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Robert M. Solow, professor emèrit del 
Massachusetts Institute of Technolo-
gy (MIT) i premi Nobel d’economia 
l’any 1987, va ser investit doctor 
honoris causa per la UPF el 29 de 
febrer, en una cerimònia acadèmica 
que va tenir lloc al migdia a l’auditori 
del campus de la Ciutadella. El padrí 
de Robert M. Solow va ser Andreu 
Mas-Colell, catedràtic del Departa-
ment d’Economia i Empresa de la 
Universitat, i l’elogi del doctorand 
va anar a càrrec de Jaume Ventura, 
professor del mateix departament i 
investigador del Centre de Recerca en 
Economia Internacional (CREI). 

El moment més solemne de la cerimònia, 
que va comptar amb diverses interpreta-

cions musicals del Cor i de l’Orquestra 
de Cambra de la Universitat, va ser la 
investidura del doctorand: el rector 
Josep Joan Moreso va imposar la meda-
lla honoris causa de la UPF a Robert M. 
Solow, li va atorgar el diploma acredi-
tatiu i el va abraçar en senyal de la seva 
incorporació al claustre de doctors.

“Estic molt agraït a la UPF i als meus 
col·legues de la Barcelona Gradua-
te School of Economics (de la qual 
és membre del comitè científic) per 
aquest gran honor, que per a mi signi-
fica molt més del que es puguin ima-
ginar”. Amb aquestes paraules, Robert 
M. Solow, un dels pares de la moderna 
teoria econòmica del creixement, va 
començar el seu discurs d’acceptació.

Robert M. Solow, 
doctor honoris causa
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EDITORIAL

  

LA RECERCA DE LA UPF ASSOLEIX 

UNA GRAN RELLEVÀNCIA INTERNACIONAL

D’entre les diferents notícies publicades en el número que teniu a les vostres mans 
volem destacar-ne aquelles que fan referència a la rellevància que han assolit alguns 
dels investigadors de la UPF més enllà del nostre país. Es tracta de diferents exemples 
de l’excel·lència de la recerca que es fa a la nostra universitat, de la competitivitat dels 
nostres investigadors i de la seva vocació innovadora.

En primer lloc, en el reportatge de les pàgines centrals ens fem ressò de la consolidació 
del Grup de Tecnologia Musical (GTM) com a grup capdavanter mundial en el seu àmbit. 
En aquest sentit, el GTM ha celebrat el desè aniversari de la seva fructífera col·laboració 
amb l’empresa Yamaha, que s’ha concretat en la comercialització de diferents productes 
d’entreteniment produïts a partir de la tecnologia desenvolupada pels investigadors de 
la UPF. El fet que la multinacional japonesa, líder en la fabricació i venda d’instruments 
musicals i productes d’àudio de consum, hagi confiat en els nostres investigadors és 
indicatiu de la seva excel·lent preparació acadèmica i del seu bon nivell professional. 

També ha estat notícia destacada al llarg del 2007 l’èxit internacional del reactable, 
l’instrument futurista creat i desenvolupat per un equip d’investigadors del mateix 
GTM, que ha traspassat totes les fronteres, i que ha esdeveningut un autèntic fenomen 
social a Internet, i més concretament al YouTube. Els mitjans de comunicació d’arreu 
del món han publicat notícies sobre el que ja s’ha batejat com l’instrument del segle XXI, 
alhora que els seus membres han estat guardonats amb prestigiosos premis nacionals i 
internacionals.

D’altra banda, el Consell Europeu de Recerca va fer pública recentment la llista de joves 
investigadors europeus distingits amb les anomenades Starting Grants, concedides a tres-
cents joves investigadors de departaments universitaris i centres europeus de recerca, pels 
mèrits del seu currículum i del seu projecte de recerca individual, sobre un nombre que 
superava les nou mil sol·licituds. Doncs bé, dues d’aquestes Starting Grants han estat 
per a dues persones del Departament d’Economia i Empresa de la UPF, i dues més per 
a persones que es van doctorar en aquest departament i que ara són en altres centres o 
departaments europeus. Els dos ajuts concedits, sumats als tres que han rebut tres joves 
investigadors del Centre de Regulació Genòmica, adscrit a la UPF, fan que el Grup UPF 
concentri gairebé el 5% dels ajuts concedits als centres espanyols.
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La selecció de futbol, 
campiona de Catalunya

La selecció masculina de futbol de 
la UPF es va proclamar per primera 
vegada a la seva història campiona de 
la seva modalitat, després de guanyar 
la fase final celebrada a Lloret de Mar 
del 26 al 28 de febrer, dins del marc dels 
Campionats de Catalunya Universita-
ris d’esports d’equip. L’equip de fut-
bol de la Universitat va aconseguir el 
triomf després de derrotar a la Univer-
sitat de Girona per 3 a 2 a les semifinals, 
i imposar-se a la final a la Universitat de 
Barcelona, pel mateix resultat. 

Amb aquesta victòria, la formació de la 
UPF es va classificar de manera direc-
ta per al Campionat d’Espanya Uni-
versitari de futbol, que transcorrerà a 
Castelló del 21 al 24 d’abril, organitzat 
per la Universitat Jaume I, i amb les 
vuit millors seleccions universitàries 
d’Espanya. Altres resultats destacables 
pel que fa a les seleccions de la UPF 
van ser la segona posició de la selec-
ció de bàsquet masculí, després de gua-
nyar a les semifinals a la UAB (77-64) i 
perdre la final davant la UB (70-80); i les 
terceres posicions dels equips de bàs-
quet femení i futbol sala masculí.

La Factoria 
es posa en marxa

La Factoria de suport a l’aprenentatge 
i a la docència és un servei de l’Àrea 
de Recursos d’Informació de la UPF 
que té per objectiu donar resposta a 
les necessitats emergents, tant dels 

professors com dels estudiants, per a 
la realització de les seves activitats aca-
dèmiques docents o d’aprenentatge. 
Aquest servei es va engegar el 14 de 
gener, amb un acte que va tenir lloc 
a la Biblioteca General de l’edifici 
Jaume I del campus de la Ciutadella, 
presidit pel rector Josep Joan Moreso, 
i amb la presència de Jaume Guilla-
met, vicerector d’Infraestructures i 
Fundacions. 

La Factoria ofereix al col·lectiu del 
professorat assessorament en la crea-
ció de materials docents i multi-
mèdia (incloent la digitalització de 
documents, l’elaboració de pàgines 
web i continguts per a la Intranet),  
l’adquisició de materials, i la gestió 
de drets d’autor. Quant als estudiants, 
se’ls proporciona ajut en la realització 
de treballs acadèmics, tant pel que fa 
a la formació sobre la seva elaboració 
com a l’assessorament en diferents 
aspectes pràctics, i se’ls dóna suport 
en qualsevol incidència de les plata-
formes Aula Global i Moodle.

La Factoria presta servei actualment 
en tots els edificis on s’imparteix 
docència del campus, dins de les 
instal·lacions de les quatre seus de la 
Biblioteca de la UPF —i en un futur 
pròxim, al nou Centre de Recursos 
per a l’Aprenentatge i la Investigació 
(CRAI) del Campus de la Comunica-
ció. Compta amb una àmplia planti-
lla de professionals i un extens horari 
d’atenció al públic per dur a terme 
una tasca de qualitat.

