universitat a la pàgina principal. Com a nove-
tat, properament també es publicarà a través de la web insti-
tucional la revista LÍNIA 14 en format electrònic.

En aquesta nova versió cal destacar, d’altra banda, que s’han
implementat les mesures d'accessibilitat (estructura, navega-
ció, continguts i disseny gràfic) previstes en les directrius per
a l'accessibilitat al contingut de pàgines web, versió 1.0,
publicades per la Web Accessibility Initiative del W3C. No
es pot deixar de destacar l’esforç per renovar la imatge gràfi-
ca de la web, en què s’ha procurat incorporar un aire més
modern i actual.

La versió precedent de la web de la UPF es va posar en mar-
xa l’any 2000 i ha estat vigent, doncs, durant tres cursos aca-
dèmics. La primera web institucional de la UPF es va activar
l’any 1997.
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Mercè

Noovvaa  vveerrssiióó  ddee  
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pants provenen dels Estats Units. En
aquest sentit, la UPF ha col·laborat fins
ara amb les organitzacions IES, CIEE,
ASA, ISA i CEA, i amb les universitats
de Pennsilvània i de Duke, el Trinity
College, el Boston College i el Sweet
Briar College. Aquesta experiència ha
obert noves vies de col·laboració i inter-
canvi amb universitats nord-americanes
de prestigi.

El Programa d’Estudis per a Estrangers
depèn del Vicerectorat de Promoció,
Economia i Serveis. La coordinació aca-
dèmica és a càrrec del professor Antoni
Luna, i la directora del Programa d'Es-
tudis Hispànics és Maria Morrás.

Més informació, a l’adreça web
http://www.upf.edu/international

Deu anys de l’IDEC 

L’Institut d’Educació Contínua de la
UPF celebra aquest curs el seu desè ani-
versari amb un seguit d’actes que con-
gregaran les persones, les empreses i les
institucions que han fet possible la con-
solidació d’aquest centre, que des de
1993 es dedica a l'especialització pro-
fessional i a la formació de postgrau. 

Des de la seva fundació, l’IDEC ha
incrementat any rere any la seva oferta
formativa i actualment disposa d’una
programació de més de cent cursos,
entre màsters, diplomes i cursos de
postgrau i de perfeccionament, jorna-
des i seminaris. També ha anat eixam-
plant la seva participació en diferents
projectes internacionals i en xarxes d'e-
ducació contínua, i ha dissenyat un
acurat programa de pràctiques profes-
sionals. La seva relació amb el món
empresarial es dóna en múltiples eixos.

L'edifici que acull l'IDEC, amb seu a
Balmes, 130-132, va ser construït l'any
1926 per l'arquitecte Enric Sagnier.
Vinculat des de sempre a l'ensenya-
ment i la cultura, durant la Segona
República, als anys trenta, va ser una
de les seus de l'Institut Escola, que va
albergar posteriorment el Fòrum Ver-
gés. 
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Premi 

Nacional 

de Cultura 

per a 

Mònica 

Terribas

titulació tingui un perfil molt diferen-
ciat respecte a les titulacions que ac-
tualment s’imparteixen en altres uni-
versitats de l’estat espanyol, de caràcter
més generalista.

L’objectiu de la llicenciatura en Lingüís-
tica de la UPF és donar resposta a la
creixent demanda de formació en lin-
güística, lingüística aplicada i noves tec-
nologies, tot atenent l’interès dels futurs
llicenciats per l’anàlisi i el processament
del llenguatge natural mitjançant l’ús de
les noves tecnologies i d’aplicacions
informàtiques i estadístiques.

Aquest curs comença la nova titulació
de segon cicle en Lingüística (Lingüís-
tica i Aplicacions Tecnològiques), que
s’imparteix a la Facultat de Traducció i
Interpretació. El pla d’estudis es basa
en una proposta nova que vincula els
aspectes formals, descriptius i aplicats
del llenguatge amb la gestió de la infor-
mació i el coneixement, la programa-
ció, l’estadística i les noves tecnologies.
Aquesta característica fa que aquesta

Titulació en 

Lingüística

L’Institut Universitari de Lingüística
Aplicada (IULA) va acollir a l’edifici
Rambla durant el mes de juliol les
noves edicions de l’Escola Internacio-
nal de Terminologia i del Simposi
Internacional de Terminologia.

