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La investigació a la 
Universitat defineix 
la qualitat junt amb 
l’ensenyament

La lliure elecció serveix 
per trencar la rigidesa 
dels plans d’estudi i  
fer-los menys monòtons

A l’estiu, les portes  
de la Universitat no estan 
tancades ja que es fan 
múltiples activitats

Estudiants de Relacions 
Internacionals participen 
en una simulació del model 
de les Nacions Unides

Millores per les ajudes  
de col·laboracio no docent 
a canvi d’un servei a la 
comunitat universitària

El grup Quark poesia 
publica Quàntiques,
 un recull dels poemes 
de deu poetesses joves 

Els estudiants, a més  
de cultivar la seva ment, 
tenen competicions 
esportives universitàries

La tasca del professorat universitari és la docència i la recerca, per tant, la 

qualitat d’una universitat es mesura pel nivell dels seus avenços científics 

i en l’ensenyament. En aquest 

número de la revista hem centrat 

la nostra atenció en la qüestió 

de la investigació, enfocant unes 

quantes branques per veure 

què es fa, qui ho fa i com ho 

fa. L’existència del Parc de la 

Recerca  en el nostre campus ens 

situa en un lloc destacat en aquest àmbit i la construcció del sincrotró prop 

de la UAB enfortirà la capacitat investigadora dels nostres científics.

Si considerem que la funció social de la Universitat resideix bàsicament 

en la formació dels estudiants i en el desenvolupament de la investigació, 

la UAB compta amb una bona posició segons un seguit d’indicadors, 

sense oblidar que no tot són flors i violes sinó que cal augmentar l’esforç 

en recerca científica. Els nostres investigadors veuran créixer la seva 

eficiència en la mesura que puguin disposar de més mitjans econòmics i 

materials; en conseqüència, cal tenir recursos i una política d’investigació 

i recerca que fixi objectius.  

La recerca científica, 
objectiu essencial

la qualitat d’una 
universitat es 
mesura pel nivell 
dels seus avenços 
científics i en 
l’ensenyament

Nota d’aclariment
En el passat número de la revista El Campus de l’Autònoma es va publicar un reportatge sobre l’Hortet 
de l’Autònoma a les pàgines 28 i 29 on sortia una foto d’un hivernacle que no pertany a l’Hortet i hi 
havia errades en els noms personals. Demanem disculpes per les imprecisions involuntàries.
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L’Esfera UAB està formada 
per una gran quantitat d’insti-
tucions, centres d’investigació i 
empreses que han sorgit a partir 
de l’activitat de recerca. Totes 
aquestes entitats han permès 
crear la fundació que consti-
tueix el Parc de Recerca, que ha 
anat creixent de manera gairebé 
inconscient durant anys, fins a la 
seva inauguració el passat mes 
d’octubre. El Parc de Recerca té 
l’objectiu de vertebrar el conjunt 
de centres i empreses de la UAB i 
obrir nous canals que permetin la 
transmissió de coneixement.

Capdavantera en recerca cien-
tífica, la UAB promou la in-
vestigació i la transferència 
tecnològica multidisciplinària. 
Un darrer informe finançat per la 
Direcció General de Universitats 

situa l’Autònoma com a pionera 
en investigació a escala estatal. 
El vicerector de Projectes Estra-
tègics i Responsable del Parc de 
Recerca, Jordi Marquet, confirma 
aquesta dada: “L’Autònoma se 
situa entre la primera i la quarta 
universitat de l’Estat en recerca, 
té una producció científica de pri-
mera, però, si la comparem amb 
Europa, encara queda molt per 
fer. La UAB té un nivell mig-alt, 
però encara li falten més investi-
gadors de nivell molt alt”. 

Captació de capital humà
Malgrat les comparacions, la 
vicerectora d’Investigació de 
la UAB, Montserrat Pallarès, 
explica que amb l’esforç i la in-
corporació de recursos humans 
de tothom es pot anar superant 

la Universitat,  
un lloc on investigar
La recerca: aquest és un dels 
objectius que té la Universitat 
Autònoma, paral·lelament  
a la formació de professionals. 
Existeixen diversos àmbits 
d’investigació dins el campus,  
on hi ha en marxa una gran quantitat 
de projectes. El nucli principal s’ubica 
al campus de Bellaterra, tot i que 
ha anat expandint la seva activitat 
cap a altres centres fins configurar 
el Parc de Recerca de L’Esfera UAB. 
L’Autònoma compta amb una nodrida 
comunitat de científics d’investigació 
capdavantera. No obstant,  
el finançament continua essent  
un punt important de conflicte 
d’abast nacional.

projecte cells
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aquest dèficit. “Pensem que és 
molt important que el capital 
humà que té d’entrada l’Autò-
noma tingui aquests nous in-
puts de fora, que constitueixen 
col·laboracions i relacions amb 
la Universitat. La recerca ha 
de ser interdisciplinària, això 
es reflecteix tant en instituts i 
centres d’investigació, com en 
departaments que treballen amb 
persones d’altres universitats”, 
explica la vicerectora.

Les àrees de recerca de la UAB 
són diverses; des de les biocièn-
cies, la tecnologia i seguretat ali-
mentàries, la microelectrònica, 
l’enginyeria de materials, la intel-
ligència artificial i les ciències 
experimentals, fins les ciències 
socials i la recerca en humanitats 
en estat pur. Cal destacar, però, 

que hi ha branques en les quals 
la Universitat Autònoma està 
millor posicionada. Pallarès des-
taca les àrees de biotecnologia, 
biofísica i biomedicina. 

Un projecte innovador
Els investigadors convergeixen 
a mirar amb optimisme el futur. 
En aquest sentit, d’aquí a molt 
poc, l’Autònoma viurà un canvi 
significatiu. En aquest moment, 
un dels projectes més importants 
que s’està duent a terme és la 
construcció d’un sincrotró –un 
accelerador d’electrons– al Vallès. 
Tot i que el futur Sincrotró Alba 
no estarà oficialment vinculat a 
la UAB, la proximitat farà que 
els investigadors de l’Autònoma 
tinguin aquesta eina molt més 
accessible i que la Universitat 

atregui futures col·laboracions i 
vincles internacionals.
El 8 de març de 2002, el Con–
sell de Ministres del Govern 
espanyol va donar llum verda al 
projecte del Sincrotró Alba, una 
iniciativa impulsada pel catedrà-
tic del Departament de Física de 
la UAB, Ramon Pascual. En el 
seu disseny hi treballa, des de fa 
més de deu anys, el Laboratori 
de Llum de Sincrotró, vinculat a 
l’Institut de Física d’Altes Ener-
gies de la UAB.
El sincrotró està format per un 
gran accelerador de partícules en 
forma d’anell d’uns 250 metres 
de perímetre, que permetrà l’es-
tudi de les propietats microscò-
piques dels materials, amb gran 
importància per a la recerca tant 
bàsica com aplicada, i amb reper-

n 
“l’Autònoma 
se situa entre 
la primera 
i la quarta 
universitat 
de l’Estat 
en recerca”

n
“Hi ha àrees  
en les quals  
la UAB 
està millor 
posicionada: 
la biotecnologia, 
la biofísica  
i la biomedicina”

andreu artés

Josep Cladera 
és professor 
del departament 
de Biofísica 
de la Facultat 
de Medicina
 (a baix a 
l’esquerra). 
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cussions en la recerca biomèdica 
i en sectors industrials de l’àmbit 
farmacèutic o alimentari, entre 
d’altres. Segons Pallarès, “el pro-
jecte del sincrotró és molt impor-
tant per l’Autònoma, ja que una 
infraestructura d’aquest tipus 
per la seva naturalesa comporta 
una vinculació a altres ambients 
de recerca i empreses”.