Acord de mobilitat amb 
sis universitats dels EUA

Les universitats Pompeu Fabra, Bar-
celona i Autònoma de Barcelona, 
integrants del Grup d’Universitats 
de Barcelona (BG), van signar el 15 
de gener un acord de mobilitat amb el 
Consortium for Advanced Studies in 
Barcelona (CASB), format per sis de 

les universitats nord-americanes amb 
més excel·lència acadèmica i científi-
ca: Brown, Chicago i Northwestern, 
en associació amb les universitats de 
Cornell, Harvard i Princeton. 

La signatura del conveni de col·labo-
ració educativa, que va tenir lloc a 
l’Aula Magna de la Casa Convalescèn-
cia (UAB), va estar formalitzada pels 
rectors Josep Joan Moreso (UPF), Lluís 
Ferrer (UAB) i Màrius Rubiralta (UB), 
i per part del CASB, pel rector de la 
Universitat de Brown, David Kert-
zer, i per representants dels altres cinc 
centres membres del consorci. L’acte 
va comptar amb la presència de Josep 
Huguet, conseller d’Innovació, Uni-
versitats i Empresa, i de la quarante-
na d’estudiants nord-americans que 
el mes de gener van començar la seva 
estada a Catalunya (i que formen part 
de la segona tanda, ja que el setembre 
de l’any passat ja va arribar a Catalunya 
un primer grup d’estudiants). 

.

L’edifici Rambla de      
la UPF serà la nova seu                                 
d’ELISAVA 

La UPF i la Fundació Privada ELI-
SAVA Escola Universitària van sig-
nar el 24 de gener un conveni de 
col·laboració en virtut del qual ELI-
SAVA Escola Superior de Disseny 
ocuparà part de l’edifici Rambla de 
la UPF per tal de satisfer les seves 
necessitats educatives i de funcio-
nament. El rector de la UPF, Josep 
Joan Moreso, i el president de la 

Mercè
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D’esquerra a dreta: Josep Joan More-

so, David Kertzer, Lluís Ferrer i 

Josep Huguet

Selecció masculina de futbol de la 

UPF
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Fundació Privada ELISAVA, Aleix 
Carrió van signar l’acord durant un 
acte que va tenir lloc al Rectorat de 
la Universitat, i al qual també hi van 
assistir diferents persones vinculades 
a les dues institucions.

D’acord amb el conveni, es farà lliu-
rament de l’edifici Rambla a ELI-
SAVA el mes de maig del 2009, amb 
la previsió que pugui començar les 
seves activitats docents a partir del 
curs 2009-2010. El conveni preveu 
una concessió inicial de trenta anys, 
prorrogables vint anys més, d’una 
superfície de 10.500 metres quadrats 
construïts i distribuïts en set plan-
tes de l’edifici Rambla. Previ a l’ús 
de l’edifici per part d’ELISAVA, la 
UPF haurà traslladat els seus cen-
tres i estudis al nou Campus de la 
Comunicació.

Càrrecs de l’Ajuntament 
de Barcelona visiten el 
Campus de la Comunicació

Jordi William Carnes, tercer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona 
i president del 22@, va fer el 17 de gener 
un recorregut per les instal·lacions del 
Campus de la Comunicació, que la 
UPF està construint en aquesta zona 
del Poble Nou. Jordi William Car-
nes, que anava acompanyat per Josep 
Miquel Piqué, conseller delegat del 
22@, va ser rebut a primera hora del 
matí pel rector Josep Joan Moreso, 
juntament amb un equip de vicerec-
tors i de Gerència de la Universitat.

Durant el recorregut, la comitiva va 
visitar, en primer lloc, l’edifici La 
Fàbrica —on s’ubicarà el Centre de 
Recursos per a l’Aprenentatge i la 
Investigació (CRAI)—, ja en un estat 
avançat de construcció. Seguidament 
van entrar a l’edifici La Nau per veure 
les dues aules totalment equipades de 
la planta baixa on, des del passat gener, 
ja s’imparteixen les classes de la pri-
mera edició del màster interdiscipli-
nari dels Mèdia i Sistemes Cognitius 
Interactius. Un cop a la primera planta, 
la comitiva va continuar el seu reco-
rregut visitant tres espais que ja estan 
equipats i en funcionament: els labo-
ratoris de Sistemes Interactius, de Sis-
temes Robòtics i de Sistemes de Reali-
tat Mixta. Finalment, va tenir lloc una 
reunió de treball amb el Consell de 
Direcció, en la qual Jordi W. Carnes 
va poder informar-se detingudament 
de tots els projectes de la UPF.

D’altra banda, Xavier Trias, regidor 
i president del Grup Municipal de 
Convergència i Unió a l’Ajuntament 
de Barcelona, va fer el 21 de febrer 
una visita de les mateixes característi-
ques al Campus de la Comunicació. 

Aliança entre universitats 
de Madrid i Barcelona

La Universitat Pompeu Fabra (UPF), 
la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), la Universitat Autònoma de 
Madrid (UAM), i la Universitat Car-
los III de Madrid (UC3M) van acor-
dar un programa per fomentar tant 

la mobilitat dels doctors d’aquestes 
universitats com per establir un pla de 
formació que faciliti la seva integració 
en el món laboral. Josep Joan More-
so, Ángel Gabilondo, Lluís Ferrer 
i Daniel Peña, rectors de la UPF, la 
UAM, la UAB i la UC3M, respecti-
vament, van presentar l’acord en un 
acte que va tenir lloc el 29 de gener, 
a la Casa Convalescència (UAB), de 
Barcelona. 

El programa d’intercanvi,  que 
començarà a aplicar-se a partir del 
curs vinent, oferirà un total de dotze 
beques postdoctorals (tres per cadas-
cuna de les universitats participants). 
Els doctors que hi prenguin part tin-
dran un contracte laboral de dos anys 
de durada i percebran un sou al vol-
tant de 25.000 euros anuals. A més, 
aquestes universitats cooperaran en la 
creació i la gestió d’un programa de 
formació i d’orientació professional 
dirigit a doctors formats en els quatre 
centres docents. 

Aquest acord innovador prové d’una 
aliança estratègica segellada també el 
29 de gener pels quatre rectors, i que 
té per objectiu emmarcar i coordinar 
l’actuació conjunta de les universi-
tats en projectes que permetin conti-
nuar millorant la qualitat de les seves 
activitats acadèmiques i avançar cap a 
l’excel·lència, incrementar l’eficàcia i 
l’aprofitament dels recursos, i millo-
rar la seva projecció i les seves rela-
cions internacionals.

   

Josep Joan Moreso i Àleix Carrió

d’esquerra a dreta. Ángel Gabilondo, 

Josep Joan Moreso, Daniel peña 

i Lluís Ferrer

Jordi W. Carnes (tercer per l’esquerra) 

amb diferents  càrrecs de la UPF
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Robert M. Solow, investit 
doctor honoris causa

El rector Josep Joan Moreso va inaugurar la ceri-
mònia d’investidura i, seguidament, Tomàs de 
Montagut, secretari general de la Universitat, va 
procedir a la lectura de l’acord del Consell de 
Govern de la UPF. Mitjançant aquest acord, es 
va aprovar concedir el doctorat honoris causa a 
l’eminent acadèmic, a proposta del Departament 
d’Economia i Empresa, en reconeixement a “les 
seves aportacions decisives en diversos àmbits 
de la ciència econòmica, que han constituït un 
punt de partida de la moderna teoria econòmica 
del creixement, i en reconeixement al conjunt 
de la seva dilatada i alhora intensa trajectòria 
acadèmica i intel·lectual”.