L’Escola, que es va portar a terme del 7
a l’11 de juliol, consisteix en un curs
d’introducció a aquesta disciplina cien-
tífica, adreçat a estudiants i a joves
investigadors. El seu objectiu és presen-
tar la teoria comunicativa de la termi-
nologia, caracteritzada bàsicament per
un enfocament lingüístic en què preva-
len nocions com ara l’harmonització de
la variació, la descripció dels usos ter-
minològics reals, la diversitat en el dis-
seny d’aplicacions terminològiques
adequades als usuaris, l’enginyeria lin-
güística al servei del treball i la recerca
terminològica. El curs va ser impartit
per professorat de l’IULATERM, un
grup de recerca en terminologia i dis-
curs especialitzat, que té com a princi-
pals línies de recerca el reconeixement
automàtic d’unitats de significació
especialitzada, la representació del
coneixement especialitzat vehiculat en
els textos i la recuperació d’informació. 

El IV Simposi Internacional d’Estiu de
Terminologia es va celebrar del 14 al 17
de juliol, i va tenir com a centre de grave-
tat el tema Objectivitat Científica i Llen-
guatge: les Ciències de la Salut. El
Simposi és una trobada interdisciplinària
i monogràfica que reuneix especialistes
interessats en terminologia provinents de
diferents àrees, des de les ciències experi-
mentals i de la salut, i les ciències huma-
nes i socials, fins a la informàtica, la
filosofia i la traducció, entre altres. En
aquesta edició es van tractar, entre molts
altres temes, el llenguatge de la medicina
i de les històries clíniques; la subjectivitat
en el discurs biomèdic en espanyol; l’o-
cultació del pensament científic i les difi-
cultats de la comunicació científica. 

Nova edició de les
activitats internacionals 

de terminologia
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La professora Mònica
Terribas ha estat
guardonada amb el Premi
Nacional de Cultura, en 
la vessant de Periodisme,
que atorga anualment la
Generalitat de Catalunya,
"per l'extraordinària
renovació a la conducció
periodística i a l'entrevista
televisada a l'informatiu
La nit al dia [Canal 33]" 
i "perquè concorren en
aquesta periodista
l'exercici excel·lent de la
professió i, alhora, una
carrera acadèmica
reeixida". 

Terribas, llicenciada en
Periodisme per la
Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) i
doctorada a la Universitat
de Stirling (Escòcia),
treballa en televisió des 
de 1987 i a la Universitat
Pompeu Fabra des de
1993. Actualment és
professora titular del
Departament de
Periodisme i de
Comunicació Audiovisual
i vicedegana dels Estudis
de Periodisme. El
lliurament del premi 
va tenir lloc el 21 de
setembre.
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Quin és l’origen de la creació de l’Institut d’Estudis Terri-
torials (IET)?
Abans de crear-se l’IET, jo estava dirigint un equip de per-
sones que, per encàrrec del Departament de Política Terri-
torial i Obres Públiques, estàvem treballant des de feia
temps en l’elaboració del Pla Territorial Metropolità de
Barcelona. Com que l’elaboració del Pla s’estava allargant
més del compte, el Departament va decidir la constitució
de l’IET per acabar els treballs d’aquest extens projecte,
amb la idea que quan s’acabessin, part de l’equip fos des-
prés el nucli essencial del personal fundador de l’Institut.   

Com es va produir la incorporació de la UPF a aquest
projecte?
Des del primer moment ja es va preveure que la creació de
l’IET es faria en col·laboració amb una universitat catala-
na. Com que el nucli inicial d’investigadors ja cobríem la
vessant tècnica del projecte, és a dir, els aspectes relacionats
amb l’arquitectura i l’enginyeria, vam buscar una universi-
tat que, precisament, cobrís els àmbits en els quals nosal-
tres hi érem poc presents i que complementés allò que ja
aportàvem d’origen. Vam creure que la UPF era la univer-
sitat apropiada perquè feia poc que s’havia creat i tenia
ganes de fer coses noves. Vam contactar amb el rector Enric
Argullol i l’IET va néixer l’any 1992 sota la fórmula d’un
consorci entre la Generalitat, mitjançant el Departament
de Política Territorial i Obres Públiques, i la UPF. També
vull dir que sempre hem tingut les portes obertes a incor-
porar altres universitats o institucions de qualsevol mena. 