 La Unitat de Biofísica i Cen-
tre d’Estudis en Biofísica de la 
Facultat de Medicina és un dels 
que requereixen l’ús de la llum 
de sincrotró per alguns dels seus 
experiments. El professor Manel 
Sabés coordina un equip de re-
cerca: “Ens dediquem a fer servir 
la llum de sincrotró per obtenir 
diagnòstics i teràpies. En el marc 
europeu i entre diferents grups de 
recerca lligats a les aplicacions de 

llum de sincrotró s’acordà iniciar 
un projecte global de tractament 
de càncers complicats que un 
cop diagnosticats presenten poca 
supervivència i on l’empresa pri-
vada no hi fa gaire inversió. Ens 
dediquem a tumors cerebrals i, 
en el futur, també a melanomes”. 
En aquest sentit, el futur Sincro-
tró Alba serà una eina molt útil 
en la seva recerca, sense haver 
de treballar amb el sincrotró de 
Grenoble, com fan ara.

Dues recerques en procés
Josep Cladera, professor de la 
Unitat de Biofísica, company 
de Sabés, també duu a terme un 
projecte d’investigació capdavan-
tera. En aquests moments, estan 
estudiant la composició de les 
diferents substàncies que interve-

 parts d’un sincrotró

Com funcionarà el futur 
Sincrotró Alba? 

Un sincrotró és un acelerador d’electrons  
a gran escala. El futur Sincrotró Alba serà  
de tercera generació, gràcies al Projecte CELLS,  
serà punt de referència al sud d’Europa.  
Primer, es duu a terme amb la injecció dels electrons 
a un punt anomenat gun. Aleshores passen al linac, 
tub lineal on s’acceleren i des d’on passen al booster 
(l’autèntic sincrotró). Consisteix en un tub circular 
on s’apliquen camps electromagnètics que actuen 
sincronitzadament per tal d’accelerar els electrons 
fins a la velocitat adequada i injectar-los a l’anell 
d’emmagatzement. En aquest punt, els electrons 
pateixen canvis a la seva trajectòria circular.  
Això produeix variacions a la seva energia cinètica, 
que s’allibera en forma de “llum de sincrotró”  
i és conduïda a les estacions de treball.

projecte cells

Estacions de treball

Anell d’emmagatzament

Gun

Booster

Linac

A l’esquerra, el sincrotró accelera 
els electrons gairebé a la velocitat 
de la llum, per mitjà de potents 
electroimants. A dalt, el creixement 
de l’activitat científica a la 
Universitat potencia el vincle amb 
noves empreses especialitzades.

guillem griera
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ment Technologies (AT) i Ad-
vanced Research on Information 
Security and Privacy (ARES). 
Les línies d’investigació que s’in-
clouen dins l’IIIA són, entre d’al-
tres, Sistemes d’Aprenentatge, 
Agents Intel·ligents, Raonament, 
Lògica i Cerca, Mercats Electrò-
nics, Robots Autònoms i Música 
amb Intel·ligència Artificial. 
Respecte l’últim, López de Man-
taras comenta: “Hem aconseguit 
fer una música expressiva amb 
els matisos que una persona li 
donaria. D’aquesta manera hem 
sintetitzat la música”. A simple 
vista, aquests avenços poden 
semblar banals, però cal valorar 
que tot el treball que porta a 
terme aquest grup de recerca té 
unes repercussions en la societat, 
és a dir, pot servir de punt de 

partida perquè es desenvolupin 
projectes dirigits a la societat. 
“En agents intel·ligents hem 
creat una idea nova: les institu-
cions electròniques; fer models 
informàtics que equivalguin a les 
administracions humanes, per 
exemple, la borsa o una llotja on 
es fan subhastes de peix”. 

Un finançament extern
El suport econòmic de la recerca 
sempre és extern, ja que la Uni-
versitat no subvenciona directa-
ment la recerca sinó que facilita 
les infraestructures i eines prin-
cipals. Existeixen diverses fonts 
de finançament: institucions 
públiques com la Generalitat, 
les Comunitats Autònomes, i el 
Ministeri d’Educació i Ciència 
del Govern central. 

nen durant un procés d’Alzheimer 
al cervell, amb l’objectiu d’arribar 
un dia a poder frenar-lo.

Un altra activitat de recerca 
a destacar és la que es porta a 
terme a l’Institut d’Investigació 
en Intel·ligència Artificial (IIIA), 
que és propietat del Consell Supe-
rior d’Investigacions Científiques 
(CSIC), a càrrec de Ramón López 
de Mantaras, director de l’IIIA. 
Aquest institut forma part de la 
UAB des de l’any 1994 i gràcies al 
finançament rebut i als ajuts faci-
litats per l’Autònoma, el projecte 
ha anat creixent cada cop més fins 
al punt que en l’actualitat hi ha 
50 tesis doctorals acabades dins 
d’aquest àmbit de recerca.

Aquest centre també consta 
de tretze projectes vigents, dos 
d’ells a escala europea: Agree-

n
“El projecte 
de sincrotró  
Alba comporta  
una vinculació 
molt important 
a altres  
ambients  
de recerca
i empreses”

n
“El suport 
econòmic de la 
recerca sempre 
ve de fora 
de la Universitat, 
que, a canvi, 
facilita les 
infraestructures 
i eines principals”

andreu artes

A dalt,  
Monterrat 
Pallarès, 
vicerectora 
d’Investigació. 
A baix, Ramon 
López, director 
del IIIA,  
i, a la dreta, 
Jordi Marquet, 
vicerector 
de Projectes 
estratègics  
i responsable 
del Parc  
de Recerca. 

guillem griera
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Cada any, aquest Ministeri  
obre una convocatòria per a 
projectes d’investigació: el Pla 
Nacional d’Investigació. Allà 
s’envien propostes molt acurades 
sobre temes a investigar. Cal ex-
plicar aleshores de quina manera 
es faria el projecte, amb quines 
persones i quin seria el temps 
necessari per preparar-ho. En 
aquest pla es presenten projectes 
de tota Espanya, això implica una 
ferotge competitivitat, perquè hi 
ha propostes d’altres companys 
de la mateixa àrea. 