A continuació, Jaume Ventura va pronunciar l’elogi 
del doctorand, afirmant que “Robert Solow no 
necessita presentació. Es troba entre el reduït nom-
bre de grans pensadors que van establir els fona-
ments del camp de la macroeconomia per al segle xx 
i més enllà. La seva influència sobre la pràctica actual 
de la macroeconomia és evident arreu”. Al llarg de 
la seva intervenció, el professor Ventura va repassar la 
trajectòria acadèmica i vital de l’economista, així com 
els seus principals treballs i aportacions. 

Un cop investit doctor honoris causa, i després de 
confessar que se sentia profundament honorat per 
aquest nomenament, Robert Solow va començar el 
seu parlament fent referència als seus primers treballs 
sobre creixement econòmic, que va fer a mitjans dels 
anys cinquanta: “No tenia ni idea que acabarien esde-
venint la base de tota una indústria entre els economis-
tes, i que, al cap de cinquanta anys, encara serien una 
part recognoscible de la literatura”, va confessar.

El premi Nobel va remarcar que sovint l’economia 
moderna desatén el problema de combinar el creixe-
ment i l’equitat, i que s’haurien d’estudiar més a 
fons els mecanismes per aconseguir aquest equilibri. 
En aquest sentit, Robert Solow va assegurar que 
“només intento suggerir que la teoria del creixe-
ment econòmic pot evolucionar de maneres que 
responguin a les qüestions intel·lectuals i morals 
que preocupen o que haurien de preocupar la nostra 
societat i els nostres economistes”. 

Josep Joan Moreso, ja en el darrer parlament de 
l’acte, va considerar “un honor per a una universitat 
jove, com la UPF, distingir amb el doctorat honoris 
causa el professor Robert Solow, un dels millors 
representants de la ciència econòmica contemporà-
nia”. I va emfatitzar que “aquesta distinció és la 
mostra de la maduresa del Departament d’Economia 
i Empresa, que en només divuit anys ha estat capaç 
d’assolir una vitalitat que el situa entre els millors 
departaments d’Economia i Empresa d’Europa, del 
qual la UPF es beneficia i enorgulleix”.

El rector, que durant la seva intervenció va recalcar 
la importància del progrés tècnic a la societat i les 
millores que ha fet Catalunya en els darrers anys en 
l’àmbit de la recerca, va destacar de Robert Solow 
la seva “capacitat per dissenyar l’enginyeria social 
adequada i visió per permetre’ns aguditzar la nostra 
concepció del que significa el benestar per a tots els 
éssers humans”, així com el sentit de l’humor que 
el caracteritza.

(Portada) 

El rector investeix el doctorand

Jaume Ventura pronunciant l’elogi del doctorand
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Jornades del Departament 
de Traducció i Filologia

El Departament de Traducció i Filologia va orga-
nitzar les jornades “La traducció i el llenguatge 
en la societat actual: perspectives per a un nou 
campus i una nova dècada”, que han marcat el 
punt d’inflexió que representa per al Departa-
ment incorporar-se al nou Campus de la Comu-
nicació. Les jornades, celebrades en cinc sessions, 
van transcórrer entre el desembre del 2007 i el 
març del 2008 a l’auditori de l’edifici Rambla.

 
La conferència “Espais de traducció”, impartida per Antoni Muntadas, artis-
ta plàstic resident a Nova York, va obrir el cicle el 14 de desembre, amb la 
presència de María Morrás, vicerectora de Postgrau, Doctorat i Relacions 
Internacionals, i Enric Vallduví, director del Departament. Les altres quatre 
sessions van consistir en taules rodones de naturalesa temàtica a càrrec de 
diferents experts, que van tractar sobre la presència del multilingüisme i la 
traducció en diferents àmbits científics i de la societat.  

Rambla

La UPF acull l’estrena 
europea de Los López
Coincidint amb el setzè aniversari de la firma dels acords de pau de 1992, els 
Estudis de Periodisme van acollir l’estrena europea del documental sobre la 
guerra d’El Salvador Los López, una obra produïda per la Universitat d’El 
Salvador (UES). El documental, que es va projectar a l’auditori de l’edifici 
Rambla el 19 de febrer, narra la història d’una família salvadorenca durant 
els dotze anys que van durar els enfrontaments en el país centreamericà. 

En aquest film hi han col·laborat diversos alumnes i exalumnes dels Estudis 
de Periodisme de la UPF que, acollits al Programa d’Estades Curtes (antic 
Voluntariat Acadèmic), es van desplaçar durant diferents estius a la UES, 
per fer-hi entrevistes i tasques de documentació, realització i guionatge.

Antoni Muntadas, Toni 

Badia i María Morrás

Portal 
sobre l’obra 
periodística 
de Josep 
Pernau 

Manel Borrell, Premi
Ciutat de Barcelona 
Manel Borrell, professor associat dels Estudis de Periodisme de l’assignatura 
Taller i Redacció de Ràdio, a més de periodista de Ràdio Barcelona –Cadena 
SER–, ha estat guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona 2007 en la cate-
goria de mitjans de comunicació en ràdio pel programa El Balcó, un magazin 
informatiu que combina l’actualitat amb seccions dedicades a l’empresa, 
urbanisme, vida social, publicitat i literatura. El jurat, per unanimitat, va 
destacar molt especialment el model de programa profundament arrelat en 
la ràdio que es fa a Barcelona, un periodisme radiofònic “basat en una anàlisi 
rigorosa dels fets i una sistemàtica separació entre informació i opinió ”. 

Els estudiants de l’assignatura 
Història del Periodisme 
han treballat durant el curs 
2006-2007 l’obra del perio-
dista Josep Pernau, sota la 
direcció dels professors Jaume 
Guillamet i Marcel Mauri, del 
Departament de Periodisme i 
de Comunicació Audiovisual. 

El fruit d’aquesta recerca està a 
l’abast de tothom en un portal 
d’Internet que ha coordinat la 
becària d’Innovació Docent 
Ariadna Fernández i que té 
per objectiu donar a conèixer 
als estudiosos de la història 
del periodisme i al públic en 
general un exhaustiu catàleg 
de l’obra realitzada per aquest 
reconegut periodista català. En 
el projecte han treballat uns 
40 alumnes fent  una rigorosa 
cerca hemerogràfica de loca-
lització dels articles publicats 
per Pernau, catalogació i anàlisi 
que ha estat possible gràcies 
a l’ajut de l’Arxiu Històric 
de la Ciutat de Barcelona.

El projecte forma part d’una 
línia de recerca dins l’àrea 
d’Història del Periodisme de 
la UPF centrada en l’estudi 
d’autors de la transició, entre 
els quals hi ha Ernest Lluch, 
Manuel Vázquez Montal-
bán i Montserrat Roig. En 
el curs acadèmic 2007-2008 
els alumnes treballaran 
l’obra de Josep Maria Huer-
tas Clavería, un estudi que 
finalitzarà l’any vinent.



7

Rambla

                    

Els creadors de l’agència de notícies 
SecondNews, alumnes dels Estudis de 
Periodisme, han estat distingits amb 
una menció especial a la setena edició 
del Concurs d’Idees de Negoci, una 
iniciativa impulsada des de la Xarxa 
de Trampolins Tecnològics (XTT) del 
Centre d’Innovació i Desenvolupament 
Empresarial (CIDEM) de la Generalitat 
de Catalunya, amb l’objectiu de fomen-
tar la creació d’empreses de base tecno-
lògica a Catalunya. Els emprenedors 
Dúnia Riera i Oriol Torres, impulsors 
de SecondNews, conjuntament amb 
Josep Ramon Tomé, Dídac Colomeda, Gerard Vall-llobera 
i Joaquim Bertomeu, han estat els artífexs de l’agència de 
notícies SecondNews, un mitjà de comunicació virtual que 
cobreix la realitat informativa de Second Life. 