L’IET elabora, des d'una perspectiva pluridisciplinària,
estudis generals i sectorials sobre la situació del territori a
Catalunya.
Jo el definiria com el think tank de l’ordenació del territo-
ri. En aquest sentit, estem centrats a avaluar què significa
l’ordenació del territori en termes econòmics. Dit d’una
altra manera, volem conèixer quin valor afegit aporta l’or-

denació del territori. La bona planificació territorial serveix
no per crear riquesa positiva, sinó per estalviar recursos.
Gràcies a una bona planificació del territori es poden, per
exemple, reduir els costos dels desplaçaments dels ciutadans
des dels seus llocs de residència al lloc de treball, o estalviar
energia amb una millor distribució de les línies elèctriques.
Una tesi doctoral, presentada fa uns anys, va calcular que
l’aplicació del Pla Territorial Metropolità, que proposa un
model de creixement compacte i no pas dispers, permetria
estalviar 20.000 milions de pessetes a l’any de la despesa
energètica en el transport. 

De quina manera es duen a terme els estudis d’ordenació
del territori?
Per poder ordenar el territori, s’ha de planificar. Per poder
planificar, cal tenir informació i al mateix temps fer pros-
pectiva, és a dir, intentar conèixer les tendències de futur.
En general, els planificadors territorials i urbanístics tenen
propensió a seguir les tendències naturals, sense cap volun-
tat de canviar les coses. Nosaltres, en canvi, creiem que
l’ordenació del territori i la seva planificació ha de ser una
agent de canvi social per procurar millores en tots els
camps i canviar coses. A l’IET fem aquestes tasques de
recollida d’informació i de prospectiva de futur d’una
manera coordinada i amb un abast més global sobre tot el
territori. No té sentit que els més de nou-cents ajunta-
ments catalans ho facin individualment. A més, amb l’e-
xistència d’una massa crítica consolidada podem, en
primer lloc, conèixer què és el que fan i quins són els pro-
blemes que hi ha a París, a Milà, a Nova York o a les grans
ciutats d’Àsia i, en segon terme, relacionar-nos amb els
instituts de prospectiva de tot el món. 

Quins són els seus clients?
A part de l’activitat pròpia de recerca bàsica, el Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques ens encoma-
na treballs específics de recerca aplicada. D’una altra banda,

Entrevista a AAllbbeerrtt  SSeerrrraattoossaa
President de l’Institut d’Estudis Territorials (IET)

“L’ordenació del territori ha de ser un agent de canvi social”

L’IET és un centre de recerca que es dedica al seguiment de la teoria i de la pràctica
territorials i urbanístiques. Albert Serratosa i Palet, doctor enginyer de Camins, Canals
i Ports (UPC) i catedràtic emèrit de l’Escola d’Enginyers de Camins de la UPC, n’és el
president. La seva llarga trajectòria professional es va iniciar, a mitjans dels anys
cinquanta, en el Servei de Pavimentació de l’Ajuntament de Barcelona. Posteriorment,
ha estat subgerent de la Comissió d’Urbanisme i Serveis Comuns de Barcelona i altres
Municipis, tasca que va simultanejar amb la direcció del Pla General Metropolità
1976. Ha estat regidor de l’Ajuntament de Barcelona —com a independent per
CiU— i conseller-regidor d’Obres Públiques (1979). Va ser el promotor i autor del
projecte del túnel del Cadí. Des de l’any 1988 fins a l’actualitat ha estat assessor dels
set consellers de Política Territorial i Obres Públiques que hi ha hagut en aquest
període per dirigir l’elaboració del Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
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El treball "Las cuerdas del destino", presentat per l'equip Las Normas de la Universitat de Salamanca, ha estat el guanyador
de la primera edició del premi Òpera Web, atorgat a la millor posada en escena d’una òpera via Internet creada per estu-
diants universitaris. El premi, dotat amb 10.000 euros, el convoquen la càtedra Telefónica de Producció Multimèdia de la
UPF i la Fundació Gran Teatre del Liceu, amb el patrocini del Ministeri de Ciència i Tecnologia.