D’altra banda, la Generalitat 
també subvenciona grups conso-
lidats, i aquests diners serveixen 
com a complement per molts 
dels grups d’investigació. A 
més, existeix el finançament de 
les institucions privades; la part 

Futbol intel·ligent 
La imatge d’uns robots en forma de cadell  
de gos jugant a futbol podria semblar anecdòtica, 
però la realitat és que l’IIIA, a més d’haver reproduït 
aquest treball que ja havien tractat altres grups 
d’investigació, l’ha millorat. “Per primer cop 
hem aconseguit que hi hagin uns robots 
que juguin a futbol i es passin la pilota  
racionalment. Abans jugaven individualment  
com els nens petits, que només volen tenir  
la pilota i arribar a fer gol sense passar-la a ningú, 
ara, però, els nostres prenen decisions”, afirma 
Ramón López.  Per fer possible aquest resultat,  
han estat necessàries moltes proves i infinitud  
de combinacions. “Tot això és intel·ligència artificial,  
i la base que la sustenta és la lògica matemàtica, 
que és un llenguatge que permet representar 
i fer raonaments”, explica el director de l’IIIA.  

privada costeja els projectes que 
interessen per la seva produc-
ció. Les empreses es posen en 
contacte amb els investigadors, 
encarreguen projectes que es 
fan a través de convenis i els 
investigadors reben diners per 
dur a terme la recerca. Aquest 
cúmul de fonts indiquen que la 
recerca privada a Espanya és 
molt baixa, ja que la majoria de 
diners provenen de fons públics 
i d’institucions.

Els investigadors sempre acu-
mulen queixes en aquest sentit. 
El profesor Josep Cladera, per 
exemple, assegura que els nord-
americans i els països del nord 
d’Europa posen molts més calés 
en la recerca fonamental: “Hi 
ha una diferència abismal. Aquí 
aproximadament destinem un 

guillem griera
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ralitat en té un altre i la UAB, 
des de l’any passat, també. A 
l’actualitat, hi ha en actiu més de 
400 becaris que aconsegueixen 
recursos econòmics de diverses 
institucions o també de fundaci-
ons privades.

L’alumnat amb intenció d’in-
vestigar hauria de fer una tesi 
un cop acabat el grau, ja que 
s’ha de tenir el doctorat. Abans 
d’això, però, s’ha de fer un o dos 
anys de màster. Un cop s’és doc-
tor o doctora, és recomanable 
d’anar a un centre a l’estranger 
i desenvolupar els primers anys 
de recerca com a post-doc. En 
aquests anys es forma i es des-
envolupa en la carrera científica. 
A partir d’aquí es pot fer una 
carrera investigadora o treballar 

com a tal en una empresa. El vi-
cerector de Projectes Estratègics 
i responsable del Parc de Recerca 
subratlla la importància de la 
iniciativa empresarial: “Crear 
empreses per tenir resultats de 
recerca té una connotació molt 
positiva per la societat, sobretot 
per la creació de treballs alta-
ment qualificats. Nosaltres estem 
donant llocs de treball a gent 
qualificada amb el doctorat, tam-
bé a gent que ha estudiat aquí i 
que té l’oportunitat de començar 
a treballar en empreses spin-off 
(empresa derivada) sorgides de 
l’Autònoma” n

Andreu Artés
Maria Gallardo
Raquel Gómez

Helena Ledesma

n
“pel que fa a 
finançament, 
la ciència 
a l’Estat espanyol 
juga a la segona 
divisió mundial”  

n
“més de 
400 becaris 
d’investigació 
aconsegueixen 
recursos 
econòmics 
de diverses 
institucions”

1,3% del PIB a finançar investi-
gació, els països més avançats en 
recerca d’Europa es troben per so-
bre del 2%. Pel que fa a recursos, 
la ciència a l’Estat espanyol juga a 
la segona divisió mundial”.  

Com obtenir una beca per
formar-se com a investigador
Tot i això, existeix també el fi-
nançament per a tots aquells que 
es dediquen a la recerca sense ser 
investigadors estrictament pro-
fessionals, els anomenats becaris 
d’investigació. Es tracta del Finan-
çament a Personal Investigador en 
Formació i existeixen diferents 
vies per obtenir una beca. 
D’una banda, el Ministeri d’Edu-
cació i Ciència té un programa 
de beques molt extens, la Gene-

A dalt, robot  
amb visió de 
doble càmera.
A baix, 
dendrímers 
(petites 
molècules 
sintètiques 
proteïques)  
i conjunt  
de fibres.

departament de biofísica

guillem griera
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El cas de la Núria
La Núria va estudiar 
Bioquímica i va començar
a col·laborar amb  
la Unitat de Biofísica de la 
UAB després d’haver fet les 
pràctiques al CSIC. 
El 2005 va demanar beques. 
Tot i que es va quedar  
a les portes de rebre  
una beca, s’hi va poder 
passar dos anys amb 
l’equip, amb contractes 
curts i pagada pel propi 
projecte de Josep Cladera. 
El 2007, quan ja hi portava 
tres anys, va aconseguir 
una beca de Personal 
Investigador en Formació. 
D’aquesta manera, ara  
a punt d’acabar la tesi,  
té una beca per tres  
o quatre anys més. En el 
futur vol anar a l’estranger 
a fer un post-doc. “És com 
una aposta”, diu la Núria, 
ja que “aquesta feina no 
dóna gens d’estabilitat”. Per 
la Núria el més injust és el 
sou: “Hi ha algunes beques 
amb què tan sols es  
cobren 1.000 euros bruts”. 

andreu artes

per
javier 
navarrete

Els inicis de la robòtica van ser difícils...
1985, Estats Units
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Fenòmens socioeconòmics com la deslocalització i el 

tancament d’indústries tradicionals (tèxtil, automoció, 

etc.) davant la creixent competència de les economies 

emergents de l’est d’Europa i més enllà, han despertat en 

les administracions públiques un gran interès en el que 

s’ha anomenat economia del coneixement. En aquesta 

nova economia —nova i diferent de l’economia en la 

qual van créixer els nostres pares— a les organitzacions 

generadores de coneixements, com les universitats i els 

centres d’investigació públics, se’ls demana que treballin 

de la mà de la indústria per a crear 

nous avantatges competitius, millorant 

així la productivitat i la oferta del teixit 

industrial i empresarial del país.

En aquest marc, a Catalunya i a l’Es-

tat espanyol, els últims anys han vist 

una explosió en el nombre i varietat 

de mecanismes desenvolupats per 

afrontar el repte de la societat del 

coneixement i aconseguir els denominats Objectius de 

Lisboa, principalment mitjançant les activitats de transfe-

rència tecnològica. No obstant això, una de les iniciatives 

més visibles ha estat possiblement el desenvolupament 

dels parcs científics i tecnològics, habitualment amb 

inversions milionàries per part de les administracions 

públiques que les recolzen.