SecondNews és una spin-off que ha 
rebut el suport de la UPF Business 
Shuttle. Els assistents al lliurament dels 
premis van tenir l’oportunitat de viu-
re “l’experiència second”, una recrea-
ció virtual de l’acte que va tenir lloc en 
paral·lel a Second Life, idea original dels 
guardonats per a l’ocasió conjuntament 
amb NovaSpace, el seu soci tecnolò-
gic. Creada el juny de 2007, l’agència 
SecondNews està integrada per un 
equip de periodistes virtuals l’objectiu 
dels quals és cobrir la realitat de Second 
Life i explicar-la de manera neutral, 

objectiva i fidedigna. Cadascun dels avatars que configuren 
l’equip de periodistes de SecondNews està regit i comandat 
per un periodista professional del món extern, el qual utilitza 
el seu alter ego virtual per exercir la tasca periodística. 

Jornada sobre el 
català i l’EEES 
L’Institut d’Estudis Catalans va acollir la jornada                  

“El català i l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.                
Una llengua competitiva en un entorn multilingüe”, 
organitzada per la Generalitat de Catalunya. Ferran 
Requejo, catedràtic de Ciència Política i de 
l’Administració, va inaugurar l’acte amb la conferència 

“Multilingüisme, excel·lència i internacionalització a  
Catalunya: la perspectiva de la recerca, la innovació 
i la docència universitària”. 

L’objectiu de la jornada va ser donar a conèixer i 
difondre els projectes i recursos lingüístics més actuals 
desenvolupats a les universitats a fi d’aconseguir que              
la llengua catalana estigui a l’altura d’altres llengües 
europees en el camp de l’educació superior i garantir, 
consegüentment, la seva aptitud i la seva utilitat en 
l’entorn universitari. 

Al llarg de la jornada es van presentar setze projectes                        
de recerca, dos dels quals són recerques dutes a terme a 
l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA): 
el projecte SOLC, presentat per Lluís de Yzaguirre, 
investigador i president de la Comissió de Recerca de 
l’IULA, i la plataforma OBNEO, la presentació de la 
qual va anar a càrrec de la investigadora Rosa Estopà. 
 

Dúnia Riera i Oriol Torres van recollir 

el premi lliurat pel conseller Josep 

Huguet (a l’esquerra)

SecondNews, menció especial 

del Concurs d’Idees de Negoci 

El 9-M mobilitza 
els estudiants de 
Periodisme

El 9 de març els estudiants de primer curs dels Estudis 
de Periodisme van ser els protagonistes d’una nova 
edició de la Jornada de Simulació Professional, durant 
la qual van cobrir les eleccions a les Corts Generals. 

En funció del mitjà del qual s’ocupaven (ràdio, premsa, 
televisió, Internet i agències de notícies) i del moment 
del dia, els alumnes es van repartir entre els col·legis 
electorals, les seus dels partits polítics i l’edifici Rambla 

 —on el taller de premsa va funcionar com una autèntica 
redacció— per seguir les incidències de la jornada. 

Com a novetat d’enguany, un grup de sis alumnes 
escollits a partir d’un càsting de TV3, va haver de 
comunicar minut a minut 
el desenvolupament de la 
nit electoral des de les seus 
dels partits a través del 
portal web de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans 
Audiovisuals 3cat24.cat, 
informació que quedava 
recollida en un bloc. 
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llant a la “redacció” de rambla
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 R  E  P  O  R  T  A  T  G  E

El Grup de recerca 

en Tecnologia Musical, 

un referent internacional 

Premi Iniciativa BMW 
El GTM, per la recerca i per les innovadores aportacions fetes en l’àmbit de la 
tecnologia musical, fins ara inimaginables, va rebre el febrer passat el Premi 
Iniciativa BMW. Amb una dotació econòmica de 30.000 euros, aquest premi 
impulsarà encara més el desenvolupament de noves creacions en els sectors 
tecnològic i musical, noves iniciatives innovadores en el sector del 
processament d’àudio i en d’altres sectors relacionats com ara el cultural, el 
de l’entreteniment i el de l’oci.

El GTM ha esdevingut un referent internacional en tecnologia musical i ha 
estat notícia al llarg de tot el darrer any per diferents projectes d’impacte com 
ara l’empresa BMAT, el projecte FreeSound i l’instrument reactable. 

BMAT, ha estat la primera spin-off creada a la UPF, el 2005. Amb l’objectiu 
d’aprofitar la situació de la indústria musical i les possibilitats del mercat 
emergents a escala internacional, l’empresa desenvolupa tecnologia i 
comercialitza productes a partir dels resultats d’aplicacions del GTM. 
Actualment té 15 empleats i els seus 30 socis són tots membres i ex-membres 
del grup d’investigació.  

El projecte FreeSound és una comunitat a 
Internet que promou l’intercanvi lliure i gratuït 
de sons entre artistes, investigadors i d’altres interessats 
en el món de l’àudio. Entre altres avenços tecnològics, la 
web del FreeSound inclou un motor de recerca específic que 
permet buscar sons en funció de la seva semblança i de les 
relacions físiques que s’hi estableixen.  

El reactable és un instrument musical electrònic multiusuari 
amb una interfície senzilla que ha sabut respondre a les 
necessitats de la música electrònica actual: és col·lectiva, intuïtiva, 
amb una interessant sonoritat i apta tant per a músics novells 
com per a músics avançats.  

Dirigit per Xavier Serra, des de la seva creació l’any 1994, 
el Grup de recerca en Tecnologia Musical (GTM), integrat 
a l’Institut Universitari de l’Audiovisual (IUA) i al 
Departament de Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions (DTIC), aplega més de 40 investigadors 
que contribueixen a la millora de les tecnologies d’interès 
musical duent a terme una recerca competitiva a escala 
internacional i transferint els seus resultats a la societat. 
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Eduardo Villaverde, president de BMW Espanya, 

i Xavier Serra
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El reactable, l’instrument revelació de l’any 2007
El reactable, una creació dels investigadors del GTM, ha sorprès pel seu disseny futurista, i, sobretot, 
per la música que emet en aproximar i relacionar entre si els objectes sobre un taulell il·luminat. Tant 
és així que ha esdevingut l’instrument revelació del 2007 des que la cantant islandesa Björk el va 

incorporar com a element destacat en la seva gira mundial de presentació del seu nou treball Volta.
Fins ara, el reactable ha estat presentat en més d’una vintena de països de tres continents; ha estat 
adquirit per diferents museus d’Espanya, Canadà i Grècia, i la revista musical nord-americana 
Rolling Stone l’ha elegit com l’instrument de l’any. A més, va posar música a les campanades de 
TV3, emeses des de la torre Agbar, per rebre el nou any 2008.  

L’èxit aclaparador assolit per aquesta origi-
nal creació musical s’ha materialitzat en la 

darrera edició del MIDEM, el punt de trobada més 
important de la indústria del món discogràfic a Europa, 
on va ser votat com a projecte més innovador de la 
industria musical al MusicAlly/MidemNet New 
Business Showcase. 