L'equip guanyador està integrat pels estudiants Rodrigo de Benito, Víctor Casasola, Álvaro García Pérez i Francisco Parralejo,
de les facultats de Belles Arts, Comunicació Audiovisual, Informàtica i Geografia i Història. El jurat va atorgar dues mencions
especials per als treballs "Sub.versiones", de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla, i "Der Ring des Nibelungen", de l'equip
Musicbyte de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. En aquesta primera edició s'han presentat en total cinc treballs. 

El premi Òpera Web és obert als estudiants de les universitats de l’estat espanyol que han participat aquest curs en el programa
Digital Opera. El Liceu a la Universitat, una iniciativa que té com a objectiu acostar el teatre líric a les aules del campus. El premi
vol estimular noves formes creatives i imaginatives que permetin gaudir d’una òpera a través de la xarxa Internet. El tema de sortida
ha estat la tetralogia L’Anell dels Nibelungs, de Richard Wagner, que s’ha representat al Gran Teatre del Liceu. 

La primera promoció d’enginyeria en Informàtica de la
UPF ha finalitzat aquest any els seus estudis. El dia 30 de
juny es van fer les presentacions dels projectes de fi de
carrera i es va celebrar un acte acadèmic de cloenda.

Els Estudis d'Informàtica (enginyeria en Informàtica i 
enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes) es van iniciar el

curs 1999-2000 amb l'objectiu de formar enginyers, científics i tecnòlegs preparats per treballar amb els nous mitjans digitals i
interactuar amb productors i consumidors en aquest camp. Les dues titulacions estan fortament especialitzades en les
comunicacions (xarxes, interfícies, etc.) i en els continguts multimèdia. 

Els estudis tècnics de la UPF s'imparteixen a les instal·lacions de l'estació de França, i comparteixen l’espai amb els estudis de
Telecomunicació, el Departament de Tecnologia, l'Institut Universitari de l'Audiovisual (IUA) i l'Estació de la Comunicació,
que actua com a nexe d'unió entre la docència, la recerca i la transferència de tecnologia en l'àmbit de les noves tecnologies i
la societat de la informació.

Enginyeria en 

Informàtica: 
primera promoció

hem treballat per a la Comissió Europea, la Comissió Eco-
nòmica per a Europa de les Nacions Unides, el Conselh
Generau d’Aran, l’Ajuntament de Barcelona i moltes altres
institucions, fins i tot de l’Índia. És important la tasca de
difusió per Internet mitjançant publicacions, articles o par-
ticipació en seminaris i congressos.  

Quines activitats fan en el camp de la formació?
L’IET, la UPC, la UPF i l’Escola d’Administració Pública
organitzem conjuntament el màster professional d’estudis
territorials i urbanístics, del qual ja n’han sortit dues pro-
mocions amb la preparació adequada per dedicar-se a l’or-
denació del territori i l’urbanisme. També col·laborem en
altres màsters més sectorials i en cursos de doctorat. 

La difusió de l’obra d’Ildefons Cerdà, el creador de l’Ei-
xample barceloní, forma part de les activitats pròpies de
l’IET. 
Així és. Per encàrrec del conseller de Política Territorial i
Obres Públiques, jo vaig ser el comissari de la mostra “Cer-
dà. Urbs i territori”, que es va exposar entre els anys 1994

Primera edició del premi Òpera Web 

i 1995 a les instal·lacions de la UPF. Vist l’èxit de públic,
amb prop de 70.000 visitants, es va creure convenient que
alguna institució es convertís en dipositària de tot el fons
exposat i que gestionés la seva exhibició per tot el món per
acostar al públic les aportacions urbanístiques de Cerdà.
Tenim dues versions reduïdes i itinerants de la mostra
“Cerdà” que ja han estat exposades en 75 ciutats de 18 paï-
sos en tres continents i estem preparant una tercera versió
reduïda per atendre totes les demandes que ens arriben dels
països asiàtics. Calculo que entre 250.000 i 300.000 perso-
nes —entre públic en general i experts— ja han visitat les
diferents exposicions.