Entre aquests nous parcs, es compta el Parc de Recer-

ca UAB, que s’articula com un nou pas en l’evolució del 

Campus de Bellaterra, creant espais compartits entre 

la investigació acadèmica i l’aplicada, orientats cap a 

un major flux de coneixement i pràctica know-how entre 

productors i usuaris del coneixement, siguin empreses, 

administracions públiques, ONG, etc.

El Parc de Recerca UAB parteix de la constatació d’una 

estreta col·laboració entre tres institucions punteres 

en recerca al nostre país: la Universitat Autònoma de 

Barcelona, el Consell Superior d’Investigacions Cien-

tífiques, i l’Institut de Recerca i Tecnolo-gies Agroali-

mentàries. En els darrers vint anys, 

aquesta col·laboració ha resultat, en la 

concentració al campus de Bellaterra, 

una de les masses crítiques de centres 

i instituts de recerca més grans d’Es-

panya. El Parc se situa, així mateix, en 

un dels principals eixos de creixement 

industrial i econòmic de la península: 

l’anomenat eix de la B-30. 

En definitiva, l’objectiu final del Parc de Recerca de la 

UAB és el foment de la riquesa de la comunitat en el 

qual se situa, promovent la cultura de la innovació i la 

competitivitat. Els parcs, en un context com el de l’Estat 

espanyol, amb una alta rendibilitat de sectors productius 

lligats a un model de baix cost i baixa innovació, han 

d’actuar com veritables hivernacles de la transformació 

de models econòmics exhaurits, basats en usos intensius 

de la mà d’obra barata.

El Parc de Recerca UAB

n
Ramón Noguera
Gerent, Parc de Recerca UAB

la concentració 
al campus de 
Bellaterra és una 
de les masses 
crítiques de 
centres i instituts
de recerca més 
grans d’Espanya
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Fer zàping per la recerca de la Universitat és un gran 

plaer. El primer contacte amb aquest plaer me’l va fa-

cilitar un totxo de gairebé mil pàgines: la Memòria dels 

Projectes d’Investigació (1994-1995). Era una finestra als 

departaments de la UAB, una mostra del gran volum de 

coneixement que es genera a la Universitat. 

Traslladar aquest coneixement a la societat ha estat, 

des d’aleshores, una tasca molt enriquidora: el privilegi 

de parlar amb les persones que més en saben, de fur-

gar pels laboratoris; la responsabilitat de comunicar-ho 

als periodistes de manera rigorosa i 

atractiva; i el goig de comprovar com 

sortia als mitjans.

En aquest temps la UAB i el seu entorn 

han evolucionat molt. S’han creat em-

preses spin-off, s’han constituït l’Esfera 

i el Parc de Recerca UAB, el Sincrotró 

Alba ja és quasi a punt. L’activitat 

investigadora ja no està recollida en 

mil pàgines de paper, la tenim sempre actualitzada a les 

bases de dades. I els mitjans de comunicació també han 

evolucionat. S’han multiplicat, sobretot pel que fa a nous 

formats, i ha crescut la competència per publicar-hi.

Amb tots aquests canvis també ha evolucionat la difusió 

de la recerca. Des de l’Àrea de Comunicació i de Promoció 

de la Universitat Autònoma de Barcelona hem incrementat 

el contacte amb els mitjans per fer que la recerca estigui, 

més que mai, a les agendes dels periodistes i hem creat 

nous canals de comunicació, com la publicació electrò-

nica UABdivulga i els vídeos NEO i 3Q, en col·laboració 

amb l’Institut de Ciències de l’Educació.

També ha evolucionat molt la implicació de tot el col-

lectiu universitari. Tenim un univers de divulgació cien-

tífica en expansió per tot el campus: les activitats de la 

càtedra El cervell social; de l’Any de la Computació; de 

l’Observatori de Difusió de la Ciència; les exposicions i 

el bloc de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia; el bloc 

del grup Robotics de l’ETSE; l’assignatura de Periodis-

me Científic a la Facultat de Ciències 

de la Comunicació; entre moltíssimes 

d’altres. I sense oblidar les activitats 

organitzades per entitats externes a 

la UAB en què participen els nostres 

investigadors. 

Treure el màxim profit del potencial 

de divulgació científica de la UAB 

podria ser un dels propers reptes de 

la Universitat. Un repte que pot requerir un nou tipus de 

suport a l’investigador, per identificar circuits de confe-

rències i d’exposicions; per coordinar noves activitats; i 

per promocionar-les dins i fora del campus. D’aquesta 

manera els divulgadors podrien preparar la seva activitat 

sense preocupar-se per les gestions i per la producció. 

Així, podrien gaudir i fer gaudir del plaer de la divulgació 

científica sense haver de sacrificar en excés el temps que 

requereix l’altre gran plaer: la recerca científica.

treure el màxim 
profit del potencial 
de divulgació 
científica  
de la UAB podria 
ser un dels 
propers reptes

El plaer de la divulgació científica

n
Octavi López Coronado
Tècnic responsable de comunicació científica
Àrea de Comunicació i de Promoció
Universitat Autònoma de Barcelona
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n
IV Jornades del Biodièsel
L’Associació Catalana del Bio-
dièsel ha organitzat aquestes jor-
nades sobre el nou combustible 
que tindran lloc el 12 de juny al 
Rectorat de l’Autònoma. Davant 
el posicionament de la Unió Eu-
ropea de promoure les energies 
renovables i els biocombustibles 
sorgeixen moltes qüestions que 
es tractaran en ponències sobre 
consum, economia social, costos 
i sostenibilitat.

n 
Còctels i afrodisíacs
L’Escola Universitària de Tu-
risme i Direcció Hotelera de la 
UAB organitza diversos cursos 
de gastronomia i enologia. Al-
guns dels més interessants són 
l’Art del còctel, Cuina afrodisí-
aca, Introducció al món del vi 
i del tast i Perfeccionament al 
tast de vins, que es faran entre 
maig i juny. Podeu trobar més 
informació a www.eutdh.cat.

n
‘Flaixbac’ a l’EUSS
Ràdio Flaixbac va emetre el seu 
programa El matí i la mare que 
el va parir el 24 d’abril a l’Escola 
Universitària Salesiana de Sarrià 
(EUSS) d’Enginyeria que està 
vinculada amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona. El 
programa va ser presentat per 
Rafel, Carles Pérez i Berto, el 
cosí artístic de Buenafuente. I 
van assistir-hi els Pets, Manu 
Guix i Gossos.

n
Presentació de ‘Mala Vida’
L’escriptor i periodista Carles 
Quílez va presentar el passat 2 
d’abril a l’Autònoma el seu dar-
rer llibre titulat Mala Vida. La 
presentació, que va ser a l’aula 
magna de la Facultat de Cièn-
cies de la Comunicació, es va 
convertir en una classe magistral 
sobre com comunicar una cròni-
ca negra i ser un bon periodista 
d’investigació.

dia de la 
Família UAB
La Universitat Autònoma 
de Barcelona ha obert les 
seves portes el dissabte 
26 d’abril per celebrar la 
cinquena edició del Dia 
de la Família. Aquesta ac-
tivitat permet als alumnes 
de segon de batxillerat, de 
cicles formatius de grau 
superior, i a les seves fa-
mílies conèixer el campus 
de Bellaterra, les seves 
facultats i els seus serveis 
i plans d’estudi n

per què comprem?
La càtedra El cervell social, del 
Departament de Psiquiatria i 
Medicina Legal de l’Autònoma, 
ha realitzat un estudi psicològic 
per saber les raons que ens im-
pulsen a comprar.