Els creadors del  reactable –Sergi Jordà, Marcos Alonso, 
Gunter Geiger i Martin Kaltenbrunner– van ser 
mereixedors del Premi Ciutat de Barcelona en la cate-
goria multimèdia, molt especialment per la contribució 
d’aquest projecte a la projecció internacional de 
Barcelona en el camp de les arts.

 

El GTM i l’empresa Yamaha han estat col·laborant  els 
darrers deu anys en el desenvolupament de projectes de 
recerca en l’àmbit de la tecnologia del so. Per celebrar 

aquesta efemèride, el Sr. Hiro Kato, director general de 
Yamaha, va visitar la UPF l’11 de gener. L’inici de la relació 

es remunta al novembre de 1997, quan la UPF i la multina-
cional japonesa, empresa líder en la fabricació i venda 

d’instruments musicals, productes d’entreteniment i productes 
d’àudio de consum, van signar un conveni perquè investigadors 
del GTM desenvolupessin una nova aplicació informàtica en 

aquests àmbits.

Els resultats d’aquesta col·laboració han estat molt positius i han donat el seu fruit en la comercia-
lització per part de Yamaha de diferents productes creats a partir de la tecnologia desenvolupada 
pel GTM, com ara el Vocaloid, un sintetitzador de sons que permet cantar als ordinadors, o que 

els karaokes reprodueixin el timbre i l’afinació de veu de qualsevol cantant gràcies a l’utilització d’un 
programari específic. 

El caleidoscopi de veu desenvolupat al GTM
“La meva veu fa ones” és una de les instal·lacions ubicada a la recentment inaugurada sala polivalent 

“Flaix” al CosmoCaixa de Barcelona. Es tracta d’un caleidoscopi que canvia les propietats de la veu 
alhora que permet visualitzar les ones que el so ocasiona. Ha estat realitzat gràcies al projecte 
KaleiVoiceCope, una idea original dels investigadors del GTM. 

Aquesta tecnologia analitza les característiques físiques pròpies de la veu humana –amplitud, to, 
timbre, entre d’altres– i és capaç de transformar la veu d’una persona en temps real dins d’un ampli 
ventall de possibilitats diferents. Fruit d’aquesta manipulació del so s’aconsegueix, per exemple, que 
una veu femenina es transformi en masculina, o que la veu d’un jove soni com la veu d’una persona 
gran; així mateix, la veu també pot sonar robotitzada, alienígena, com la d’un monstre, o com la 
d’algun conegut personatge de ficció.

 R  E  P  O  R  T  A  T  G  E

Deu anys de fructífera col· laboració amb Yamaha

Hiro Kato
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Kim Faura, director general de Telefònica Catalunya, va impartir la lliçó inaugu-
ral del curs 2007-2008 dels estudis d’enginyeria tècnica i superior de Telecomu-
nicació de la UPF, sota el títol “Nuevas redes de acceso: tecnología, regulación e 
ideología”. L’acte, que va tenir lloc el 20 de febrer a l’auditori de l’edifici França, 
va estar presidit per Jaume Guillamet, vicerector d’Infraestructures i Fundacions, 
i va servir també com a clausura del curs passat d’aquestes dues titulacions. 

Després d’una presentació a càrrec d’Alejandro 
Frangi, director dels Estudis, Kim Faura va fer 
una exposició en què va repassar l’evolució de les 
diferents xarxes de telecomunicació a Espanya, i va 
analitzar la regulació d’aquest mercat i els diferents 
aspectes que influiran en el futur del sector.

Seguidament, es van lliurar diferents guardons 
referents al curs passat: als  graduats amb els 
expedients més brillants, als docents més ben 
valorats per la seva activitat docent i als destacats 
per l’adaptació a l’EEES. 

El projecte @neurIST,                
una iniciativa europea per 
millorar el tractament dels 
aneurismes cerebrals, va 
celebrar la seva assemblea 
general al Departament de 
Tecnologies de la Informació 
i les Comunicacions (DTIC). 
Prop d’una vuitantena 
d’experts internacionals 
van presentar els seus 
últims avenços científics 
dins @neurIST. El projecte, 
que es va iniciar el 2006 
i que finalitzarà el 2009, 
compta amb una inversió
de més de 17 milions d’euros 
i està integrat per un 
consorci de 29 institucions 
públiques i privades 

 —universitats, hospitals, 
centres de recerca i 
companyies internacionals— 
de dotze països europeus. 
Alejandro Frangi, del 
Laboratori d’Imatge i 
Computació (CILab), 
n’és el coordinador científic. 

L’equip de científics 
d’@neurIST treballa per 
poder oferir una estimació 
completament personalit-
zada del nivell de risc de 
ruptura cerebral que pateix 
cada pacient en funció de la              
seva predisposició genètica                         
i condicionants externs. 
Segons Frangi, “descobrir                 
i personalitzar quin és el 
nivell de risc en cada pacient 
podria reduir tractaments 
innecessaris fins a un 50%               
i suposar un estalvi a l’econo-
mia del món sanitari de milers 
de milions d’euros a l’any”.

Primer congrés al 
Campus de la Comunicació

L’edifici La Fàbrica del Campus de la 
Comunicació va acollir el seu primer congrés 
internacional: el RAVE-08 (Real Action 
Virtual Environment). La trobada, la primera 
d’una sèrie de reunions al voltant del perquè, 
el com i en quines condicions es dóna la 
interacció real amb entorns virtuals, va estar 
coorganitzada per Paul Verschure, inves-
tigador ICREA i director de l’Institut 
Universitari de l’Audiovisual (IUA) i del 
Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius (SPECS), 
del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Les persones reaccionen d’una manera determinada i real davant d’una 
estimulació sensorial generada i virtual. És el que es coneix com a “fenomen 
rave”. Un centenar d’experts del més alt nivell científic en aquest àmbit van 
presentar al RAVE-08 els seus treballs sobre l’existència de realitats paral·leles 
simultànies i de les formes de compartir en comunitat aquests nous espais 
virtuals.  Dels avenços que es facin en aquesta branca del coneixement en 
depenen les possibles aplicacions, fins al moment incipients, en la psicoteràpia, 
la rehabilitació i l’estudi de les comunicacions, entre d’altres. Un nou paradigma 
amb un vast nombre de possibilitats encara insospitades.

Trobada 
internacional 
del projecte

@neurIST

Kim Faura visita els 

Estudis de Telecomunicació

Kim Faura
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Un videojoc creat a 
la UPF, guanyador de 
l'Independent Games 
Festival 

El videojoc Galaxy 
Scraper, una creació dels 
joves Aarón Ruiz, Roger 
Solé, Xavi Lamarca, 
Carlos Guzmán i Josep 
Soto, alumnes del màster 
en Creació de Videojocs, 
ha estat guardonat en la 
desena edició de l’Annual 
Independent Games 
Festival, concretament             
en la categoria d’estudiants. 
Per primera vegada, un 

joc realitzat a l’estat espanyol aconsegueix entrar en                     
la llista de guardonats d’aquests Oscar dels videojocs 
independents, en un festival que se celebra cada any              
als Estat Units coincidint amb la Game Developer’s 
Conference. 

L’heroi de Galaxy Scraper, un viatger perdut a l’espai,            
ha de creuar un sistema solar en miniatura. Amb un 
acurat sistema de control, el videojoc presenta una 
innovadora plataforma de joc amb una original estètica 
en què els conceptes espacials del món real (dalt, baix, 
etc.) adquireixen noves possibilitats. Anteriorment, 
aquest mateix treball va obtenir el Gran Premi del 
concurs Playstation ArtFutura. 