Quines són les relacions internacionals de l’IET?
Actualment ens encarreguem del secretariat permanent de
la comissió de comunicacions de la Comunitat de Treball
dels Pirineus. A més som la representació catalana en la
xarxa METREX, que agrupa una quarantena d’àrees metro-
politanes europees. També hem creat, conjuntament amb
l’Institut Català de Cooperació Iberoamericana i la Univer-
sitat Catòlica de Xile, la xarxa RIDEAL. 
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Prop de seixanta estudiants
de la primera promoció de 
la llicenciatura en Biologia 
de la UPF van celebrar el 27
de juny la cloenda dels seus
estudis, amb un acte
acadèmic en què es van
presentar els treballs de fi 
de carrera i van intervenir 
els diferents responsables
docents. 

La llicenciatura en Biologia
de la UPF es va iniciar el curs
1998-99 amb una proposta
innovadora en el panorama
universitari català: un pla
d'estudis focalitzat en la
biologia humana, amb una
orientació biosanitària que
preveu tres itineraris
formatius relacionats amb la
futura inserció professional
dels titulats: la indústria
farmacèutica i biotecnològica,
els laboratoris d’anàlisis
clíniques i la recerca
biomèdica.

Aquesta titulació, la primera
de la UPF en l'àmbit de les
ciències de la salut i de la
vida, s'imparteix a l'àrea del
Mar, a l'edifici Dr. Aiguader,
80. En el mateix espai es
troben les instal·lacions de
l'Institut Municipal
d'Investigació Mèdica
(IMIM) i, molt a prop,
l'edifici de l'Hospital del Mar
i el futur Parc de Recerca
Biomèdica de Barcelona,
actualment en construcció.

El 4 de setembre passat es va constituir oficialment l'Aliança Biomèdica de Barce-
lona, una plataforma d'intercanvi promoguda pel DURSI que posa en relació les
tres grans institucions d'investigació biomèdica que es desenvolupen actualment a
la ciutat: l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS);
el Parc Científic de Barcelona (PCB) i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
(PRBB), entitat conjunta de les fundacions Universitat Pompeu Fabra, Centre de
Regulació Genòmica i l'Institut Municipal d’Investigació Mèdica.

L'objectiu de l'Aliança és estructurar i potenciar la qualitat i la capacitat de la
recerca biomèdica pública que es porta a terme a Barcelona i el seu entorn, així
com participar amb altres agents públics i privats en la construcció d'un pol bio-
mèdic i biotecnològic a l'àrea de Barcelona (Bio-cluster BCN). L'Aliança repre-
senta un pas endavant pel que fa a la gestió eficient i sostenible dels recursos
científics i tecnològics existents, i permet vertebrar els diferents grups i programes
de recerca que treballen en aquest àmbit.

Les tres entitats que conformen l'Aliança han signat un segon conveni de col·labo-
ració amb el Ministeri de Ciència i Tecnologia per donar suport a la iniciativa. En
aquest acord, les institucions biomèdiques es comprometen a redactar un Pla de
Viabilitat i d'Objectius per al període 2003-2005 que reculli el procés estratègic
d'integració conjunta, i les dues administracions, DURSI i Ministeri, garanteixen
l'aportació d'accions especials específiques de caràcter finalista i quantitats anuals
suficients per cobrir els objectius de l'Aliança.

El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona es va constituir el 22 de juny del 2002,
fruit d'un acord entre les fundacions UPF, IMIM i CRG. Dirigida pel doctor Jor-
di Camí, el principal objectiu de la Fundació PRBB és desenvolupar una organit-
zació conjunta i cooperativa per coordinar les activitats de recerca i docència de
postgrau que efectuen els centres de recerca científica integrats en el Parc. 

L'edifici del PRBB, actualment en construcció, està situat en un solar de 9.000 m2

davant el front marítim de la platja de Barcelona, a tocar de l'àrea del Mar de la
UPF, —seu de la docència i la recerca en ciències de la salut i de la vida.

Primera 

promoció 

de Biologia

Aliança Biomèdica 

de Barcelona
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una sèrie de brise-soleil –persianes para-sol– d’alumini lacat
en vermell a l’interior i l’exterior amenitzen l’espai, alhora
que controlen la radiació solar. A la tercera planta, hi ha una
passarel·la envidrada que enllaça el nou edifici amb Jaume I. 

Wellington 1 acollirà diferents espais de la UPF, noves ini-
ciatives de recerca tant internes com externes en l'àmbit de
les ciències socials i les humanitats, i el Centre de Recerca en
Economia Internacional (CREI), un institut de recerca
patrocinat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat
que funciona des de l'any 1993.