Tanmateix, els investigadors 
han estudiat al llarg dels anys 
amb molt interès com, quan i 
perquè comprem. I han conclòs 
que la part inconscient del nostre 
cervell juga un paper fonamental, 
influïda per factors externs que 
activen els sentits i les emocions 
més primàries. 

Els experts en publicitat i màr-
queting saben que som molt 
manipulables i fan servir tot 
d’estratègies per incitar-nos a con-
sumir. Segons El cervell social, el 
disseny d’un entorn o ambient pot 
condicionar el nostre estat d’ànim 
i tornar-nos més vulnerables a 
certes creences i actituds. 

Destaquen la importància de 
l’olor i han mostrat com els esta-
bliments l’utilitzen per augmen-
tar el nostre desig per comprar. 
“L’olfacte és el sentit més potent 
que hi ha per manipular-nos de 
manera inconscient, ja que està 
unit a la part més primitiva del 
cervell dels mamífers”, assegura 
un dels membres de la càtedra.

Despertar la nostra curiositat i 
fer-nos sentir exclusius amb l’ob-

Dones 
comprant a 
Portaferrisa.

jecte adquirit són les estratègies 
que més utilitzen els comerços 
per aconseguir que comprem i 
com més, millor n

Jennifer Pi

jennifer pi

àrea de comunicació i promoció uab
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“El govern xinès ha de reunir-se 
amb el dalai lama per negociar”

“Jo sóc tibetà, els meus pares són 
tibetans, la meva sang és tibeta-
na. He nascut al Tibet, però no a 
la Xina”, va començar. Thubten 
Wangchen deixava així de clar 
que tot i que el 1959 el Tibet va 
perdre la seva independència 
legal, els tibetans no hi estan 
d’acord, ni se senten xinesos. 
Segons el director de la Casa del 
Tibet, el genocidi que va suposar 
aquella invasió encara és massa 
present: “Les tropes xineses van 
matar més d’un milió de tibe-
tans, entre ells la meva mare, i 
van destruir 6.000 temples”.
El monjo budista també va 
parlar sobre els últims actes de 
violència que han creat alarma 
arreu del món i de l’origen 
d’aquest problema. “Al Tibet 
hi ha molta repressió, com a la 

Xina. No s’ensenya tibetà a les 
escoles perquè l’idioma oficial 
és el xinès i els millors càrrecs 
institucionals i de poder els te-
nen el xinesos. Els tibetans són 
considerats ciutadans de segona 
al seu país”, va lamentar.

La reacció internacional que 
hi ha hagut després dels actes 
violents del mes de març a Lhasa 
han provocat una gran polèmica 
davant les properes olimpíades de 
Pequín. Sobre aquest assumpte, 
Thubten Wangchen va declarar: 
“No volem que es boicotegin les 
olimpíades, volem que s’obrin ne-
gociacions el més aviat possible. 
El govern xinès ha de reunir-se 
amb el Dalai Lama per negociar. 
És l’única solució”  n

Ana Martínez Medina

guillem griera

n
Curs de resolució 
de problemes 
Treball Campus ha programat 
el curs Resolució de problemes 
i presa de decisions amb el qual 
es  poden reconèixer dos crèdits 
de lliure elecció. El curs consta 
de 30 hores lectives del 7 al 26 de 
maig i té un import de 105 euros. 
Per formalitzar la matrícula cal 
adreçar-se a les oficines de Tre-
ball Campus de la Plaça Cívica 
amb una fotocòpia del DNI.

n 
Trobada de Joves Lectors
L’Associació Catalana de la 
Premsa Comarcal i la Xarxa 
Vives van organitzar el passat 
25 i 26 d’abril la tercera edició 
de la Trobada de Joves Lectors. 
Aquesta es va celebrar a Canya-
mars, a la comarca del Maresme, 
amb l’objectiu d’establir ponts 
entre els estudiants de Perio-
disme de tota Catalunya i altres 
territoris de parla catalana.

n
Premi Civisme
La Generalitat de Catalunya ha 
atorgat el 13è Premi Civisme als 
Mitjans de Comunicació 2007 
al web de l’Observatori Crític 
de l’Esport. En aquest web de 
la UAB s’hi troben notícies 
d’actualitat esportiva i es donen 
pautes de debat i activitats per-
què els internautes hi participin, 
tot impulsant la reflexió.

n
Premi per a Paco Martín
El vicedegà de la Facultat de 
Ciències de la Comunicació, 
Paco Martín Villodres, ha rebut 
el premi TTM Divulgación de la 
Fundación Española de la Tarta-
mudez, pel seu reportatge Déjame 
hablar. L’obra, es va emetre a La 
2 de Televisió Espanyola (TVE), i 
s’ha destacat “la seva extraordinà-
ria sensibilitat a l’hora de tractar 
el problema de la tartamudesa”, 
segons diu Claudia Groesman, 
portaveu de la fundació.

El 18 d’abril el 
director de la 
Casa del  Tibet 
de Barcelona, 
Thubten 
Wangchen,  
va fer una 
conferència  
a la Facultat 
de Comunicació
sobre  
la situació 
actual al Tibet. 

L’Autònoma ha pres mesures per 
minimitzar el consum d’aigua, a 
causa de la situació d’excepciona-
litat a la conca del Ter-Llobregat. 
S’han deixat de regar les zones 
ajardinades i esportives del 
campus, no s’utilitza aigua per 
la neteja de vials i carrers i s’ha 
tancat el jacuzzi del SAF. Altres 
propostes estan actualment en 
estudi i se’n informarà tan bon 
punt es vagin adoptant n

mesures contra 
la sequera a la UAB

sílvia garcia farreny
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n
Mostra de dansa
Dins del cicle l’ETCenari 2008, 
el passat mes d’abril es van 
celebrar dos dies de Mostra de 
dansa contemporània, flamenc 
i dansa oriental dirigida per 
Meritxell Bellús, Norma Ros i 
Marina González. L’acte, que va 
comptar amb una gran assistèn-
cia de públic, estava organitzat 
per l’Aula de Dansa.

n 
Conferència de 
Ricardo Baeza
L’impacte creixent que provo-
quen les xarxes socials d’Internet 
va ser el motiu de la conferència 
que va a dur a terme Ricardo 
Baeza el 2 d’abril a la Sala de 
Graus  de la l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria. Baeza es 
el director de Yahoo! Research 
Barcelona & Llatinoamèrica i 
fundador del Centre d’Investiga-
ció del Web a Santiago de Xile.