 

Conferència 
del director 
de Nature 

 

Philip Campbell, director de Natu-

re, va impartir a l’auditori de l’edifici 
Rambla la conferència “Communica-
ting science to researchers, science’s 
stakeholders and publics”, durant la 
inauguració de la tretzena edició del 
màster en Comunicació Científica de 
l’IDEC-UPF que dirigeix Vladimir de 
Semir, director de l’Observatori de la 
Comunicació Científica (OCC) i pro-
fessor del Departament de Periodisme 
i de Comunicació Audiovisual. 

En el decurs de la seva dissertació, 
Campbell va manifestar que la comu-
nicació científica, entesa com el pro-
cés de transmissió i difusió públiques 
dels coneixements científics, ocupa 
un lloc clau en el desenvolupament de 
la societat. La manera com es difonen 
els nous coneixements i els agents res-
ponsables d’aquesta comunicació són 
determinants a l’hora de configurar 
les opinions i les actituds públiques 
respecte de la ciència. 

El màster en Comunicació Científi-
ca, Mèdica i Mediambiental explica 
les claus d’aquesta transmissió del 
coneixement, com es genera i es ges-
tiona. Per fer-ho, analitza les fonts 
d’informació científica; les seves for-
mes de transmissió; les relacions entre 
els experts, les indústries tecnològi-
ques i la societat.

Vladimir de Semir i Philip Campbell

Xavier Lamarca, Josep Soto, Aarón Ruiz, 

Roger Soler i Carlos Guzmán
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Ciutadella

Premis i distincions a 
professors de la UPF

Guillem López-Casasnovas, catedràtic del Departament 
d’Economia i Empresa, va ser guardonat amb el premi 
Ramon Llull que atorga el Consell de Govern Insular de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Una distinció 

“en reconeixement al prestigi aconseguit tant en la seva 
carrera professional com acadèmica”. 

Víctor Farías Zurita, professor lector d’Història Medie-
val del Departament d’Humanitats, va guanyar el XXIV 
premi Ferran Soldevila de biografia, memòries i estudis 
històrics que atorga anualment la Fundació Congrés de 
Cultura Catalana pel seu treball sobre el procés “urba-
nització a petita escala  —difusió de petites i mitjanes ciu-

tats—, un fenomen que va articular processos i que va crear un dels models 
d’integració social i econòmic més característics d’allò que sovint s’ha definit 
com a ‘feudalisme’”.

Xavier Bernadí Gil, professor associat de Dret Adminis-
tratiu del Departament de Dret, ha estat nomenat recent-
ment secretari de la Comissió Mixta de Transferències 
Estat-Generalitat. La Comissió Mixta és l’òrgan previst 
per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya per inventariar 
els béns i els drets de l’Estat que hauran de ser objecte de

traspàs a la Generalitat de Catalunya i de concretar els serveis i les institucions 
que hauran de ser traspassats.

Mariano Fernández Bermejo, ministre de Justícia, 
va impartir el 30 de gener a l’auditori del campus de 
la Ciutadella la conferència “El nuevo modelo de 
enjuiciamiento criminal y la reforma de la justícia”, 
en un acte organitzat pel Departament de Dret. El 
ministre, després de ser rebut pel rector Josep Joan 
Moreso, va visitar la biblioteca del Dipòsit de les 
Aigües, va signar en el Llibre d’Honor de la UPF i 
va mantenir una trobada amb diferents professors 
del Departament de Dret.

Ja a l’auditori, Alejandro Saiz, director del Depar-
tament, va donar la benvinguda als assistents, 
mentre que el catedràtic de Dret Penal Jesús M. 
Silva va presentar el conferenciant. Durant la seva 
intervenció, Mariano Fernández Bermejo va expo-
sar diferents aspectes al voltant del nou model 
d’enjudiciament criminal, que està previst que 
pugui entrar en vigor durant la legislatura vinent. 

 

Investigadors de l’Observatori 
de Relacions amb Amèrica 
Llatina (ORLA), dirigits per 
Carles Murillo Fort, catedràtic 
d’Economia Aplicada de la UPF, 
han fet un estudi sobre l’impacte 
econòmic del moviment firal a 
Catalunya, per encàrrec de la 
Secretaria de Comerç i Turisme 
del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa. Els 
resultats posen de manifest                  
el rellevant paper que les fires 
representen per a l’economia 
catalana ja que, segons aquest 
treball, generen uns efectes totals 
sobre la producció de 2.372 
milions d’euros. D’aquesta xifra, 
el 72,8% (1.727 milions d’euros) 
prové de la despesa corrent de 
consum, mentre que el 27,2% 
restant (644 milions) són efectes 
de la despesa en inversió en 
activitats firals a Catalunya.
 
L’objectiu de l’estudi ha estat 
l’estimació de la repercussió que 
té la despesa mobilitzada per 
l’activitat de les fires sobre el 
conjunt de l’economia. L’estudi 
ha mesurat els efectes econòmics, 
distingint entre efectes directes 

—sobre els sectors econòmics 
més implicats en el moviment 
firal, com ara la despesa feta 
per visitants i expositors en 
allotjament, restauració, 
transport o lleure—                      
i efectes induïts, és a dir, que 
beneficien la resta de sectors 
econòmics no implicats 
directament en el món firal i que, 
en canvi, repercuteixen sobre el 
conjunt de les branques d’activitat 
de l’economia catalana. 

Conferència de Mariano 
Fernández Bermejo

Efectes 

de l’activitat 
firal a 
Catalunya
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Mariano Fernández Bermejo
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La III Jornada Ernest Lluch de Ciències Socials              
i Polítiques es va presentar enguany sota el títol 

“Desconfiança política: retiment de comptes,  
mitjans de comunicació i ciutadania”, amb la 
voluntat d’emmarcar el debat entorn de la 
desconfiança política que s’ha instal·lat a la              
societat actual, i proporcionar alhora                       
elements d’anàlisi al públic assistent. 

La Jornada, organitzada pels Estudis de             
Ciències Polítiques i Gestió Pública de la UPF                  
i la Fundació Ernest Lluch, va transcórrer al llarg 
del 13 de febrer al matí a l’auditori del campus            
de la Ciutadella, amb la presència de diferents 
experts i analistes, que van reflexionar sobre els 
factors que provoquen aquesta actitud de descrèdit   
i el paper d’alguns dels diferents col·lectius implicats: 
polítics, ciutadania, i també els mitjans de 
comunicació com a elements central  de filtre, 
lobby i conformació de discurs polític.

Després d’una benvinguda a càrrec del rector              
Josep Joan Moreso, Jordi Guiu, degà dels Estudis 
de Ciències Polítiques i Gestió Pública, i Joaquim 
Llach, director-gerent de la Fundació Ernest Lluch, 
van pronunciar els seus respectius parlaments, que 
van donar pas a una conferència de Josep Ramoneda, 
filòsof i periodista, director i fundador del CCCB. 
Seguidament, va tenir lloc una taula rodona, 
formada per Mariano Torcal (UPF), Muriel               
Casals (UAB), Antoni Domènech (UB)                    
i Jordi Sànchez, politòleg i director de la                
Fundació Jaume Bofill.