La construcció de l’edifici Wellington 1
té el seu antecedent en el Pla Especial
de l'Àrea de la Ciutadella de la UPF,
que preveia la construcció d’un conjunt
d'edificacions entre el parc i el campus
destinades a acollir aules per a semina-
ris i despatxos de professors. El Pla sus-
dit estableix que aquests nous espais
tendiran a la verticalitat per tal de per-
metre una transparència i una permea-
bilitat visual i física des del parc. 

Amb aquest objectiu, la UPF va convocar
al maig de 1995 un concurs restringit d’i-
dees que va conduir, al gener de 1997, a
l’encàrrec a l'arquitecte Juan Navarro
Baldeweg del projecte de construcció dels
edificis situats davant de Jaume I. A l'e-
quip d'arquitectes format per José Anto-
nio Acebillo i el desaparegut Enric
Miralles es va adjudicar el projecte dels
espais adjacents a Roger de Llúria.
Aquest segon projecte, denominat els

Pavellons de la Ciutadella, consisteix en un conjunt d'onze edi-
ficis concebuts com una prolongació de l'edifici Roger de Llú-
ria, i interrelacionats a través de passarel·les que divideixen
l'espai en unes geometries que deixen passar la llum. 
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Conferència internacional sobre 

anàlisi i interpretació de dades 

La UPF va ser la seu, per primera vegada, de la conferència internacional Correspondence Analysis and Related Methods
(CARME 2003), que es va celebrar del 30 de juny al 2 de juliol del 2003 al campus de la Ciutadella. Es tracta de la quarta
conferència d’una sèrie sobre l’anàlisi i la interpretació de dades de caire científic en l’ús de tècniques avançades de
visualització. Les tres conferències precedents es van celebrar els anys 1991, 1995 i 1999 al Central Archive for Empirical
Social Research, a Colònia (Alemanya), on es troba l’arxiu de dades més gran d’Europa en matèria de ciències socials. La
conferència de Barcelona, la més rellevant del cicle, va congregar especialistes procedents de 24 països de tot el món.

Coincidint amb l’inici de la conferència, el 30 de juny es va celebrar el Dia de l’Estadística, un esdeveniment anual que
reuneix estadístics procedents de totes les universitats i centres de recerca catalans. 

Wellington 1 és la primera construcció d’un conjunt d’edifi-
cis de nova planta que s’aixecaran al llarg del carrer Welling-
ton, en els terrenys situats entre el parc de la Ciutadella i els
edificis Jaume I i Roger de Llúria de la UPF. Aquests terrenys
estan ocupats per uns antics pavellons
militars, una part dels quals ha estat
enderrocada recentment. 

El nou edifici és un projecte de Juan
Navarro Baldeweg, el primer que aquest
arquitecte realitza a la ciutat de Barcelona.
Segons el calendari previst, l’obra podria
estar enllestida al desembre del 2004. 

El 19 de juny va tenir lloc l’acte oficial
de col·locació de la primera pedra, que
va ser presidit per la rectora de la UPF,
M. Rosa Virós, i el conseller d’Econo-
mia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, Francesc Homs. 

Wellington 1 tindrà una superfície total
construïda de 3.611 m2, i s’obrirà cap a
la Vila Olímpica i la seva banda maríti-
ma. El projecte consisteix en un edifici
de sis plantes unides de dues en dues
per mitjà de rampes que es tanquen a
mesura que s’avança en alçada. Les rampes organitzen l’espai
a la cantonada transparent que dóna sobre el parc. A tocar, hi
ha unes zones d’estar que permeten una contemplació con-
trolada de l’exterior. Un joc de llums i ombres provocat per

Primera pedra 

de l’edifici 
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Francesc Homs, M. Rosa Virós 
i J. Navarro Baldeweg
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Comencen els Estudis de l’Àsia Oriental

Aquest curs s’inicia la nova llicenciatura de segon cicle en Estudis de l’Àsia Oriental, una iniciativa com-
partida amb la Universitat Autònoma de Barcelona que s’imparteix a la Facultat d’Humanitats i que s’i-
nicia amb 50 estudiants. 