n
‘L’efecte papallona’
El concurs A les 6 a casa, convo-
cat per UGT per tal de fomentar 
la conciliació de la vida laboral 
i familiar, estava adreçat a tots 
els alumnes de la Facultat de 
Comunicació on va tenir una 
alta participació. L’espot L’efecte 
papallona va ser el guanyador 
per unanimitat i es va endur un 
premi de 2.000 euros.

n
Estudiant a la presó Model
Francesc Argemí, Franki, estu-
diant de la UAB, va ser detingut 
i traslladat, el passat 28 d’abril, a 
la presó Model de Barcelona per 
ultratge a la bandera. El jove, con-
demnat per despenjar la bandera 
espanyola del balcó de l’Ajun-
tament de Terrassa el 2002, 
esperava rebre la notificació del 
Tribunal Suprem pel recurs que 
havia presentat. Les mostres de  
suport no van trigar a arribar ja 
que aviat van haver-hi concentra-
cions davant la Model.

III Jornades orientals
El passat 2, 3 i 4 d’abril es van celebrar 
les III Jornades Orientals a la UAB amb 
activitats otakus i culturals. Es va muntar 
una carpa a la plaça Cívica on es podia 
comprar menjar oriental i còmics, entre 

altres. També va haver-hi una mostra de 
tribus urbanes japoneses al Teatre i es va 
celebrar un concurs de dibuix otaku. Tam-
bé hi va haver la projecció d’una pel·lícula 
oriental, karaoke i concerts n

El Consell Superior d’Investigacions 
Científiques de la UAB i l’Institut Ca-
talà de Nanotecnologia han creat el 
primer nanomotor, motor de dimensió 
diminuta, que es mou per diferències de 
temperatura. El nanotub, que té capacitat 
per desplaçar càrregues i girar com un 

motor convencional, és més petit que 
el forat d’una agulla. La investigació, 
liderada per Adrian Bachtold i Eduar-
do Fernández, suposa un avenç en els 
dispositius nanomètrics que tindrà im-
portants aplicacions en àmbits com la 
biomedicina n

primer nanomotor tèrmic

Èxit de sant Jordi
El cel ras acompanyat d’un sol preestiuenc oferia l’excusa perfecta per no anar a l’úl-
tima classe. Els estudiants, cap a les dotze del migdia, omplien bona part de la gespa 
i alguns d’ells començaven a deixar-se caure per la plaça Cívica.

De dotze a tres del migdia hi va haver una gran activitat a la plaça Cívica. Algunes 
facultats venien roses i llibres amb l’objectiu, en molts casos, de fer caixa per pagar-se 
el viatge de fi de carrera. La música electrònica va ser la banda sonora de les activitats 
promogudes pels estudiants n

eduardo ayuso díaz
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Un dels avantatges de la tutoria 
entre iguals és la proximitat que 
hi ha entre qui assessora i qui és 
assessorat. De fet, la Rosa (foto) 
reconeix que tot i tenir tutor 
acudeix a l’assessor perquè “no 
et parla del doctorat, no és el que 
necessites a primer. El Marc, en 
canvi, m’explica les coses pràcti-
ques que he de saber a primer”.

El Programa d’Assessors a 
Estudiants (PAE), un servei de 
l’Edifici d’Estudiants-ETC (pla-
ça Cívica), coordina estudiants 
de segon, tercer i quart curs de 
diverses carreres (22 el curs 
2007-2008) perquè assessorin 
estudiants de primer. No totes les 
titulacions de la UAB disposen 
de la figura de l’assessor: l’any 
que ve, per exemple, es preveu 
que el programa s’implanti a 

superar el primer curs  
amb acompanyament

El Marc  
i la Rosa, 
estudiants de 
Biotecnologia, 
són assessor 
i assessorada, 
respectivament. 

Aquesta parella 
són estudiants de 
Biotecnologia. El Marc 
fa segon, la Rosa és 
de primer curs. La seva 
relació és acadèmica, 
però també els uneix 
l’empatia, ja que  
el Marc l’assessora  
a la universitat a partir 
de la seva experiència 
com a estudiant 
de primer. La Rosa 
reconeix: “En començar 
tenia més temor. 
Fins que parles amb 
l’assessor i et diu que 
et relaxis, que es pot fer 
tot. Si ells ho han passat, 
jo també puc”.

núria boté salvia

Ciències de la Comunicació, 
a Traducció i Interpretació i a 
Filologia Catalana.

D’assessor a assessorat
El curs passat, en Marc ja va tenir 
assessor; aquest any és ell qui ha 
volgut fer de suport a deu estudi-
ants de primer, entre ells, la Rosa. 
En Marc recorda: “Quan vaig 
entrar a la Universitat, estava en 
un núvol. L’assessor m’ajudava en 
els dubtes del dia a dia. Després, 
va venir el viatge a València, a la 
Ciutat de les Arts i les Ciències, 
vam participar als Tallers del 
PAE i quan es van obrir inscrip-
cions em vaig apuntar per a ser 
assessor”. Els beneficis són que 
“et donen crèdits, tot i que implica 
el seu temps, però està molt bé i 
almenys ajudes”, diu en Marc. 

El suport que fa qui assessora 
va en funció de les necessitats de 
l’estudiant assessorat. De totes 
maneres, la seva relació sovint 
s’estén més enllà de les classes, 
els horaris, les assignatures. 
“A primer i segon fem sopars, 
festes... Aquí a la Universitat 
tots som iguals, com més gent 
coneguis, millor”, comenta en 
Marc. Tots dos coincideixen que 
un avantatge de formar part del 
Programa és que “t’assabentes 
del que hi ha a la Universitat”. 
I conclou: “Potser no aprofites 
totes les possibilitats del campus 
però almenys saps que existei-
xen. Participes amb els com-
panys i així la vida universitària 
va més enllà d’anar a classe” n

Núria Boté Salvia
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lliure elecció  
per trencar la rutina
És cert que les 
universitats tenen 
uns programes molt 
rígids en els quals  
no pots escollir quines 
matèries cursar  
en gaires ocasions.  
Però, tot i així,  
en tots els plans  
d’estudis hi ha  
un reduït percentatge, 
prop d’un 15 %,  
que deixa un marge 
per a triar entre múltiples
opcions d’una manera 
estrictament personal.

Molts estudiants confessen no 
entendre quin sentit té incloure 
els crèdits de lliure elecció en 
el pla d’estudis universitari. 
Obtenir un mínim d’aquests 
crèdits esdevé indispensable per 
superar la carrera, però, en mol-
tes ocasions, resulten promoure 
continguts que no hi tenen res a 
veure. Aquest, però, és també el 
factor més positiu que destaquen 
els alumnes de l’Autònoma: el fet 
que els crèdits de lliure elecció et 
permeten trencar amb la rutina 
de les eternes classes de teoria 
de les teories.