Volum d’homenatge 
a Antoni Saumell

El llibre Antoni Saumell                                      

i Soler. Miscel·lània in 

Memoriam, editat per 
la col·lecció Àgora de la 
UPF, és un homenatge al 
professor del Departament 
d’Humanitats de la UPF 
Antoni Saumell, mort el 
mes de desembre de l’any 
2005, en record de la seva 

persona i del seu testimoni de coratge i d’integritat 
intel·lectual. Aquest volum acadèmic, que va ser presen-
tat el 4 de febrer a la sala de graus Albert Calsamiglia 
del campus de la Ciutadella, és un recull de 44 aporta-
cions de diferents persones que van coincidir amb 
l’historiador al llarg de la seva vida, en les diverses 
institucions en les quals va estar implicat.

La presentació, presidida pel rector Josep Joan Moreso, 
va comptar amb les intervencions de Lluís Riudor, direc-
tor del Departament d’Humanitats; Josep Fontana, 
catedràtic emèrit de la UPF, i Antoni Gavaldà, professor 
de la URV. L’edició de l’obra, a càrrec dels docents Josep 
Maria Delgado, Jordi Ibáñez, Josep Pich i Lluís Riudor, 
és un reflex de la trajectòria professional d’Antoni 
Saumell  –tant en el camp de la recerca com en el de la 
docència–, així com una mostra de l’empremta historiogrà-
fica i intel·lectual que va deixar en els seus companys. 

La temàtica del volum gira al voltant de la història 
agrària i vitivinícola, temes als quals Saumell va 
dedicar molts anys d’estudi, i també inclou diverses 
col·laboracions de temàtica miscel·lànica. 
 

En el marc de la Bibliotheca Mystica et 
Philosophica Alois M. Haas i de l’Institut 
Universitari de Cultura, recentment es va 
publicar el primer número de la revista Phi-

lía, una iniciativa d’un grup d’estudiants del 
doctorat en Humanitats de la UPF, alguns 
dels quals formen part del consell de redac-
ció de la publicació.
 
La revista, que pretén ser un dipòsit de 
recepció tant de treballs de recerca, tesis doc-

torals i esdeveniments culturals significatius 
que es generen en l’àmbit de la mística, està 
dirigida per Victòria Cirlot i Amador Vega, 
professors del Departament d’Humanitats, 
i les seves pàgines inclouen la col·laboració 
de diferents experts, així com d’estudiants 
i professors de la UPF i d’altres univer-
sitats. Molts dels seus responsables van 
assistir a un acte de presentació de la nova 
publicació, que va tenir lloc el 30 de gener 
al campus de la Ciutadella.

La revista Philía difon la mística

La desconfiança 
política, a debat

Antoni Saumell
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La UPF i la Universitat de Pittsburgh 
(Estats Units) són les beneficiàries 
de la beca d’intercanvi Elizabeth 
Luke-Gabriel Zamorano, que per-
met a un estudiant d’Economia o 
d’Administració i Direcció d’Empreses 
(ADE) de la UPF ampliar coneixe-
ments durant un semestre al College 
of Business Administration de la ins-
titució nord-americana; i a la inversa, 
a un estudiant de Pittsburgh fer una 
estada a la UPF en les mateixes con-
dicions. La beca, dotada amb 10.000 
dòlars (5.000 per cada estudiant, per 
cobrir despeses diverses i la matricu-
lació) va ser creada l’any 2006 per la 
família Luke en memòria de la seva filla, Elizabeth Ann 
Luke, i de l’amic de la família Gabriel Zamorano, ambdós 
graduats a la Universitat de Pittsburgh, que van morir el 
2005 i el 2003, respectivament.

Gabriel Zamorano va viatjar als Estats Units des de Barcelo-
na per cursar estudis de secundària en una high school, on va 
conèixer John Luke, germà d’Elizabeth. A poc a poc, Gabriel 
va anar enfortint els vincles amb la família Luke, que el va ani-
mar a matricular-se a la Universitat de Pittsburgh, en la qual 

es va graduar en Economia. Posterior-
ment, l’any 1992 Gabriel va tornar a 
Barcelona i es va casar amb l’advocada 
Ana López. Durant cinc anys, la família 
Luke va viatjar a Catalunya per visitar 
la família Zamorano. Gabriel i Ana 
van tenir dues filles bessones, Andrea i 
Cristina, i poc després, el 2003, Gabriel 
va morir atropellat a l’edat de 37 anys. 
Dos anys més tard, després que la 
família Luke decidís crear la beca entre 
Pittsburgh i la UPF —aquesta darrera 
escollida pel seu prestigi—, i mentre se 
n’ultimaven els tràmits, va ser la seva 
filla Elizabeth qui va morir.

Actualment, el primer intercanvi entre estudiants 
d’ambdues institucions ja és una realitat. Per part de la 
UPF, Estel Colobran, matriculada a ADE, es troba als 
Estats Units. D’altra banda, Kerri Allen, estudiant d’ADE 
a Pittsburgh, està fent la seva estada a Barcelona. Un dels 
requisits que han de complir els joves acollits al programa 
és conèixer, durant l’intercanvi, les famílies impulsores de 
la beca, unes trobades que ja s’han portat a terme tant a 
Barcelona (Kerri Allen i la família Zamorano van visitar 
plegades el campus de la Ciutadella) com a Pittsburgh.

Documental sobre la 

immigració a Catalunya

L’auditori de l’edifici França va acollir la presentació del documental 
“El somni de Barcelona. Crònica d’ ‘el Sevillano’, ‘el Shangai’ i l’estació                   
de França’, un treball en què ha col·laborat la càtedra UNESCO d’Estudis 
Interculturals de la UPF.   

La sèrie, que ha estat realitzada per Lua multimèdia, sota la direcció de  
Manuel Campo Vidal, es va emetre a Barcelona Televisió (BTV). Es tracta d’una 
crònica del gran viatge cap a Catalunya que van fer més de dos milions de persones al llarg del segle xx, la gran majoria 
en tren. Els immigrants arribaven a l’estació de França, la porta de Barcelona i el punt d’inici d’una nova vida. 

És un homenatge a totes aquelles dones i homes que, al llarg del segle passat, van triar Barcelona com a destinació
 i que han contribuït decisivament a construir la Catalunya d’avui. Entre l’any 1950 i el 1975 van arribar a terres 
catalanes més d’un milió de persones. El somni de Barcelona combina reportatges i entrevistes a plató i s’estructura 
en nou capítols. Recull, a través de més de 100 testimonis, la història dels nous catalans del segle xx, els motius que 
els van empènyer a deixar els seus llocs d’origen, com va ser l’experiència del seu propi viatge i com es va 
desenvolupar la seva vida a Catalunya fins a l’actualitat. 

© Carlos Bosch (UPIFC)

Emigrant a l’estació de França. Bar-

celona, 1977 

Una beca uneix la UPF 

i la Universitat de Pittsburgh

D’esquerra a dreta: Mara i Eli 

Zamorano, germanes de Gabriel; 

Kerri Allen, Ana López, i les filles 

bessones, Andrea i Cristina
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Jordi Camí, nomenat 
membre del nou Comitè 

de Bioètica d’Espanya 

El govern espanyol va nomenar el 
desembre passat els dotze membres 
que integraran el nou Comitè de 
Bioètica d’Espanya. El Comitè estarà 
format per quatre dones i vuit homes 
del món jurídic, bioètic, mèdic i de 
recerca. Entre aquests,  proposat pel 
Ministeri d’Indústria, hi ha Jordi 
Camí, catedràtic de Farmacologia 
de la UPF i director general del Parc 

de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). Els dotze experts seran membres 
del Comitè durant quatre anys, renovables per quatre anys més. 