El pla d’estudis té un caràcter multidisciplinari que supera el que fins ara havien estat estudis universitaris
de cultura oriental o de preparació lingüística. La nova proposta dóna especial rellevància al fet econòmic i
als coneixements en dret i en institucions internacionals. Aquest és un enfocament molt adequat al context

actual, en què l’Àsia oriental i l’Àsia del sud-est són, cada cop més, àrees preferencials de la política
exterior espanyola. 
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Creació del
Centre de
Referència
en Economia
Analítica

El 12 de juny passat es va presentar
al Palau de la Generalitat el nou
Centre de Referència en Economia
Analítica (CREA), una nova institució
de recerca constituïda com a Centre
de Referència de la Generalitat. 

El CREA està format per 
investigadors del Grup de Recerca 
en Economia Analítica de la UAB, 
el Grup de Recerca en Economia
Analítica de la UPF i el Grup de
Recerca en Economia Analítica del
CSIC. El dirigeix Ramon Marimon,
catedràtic de Teoria Econòmica 
de la UPF. 

El CREA vol contribuir a
consolidar la recerca en economia
a Catalunya i constituir un punt
de referència internacional. La seva
recerca es focalitza en l’economia
pública i financera; la macroeconomia
i  el creixement; la microeconomia
(teoria i aplicacions); les decisions
i els jocs (teoria i aplicacions);
els mètodes quantitatius i
experimentals; l’economia
normativa, i els fonaments
de les polítiques públiques. 

Lliurament del Premi
Francesc Noy d'Humanitats

El 7 de juliol es van lliurar els guardons de la primera edició del Premi Francesc Noy
al millor treball de recerca de batxillerat de Catalunya en qualsevol disciplina
d'humanitats, convocat per la Facultat d'Humanitats de la UPF i dotat amb 1.000 €.

El jurat, que va destacar l'alta qualitat dels treballs, el van integrar cinc professors de
la Facultat d'Humanitats i el va presidir el degà d'aquest centre. El primer premi es
va atorgar a Marta Borrell Giró i Alba Garcia Moya (Institut d'Ensenyament
Secundari Antoni de Martí i Franquès, Tarragona), pel treball “Der unbeendete
Krieg… La guerra inacabada”. El jurat va acordar quatre mencions honorífiques per
als treballs “Body Art: el tatuatge i el pírcing”, de Maria Pujadas Alsius (Col·legi
Montessori-Palau, Girona); “Una imatge o mil paraules. (De la literatura al
cinema)”, d’Aitor Ibáñez López (Institut d'Ensenyament Secundari Gerbert
d'Aurillac, Sant Fruitós de Bages); “Filosofia i teatre: de l'episteme a l'espèculum”, de
Nausicaa Bonnín Dufrenoy (Institut d'Ensenyament Secundari Fort Pius,
Barcelona) i “Transformació Urbanística de Santa Coloma de Gramenet”, d’Isaac
López García (Centre d'Estudis Roca, Barcelona).

Trenta empreses revelen
les seves estratègies de
màrqueting
Responsables de màrqueting de trenta empreses capdavanteres en els seus camps
van presentar les seves estratègies i experiències en un curs d’una setmana de
durada, organitzat per l'Associació d'Antics Alumnes de la UPF, en
col·laboració amb el programa MBA de la UPF i l'Associació d'Antics Alumnes
de l'Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI). 

El programa es va desenvolupar del 7 a l'11 de juliol del 2003 a l'auditori de
l'àgora Jordi Rubió i Balaguer, i hi van participar, entre altres, Nike, Alcampo,
Eroski, Tous, Planeta i el FC Barcelona. Durant la setmana es van organitzar
deu taules rodones que van abordar diferents sectors econòmics i comercials:
luxe; financer; esportiu; editorial; productes de bellesa i higiene; tèxtil i calçat;
distribució i en línia; alimentació; begudes i màrqueting social.
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FFIINNAALL  DDEE  TTRRAAJJEECCTTEE de pau que és el parc de la Ciutadella tenyit
de colors sempre canviants, per així poder
plantar-se amb la millor de les cares davant
dels estudiants.