Segons la Comissió Acadèmi-
ca de Govern, l’objectiu dels crè-
dits de lliure elecció és oferir als 
estudiants la possibilitat d’una 
formació més multidisciplinària, 
més enllà del pla d’estudis, per 
temor a l’excessiva especialitza-

ció que s’estava promovent. Els 
criteris per al reconeixement 
de crèdits aprovats pel Consell 
de Govern procuren garantir la 
complementarietat i la transver-
salitat de les activitats lliures 
amb les assignatures de cada 
titulació, seguint els acords sobre 
la creació de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior.

Assignatures optatives
Hi ha diversos tipus d’activitats i 
assignatures que poden ser reco-
negudes com a crèdits de lliure 
elecció. Aquest és el cas de les 
assignatures optatives del propi 
pla d’estudis, les que corresponen 
a altres estudis oficials, les pròpi-
es de les Mencions de la UAB o 
les que no tenen equivalència un 
cop superades en un pla antic o al 
fer un trasllat d’expedient. Igual-

cultura en viu

saf iesp

Els crèdits  
de lliure 
elecció, com a 
complement  
des d’una 
vessant 
professional  
o com eina per 
desenvolupar 
la nostra 
personalitat.
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ment, les activitats organitzades 
per órgans de l’Autònoma que no 
s’incloguin en la teva programa-
ció acadèmica, les promogudes 
per ens externs o no acadèmi-
ques, com congressos, jornades, 
activitats culturals, etc., poden ser 
convalidades com a tal.

Així doncs, les activitats du-
tes a terme per institucions 
externes o internes de la UAB 
poden ser reconegudes com a 
crèdits de lliure elecció per als 
estudiants de tota la universitat. 
En els darrers anys, el volum de 
propostes per al reconeixement 
de crèdits ha augmentat i s’ha 
diversificat molt. És per això que 
les Juntes de Centre i la Comissió 
Acadèmica vetllen per tal que 
els continguts que s’impartiran 
tinguin sempre un caire formatiu 
científic, cultural o social.

Proposta d’activitat externa 
El Centre Ernest Lluch, l’Insti-
tut de Ciències de l’Educació, 
l’Institut Joan Lluís Vives, el 
Servei de Llengües de la UAB, 
l’Ateneu universitari de la UOC, 
l’Institut Francès de Barcelona 
o la Fundació UPC només són 
uns exemples de la multiplici-
tat d’ens externs que proposen 
activitats de lliure elecció a la 
UAB.  Aquests òrgans hauran 
de fer els tràmits d’acord amb els 
criteris i els procediments per al 
reconeixement d’activitats que 
recull el Consell de Govern de 
la universitat Autònoma, lliurant 
les seves propostes amb un pro-
grama detallat al deganat o a les 
direccions dels centres als quals 
s’adreça l’activitat, o al vicerec-
torat, en cas de destinar-se a tota 
la universitat.

Per tot això, l’oferta de crèdits 
de lliure elecció és molt àmplia. 
Més enllà de les lliçons d’histò-
ria, llengua o ciències, es poden 
trobar peculiaritats totalment 
alienes al marc acadèmic habitual 
de cadascuna de les carreres i, en 
definitiva, la superació d’aquests 
crèdits et permet adquirir co-
neixements i habilitats que mai 
haguessis pogut aprendre en un 
pla d’estudis ordinari. 

Les matèries més peculiars
Els tallers de lliure elecció poden 
arribar a ser d’allò més curiosos. 
Així ho demostren algunes de 
les assignatures que ofereix la 
universitat, com és el cas dels 
cursos per a deixar de fumar, 
els dedicats a la il·lustració ci-
entífica o el descobriment de la 
cultura de la Cerdanya a cavall, 
el disseny i construcció de robots 
o el taller d’intel·ligència eficaç. 
D’altres activitats que es poden 
fer són: la introducció al món 
dels cetacis al cap de Creus, els 
cursos de titelles a l’aula, les 
sessions de teràpia de parella, el 
taller d’òpera oberta del Liceu. 
A més a més, hi ha els cursos de 
danses de tots els estils (des de 
flamenc fins a dansa del ventre) 
o les diverses activitats físiques 
realitzades en el medi natural, 
com l’escalada en roca, la vela 
lleugera o la iniciació a  les 
raquetes de neu, són activitats 
que podem cursar i que mai no 
deixaran de sorprendre’ns n

Laia Roca

teatre del liceu

aula titerearte

Un munt 
d’activitats per 
relacionar-nos  
i desenvolupar 
la nostra 
capacitat 
d’expressió  
i interacció. 
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A l’estiu, activa’t

La Universitat 
Autònoma no tanca 
per vacances. Durant 
l’estiu, les seves portes 
continuen obertes per  
a tots aquells estudiants 
que vulguin avançar 
feina i aconseguir 
crèdits de lliure elecció 
o, simplement, gaudir 
d’activitats difícils de 
compaginar amb el curs 
acadèmic. Equitació, 
psicologia, idiomes, 
noves tecnologies, 
cinema, massatges... 
Són només una petita 
mostra del gran ventall 
que ofereix l’Autònoma. 
Això sí, els preus 
d’alguns cursos arriben 
als 130 euros, una 
quantitat díficil per  
les nostres butxaques. 

“Qui coneix una altra llengua, 
té una altra vida”, digué Goethe 
fa molts anys i, avui, és la filo-
sofia de treball que ha adoptat el 
Servei de Llengües de la UAB 
(SIM), que durant l’estiu ofereix 
un ampli ventall de possibilitats 
lingüístiques. ja sigui per ampli-
ar els coneixements adquirits o 
bé per brindar la possibilitat de 
tenir una altra vida als estudiants 
amb curiositat per aprendre una 
nova llengua. 

La majoria dels cursos del SIM 
s’organitzen del 2 al 29 de juliol, 
segons nivell i amb la possibilitat 
de matricular-nos a cursos espe-
cífics per millorar el nostre taló 
d’Aquil·les: l’expressió oral.  

Per totes aquelles persones que 
creuen que estudiar a l’estiu hau-
ria de considerar-se el vuitè pecat 
capital, el Servei d’Activitat 

Física de la UAB té tot allò que 
cal per divertir-se fent esport. 
Les popularitzades i grotesques 
operacions biquini, l’estrès post-
exàmens i tantes altres molèsties 
humanes que generen els dies de 
calor, poden trobar la solució en 
aquests cursets. Ja ho deien els 
antics: res no cansa tant com la 
inactivitat.

No t’avorreixis i mou-te
Entre remullada i remullada, el 
SAF prepara el curs d’Iniciació 
en vela lleugera, del 3 a l’11 de 
juliol. Dominar els fonaments de 
la navegació a vela, les tècniques 
bàsiques de catamarà o els tipus 
de vent i les seves característiques 
és a l’abast de qualsevol estudiant 
amb inquietuds marítimes. 