L’existència d’aquest comitè, de caràcter independent i funció consultiva, 
estava ja prevista per la Llei de la investigació biomèdica, aprovada el passat 
juliol. El ministre de Sanitat, Bernat Soria, va declarar que el Comitè 
començarà a funcionar immediatament per assessorar el govern en temes 
polèmics com l’eutanàsia i sobre els nous dilemes ètics derivats de l’avenç 
científic i no previstos per les lleis actuals, com per exemple els tests genètics            
i el dret a la confidencialitat de la informació. Aquest òrgan també representarà 
a l’estat espanyol en els fòrums internacionals sobre ètica i medicina. 

El Servei de Proteòmica, 
tercer classificat en un 
concurs internacional
Cada any la destresa tècnica dels laboratoris dedicats a la determinació                  
de proteïnes es posa a prova en el concurs que organitza l’Association                       
of Biomolecular Resource Facilities (ABRF) dels EUA. Enguany, 114 
laboratoris de tot el món van sol·licitar participar en el concurs; d’aquests 
només 57 van presentar-ne resultats, i entre ells el Servei de Proteòmica de la 
UPF, un servei científico-tècnic del Departament de Ciències Experimentals     
i de la Salut (CEXS), que es va classificar en el tercer millor lloc. 

Aquest tercer lloc aconseguit és una excel·lent clas-
sificació tenint en compte que el Servei de Proteò-
mica de la UPF no disposa encara d’una tecnologia 
de darrera generació. Com han destacat els seus tèc-
nics: “Disposem de la mateixa instrumentació que es 
va adquirir quan el Servei es va formar, ara farà vuit 
anys”. Els organitzadors del concurs han coincidit 
en la idea que, tot i que disposar de tecnologia capda-
vantera és fonamental —els dos primers classificats en 
tenien—, l’expertesa dels tècnics de la UPF ha estat 
un factor clau en el desenvolupament del concurs.  

Tres  
investigadors 

del CRG 
obtenen 
Starting 

Grants

Cristina Chiva, Manuel 

Rodríguez i Eva Borrás 

D’esquerra a dreta: 

Ben Lehner, Hernán 

López-Schier i Mark Isalan

El Consell Europeu de Recerca, 
un organisme creat fa un any 
per tal d’impulsar la política 
de recerca europea promocio-
nant l’excel·lència científica, ha 
reconegut tres joves científics 
del Centre de Regulació Genò-
mica, centre adscrit a la UPF, 
com alguns dels nous talents 
europeus més prometedors i 
els ha concedit sengles Starting 
Grants. 

Ben Lehner, Mark Isalan i 
Hernán López Schier han 
estat seleccionats per impulsar 
els seus camps de recerca en 
l’estudi i l’evolució de les xar-
xes biològiques; l’enginyeria 
de dits de zinc en la genèti-
ca del càncer, i el paper de la 
innervació regenerativa en el 
modelatge dels circuits neu-
ronals dels òrgans sensorials, 
respectivament.

Jordi Camí
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“És una percepció errònia creure que si augmentem 
la riquesa d’un país reduïm la probabilitat de guerra”

Entrevista a Marta Reynal-Querol

Marta Reynal-Querol és professora del Departament d’Economia i Empresa                   
de la UPF i ha estat mereixedora d’un dels dos Starting Grants aconseguits per la 

UPF atorgats pel Consell Europeu de Recerca. El panel d’avaluació ha recomanat 

un finançament d’1.330.000 euros per al seu projecte de recerca. L’altre ajut ha estat 
per a Jan Eeckhout, provinent de la Universitat de Pennsilvània (EUA), investigador 
que està a punt d’incorporar-se al mateix departament. 

 Quins són els seus principals àmbits 
de recerca? 
L’estudi de les causes i les conse-
qüències dels conflictes socials, i com 
prevenir-los. Les societats ètnica-
ment polaritzades són les que tenen 
un risc més alt d’entrar en conflic-
te. I en aquest cas el disseny d’unes 
bones institucions que siguin alho-
ra representatives i eficients no és 
gens fàcil. També he treballat sobre 
l’efectivitat de l’ajuda internacional 
i com ha afectat negativament a la 
democràcia dels països receptors 
creant incentius perversos.

 Què la va motivar, quan es va deci-
dir i què la va portar a fer recerca 
sobre conflictes? 
L’observació de què passava al món 
i què era allò que més m’interessava. 
Vaig començar treballant en con-
flictes intentant entendre per què 
l’Àfrica no creixia. En aquells mo-
ments l’anàlisi del conflicte i les 
guerres civils no es considerava pas 
en l’anàlisi econòmica del desenvo-
lupament. Només la teoria de jocs 
treballava en conflictes des d’una 
perspectiva molt diferent.  

 Quina metodologia d’estudi especí-
fica utilitza per saber quines han estat 
les causes dels conflictes?
L’anàlisi amb metodologia cien-
tífica és crucial per fer un estudi 

rigorós de les causes dels conflic-
tes. Crec que en tota anàlisi hi ha 
d’haver-hi un suport teòric i una 
evidència empírica que doni suport 
a les idees. I, sobretot, que tingui 
sentit comú i que segueixi els cri-
teris del mètode científic. 

 Quin paper juga la història?
La història té un paper crucial per 
entendre per què les fronteres ofi-
cials dels països no es corresponen 
en molts casos amb les fronteres 
naturals de grups lingüístics, ètnics, 
etc. Moltes vegades aquestes divi-
sions “no naturals” són les causes 
de conflictes. Igualment, els factors 
històrics són crucials per adonar-
se’n que la correlació entre pobresa 
i conflicte no és causal. És deguda 
al que determinats factors històrics 
expliquen la pobresa i la guerra 
d’avui,  alhora. Això significa que 
si augmentem la riquesa d’un país, 
no reduïm la probabilitat de guer-
ra. Això és molt important ja que 
el Banc Mundial i les Nacions Uni-
des estan dissenyant polítiques per 
prevenir guerres basades en aquesta 
percepció errònia segons la qual la 
pobresa seria la causa principal.

Tanmateix, això no vol dir que 
no s’hi pugui fer res. Un cop hem 
entès per què la gent està descon-
tenta hem d’intentar pensar quin 

disseny institucional és el millor. No 
només a nivell de país (redefinició 
d’institucions econòmiques i políti-
ques), sinó també a nivell de grans 
regions com Europa o Àfrica (rede-
finició de fronteres).  

 Què aporta la recerca rigorosa en 
ciències socials? 
L’anàlisi científica en ciències socials 
impedeix que les ideologies dominin 
sobre el raonament rigorós.  

 Quines noves expectatives de futur 
li obre haver aconseguit un Starting 
Grant? 
Estar entre les 300 seleccionades 
de les més de 9.000 propostes pre-
sentades és un salt molt important 
en la meva carrera. El finançament 
que aportarà l’Starting Grant em 
permetrà continuar i accelerar el 
treball en les línies de recerca men-
cionades, i la possibilitat de formar 
un centre de recerca per estudiar les 
connexions que hi ha entre conflicte 
i desenvolupament.

I poder desenvolupar aquest projec-
te al Departament d’Economia i 
Empresa de la UPF és, sens dubte, 
essencial perquè el nostre Departa-
ment, juntament amb la London 
School of Economics, són els dos 
millors llocs d’Europa, amb diferèn-
cia, en recerca econòmica. 
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