Més arguments a favor de la bicicleta?
Doncs miri, aquests dotze quilòmetres que
farà cada dia aniran molt bé a la seva salut.
De fet, poden ser el substitut perfecte
d’aquella mitja hora que el metge ens
recomana que caminem a diari. La bicicleta
ofereix avantatges quant a temps i salut.
Encara s’ha de demostrar que els ciclistes
també siguin més afortunats en amors que la
resta de mortals, però ja arribarà. En canvi,
sí que ho són en diners. Una bicicleta nova
completament equipada —inclòs un candau
de primera qualitat— surt per uns 300 €.
L’assegurança d’una moto o d’un cotxe surt,
aproximadament, el doble de car. I si ens
decantem pel vehicle motoritzat encara hem
de sumar-hi impostos, amortització del
vehicle, manteniment, benzina, alguna
multa... En resum: que sols tres mesos
després de vendre’ns la moto ja haurem
amortitzat l’adquisició del nostre humil i
simpàtic vehicle.

És cert que si comparem la bicicleta amb
l’autobús en termes econòmics, la diferència
és menys clara. Si ens roben la nostra fràgil
màquina en el seu primer any de vida,
pedalar ens haurà sortit més car que comprar
cada setmana la T-10. Però si aquesta
sobreviu al seu primer any, el que li quedi de
vida serà estalvi econòmic per a les nostres
arques, que tampoc està gens malament.

Que ens robin la bici o no dependrà de 
tres factors clau: de la sort, del lloc on la
guardem i de com la tanquem. De tota
manera, va bé estar sempre preparat per 
al pitjor, i tenir clar que, un cop complert
el seu primer any, la nostra estimada ja viu
de propina, perquè el que hagi de passar,
passarà, i un dia d’aquests trobarem que 
allà on vam tancar a la nostra fidel
companya sols hi queda un cadenat tallat.

Així que si voleu un consell, gasteu-vos
el just en la bici i compreu el millor
candau. Però, sobretot, aneu amb bici,
encara que sols sigui un dia a la setmana
o un cop al mes. Serà la vostra petita-gran
contribució per fer de la Barcelona del
2004 una ciutat més sostenible. Perquè
si no ho fas tu, qui ho farà?

Han provat mai d’anar a la universitat
amb bicicleta? Sí, ja ho sé. Ja sé que diuen
que Barcelona no està feta per a aquesta
mena de vehicle, que tot són pujades, que
els cotxes són un perill a més d’una llauna
i que en només quatre dies els “xoriços”
t’hauran fotut el seient i al cap d’una
setmana no et quedaran ni les rodes.
Això és el que alguns diuen i repeteixen
–sobretot aquells que no deixen el volant
ni per anar a comprar el diari—; però
responguin a la pregunta: han fet algun cop
el trajecte de casa seva fins a la Pompeu a
cop de pedal? Què diu, que encara no?
Doncs vinguin, acompanyin-me a fer una
passejada per les diferents seus de l’ “uni”.

Saben quant es triga a recórrer els sis
quilòmetres i deu metres que separen l’edi-
fici Balmes del campus de la Ciutadella?
El trajecte Enric Granados-Rosselló, Consell
de Cent, plaça Universitat, Rambla, passeig
Colom, Campus de la Ciutadella es fa en
24 minuts, circulant a ritme de passeig,
i aturant-se —faltaria més!— en tots els
semàfors. L’autobús és força més lent.
La línia 14 té aire condicionat a l’estiu i
calefacció a l’hivern, però en el millor dels
casos triga 34 minuts a fer el mateix itinerari.

Aquests deu minuts per trajecte que ens
hem estalviat utilitzant la bicicleta semblen
una menudesa, però s’inflen de forma
espectacular quan comencem a multiplicar-
los per dos trajectes diaris, pels cinc dies
feiners que té una setmana, per les quatre
setmanes que té un mes i pels onze mesos
laborables anuals. De deu minuts en deu
minuts, a final de curs haurem esgarrapat
al rellotge 4.620 minuts, que és tant com
dir 77 hores o més de tres dies.

Home, d’acord que si deixem d’utilitzar
l’autobús ens quedarem sense aquella hora
diària que fins ara dedicàvem a llegir el
Metro o a corregir exàmens.

Si l’argument temps no l’acaba de
convèncer, pensi en el que ens ofereix
la bicicleta a canvi d’una petita renúncia:
d’entrada, a gaudir d’un itinerari que
discorre de forma majoritària per carrils
bici. De sortida, evadir-se cada matí de la
grisor urbana i endinsar-se en la petita illa

A l’ “uni”a cop de pedal
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