Dins del ventall de possibi-
litats es pot escollir el curs de 

Tècniques de massatge, que 
durarà del 7 fins al 14 de juliol. 
En aquest cas, seran els amics, 
família o la parella els qui gau-
diran d’aquest plaer tan relaxant 
i beneficiós per la salut. 

Els més aventurers, atrevits i 
amants de la natura i els animals 
poden convertir-se en verta-
ders genets apuntant-se al curs 
d’Equitació a la natura. Del 2 
a l’11 de juliol es pot aprendre a  
muntar el cavall, les normes de 
seguretat, la tècnica del galop, 
com superar les dificultats oro-
gràfiques, etc.

Però tranquils que hi ha cursos 
per a tothom. Els al·lèrgics a 
l’esport o, fins i tot, els qui faci 
mandra arribar fins a la UAB 
al juliol, també poden obtenir 
crèdits sense sortir de casa ma-
triculant-se als dos cursos vir-

La fotografia, 
entre d’altres 
activitats,  
pot ser una  
bona opció  
per combatre  
la calor. 
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sílvia garcia farreny 

les novetats
Tot i que la majoria  
dels cursos de l’estiu passat 
es repeteixen aquest any, 
destaca una novetat de juliol: 
Polèmiques deontòlogiques.  
Si vols esbrinar si Darwin  
tenia raó, si l’Home de Flores 
era un hòbbit o un individu 
malformat o com es van 
extingir els dinosaures,  
ho pots fer en aquest  
nou seminari. Però si  
el que realment t’atrau  
és conèixer les tecnologies  
que els discapacitats tenen 
al seu abast, disposes  
del taller Ordinadors 
i tecnologia a l’abast  
de les persones 
amb discapacitats.

tuals de 30 hores que organitza 
el SIM: Currículum i entrevista 
de feina i Producció de textos 
i elaboració d’una ressenya. I 
per als que no entenguin unes 
vacances sense viatjar, poden 
aprofitar les beques de mobi-
litat Drac-estiu, que ofereixen 
l’oportunitat de realitzar cursos 
i activitats de lliure elecció a Les 
Illes o al País Valencià.

Estius universitaris
Estius Universitaris és un pro-
jecte encara jove de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona 
i de l’Associació de Sabadell 
Universitat per potenciar cur-
sos, seminaris i conferències 
organitzats durant els mesos de 
juny i juliol.

Segons el vicepresident de 
l’Institut de Ciències de l’Edu-
cació de la UAB,  Josep Maria   
Tatjer,  els cursos tenen una 
bona acceptació entre els estu-
diants que els han cursat. A les 

enquestes del 2007, van obtenir 
una puntuació d’entre 7 i 8 punts. 
La Sarah, una alumna que ha 
participat en aquestes activitats 
durant dos anys, opina que “són 
cursos que tracten temes molt 
interessants que potser no tenen 
cabuda dins de cap pla d’estu-
dis concret, encara que la seva 
curta durada des d’un punt de 
vista pedagògic fa que només 
es puguin tractar alguns temes 
superficialment”. Des del punt 
de vista de Tatjer, els estudiants 
coneixen els cursos per l’expe-
riència d’amics o coneguts que 
ja hi han participat. Així per 
exemple, Menjar bé o conser-
var-se sa, La dieta del mediter-
rani i La psicologia a l’abast de 
tothom són alguns dels cursos 
que tenen més èxit, a banda dels 
relacionats amb la informàtica o 
les noves tecnologies. 

Però la vessant interessant del 
curs passa a segon terme davant 
dels 130 euros que costa, apro-

ximadament, un seminari de 30 
hores de durada. Aquestes xifres 
astronòmiques s’atribueixen a la 
manca de subvencions i de patro-
cinadors externs. Tot i així, se-
gons Tatjer, “els cursos s’omplen 
al 90%”. L’ elevada participació 
pot tenir a veure amb la como-
ditat d’obtenir crèdits de lliure 
elecció, de forma ràpida, com 
reconeix l’Andrea, que l’estiu 
passat va realitzar un parell de 
cursos: “Necessitava urgentment 
fer crèdits per poder acabar 
aquest any la carrera, així que 
en dues setmanes vaig obtenir 
cinc crèdits, l’equivalent a una 
assignatura de tot un semestre”. 
Ja sigui per reunir els crèdits que 
falten o per tastar noves experi-
ències, al juliol l’Autònoma ens 
continua obrint les portes n

Alba Barbosa
Sílvia García 

Elisabet Golerons
Marina Meseguer

Si vols  
aprendre 
idiomes 
o millorar 
l’expressió oral, 
el SIM també 
té les portes 
obertes al juliol
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A quina edat et vas iniciar en 
el món de l’esport? Què et va 
animar a fer-ho?
Des de petita sempre he fet molt 
d’esport perquè el meu pare és 
esportista amateur, sempre ha 
anat en bicicleta, ha practicat 
esquí de muntanya, ha fet para-
pent, ara fa vol a vela, i sempre 
he viscut l’esport des de l’arrel 
per part de pare. D’altra banda, 
m’agrada moltíssim estar a 
l’entorn natural i gaudir de mi 
mateixa fent una activitat física. 
Però, fins que no vaig arribar a 
la universitat no em vaig dedicar 
a competir, fins llavors només 
ho feia per plaer. He provat de 
tot: futbol, tennis, patinatge, 
bàsquet...

Qui és el teu ídol esportiu? 
Falten referents femenins al 
món de l’esport?
Actualment, els meus ídols, i 

que ho seran per sempre, són 
la Josune Bereziartu i la Joan-
ne Somarriba. Bereziartu és 
l’escaladora més gran que hi 
ha hagut mai. Ha aconseguit 
un  9A, que és el nivell màxim 
que es pot aconseguir, tant en 
homes com en dones. I la Joan-
ne Somarriba, una ciclista que 
ha guanyat el Tour de França 
i el Giro d’Itàlia, que mai no 
han estat reconeguts com els 
masculins.

D’altra banda, falten molts re-
ferents a l’esport femení. Penseu 
en els mitjans de comunicació, 
quantes pàgines es dediquen  a 
l’esport femení? D’homes, en 
canvi, les que vulguis i més. Per 
exemple, entre els esportistes 
candidats a ser escollits Català 
de l’Any  un 90%  del total eren 
homes i només un 10% eren 
dones. Es produeix una clara 
discriminació.

Què li falta a l’esport professio-
nal femení perquè sigui recone-
gut socialment al mateix nivell 
que el masculí?
Falten molts anys i paciència. 
Primer, que la societat canviï. De 
cap manera vivim en un matriar-
cat, al contrari, és un patriarcat, 
els qui manen són homes, els 
qui decideixen són homes, i 
quan hi ha una dona que mana 
o decideix sempre està influen-
ciada per una societat masclista. 
Encara que es digui que hi ha 
paritat en política, que es busca 
una igualtat, no hi és en cap 
moment. No pots aspirar als 
mateixos premis en metàl·lic, en 
qualsevol competició esportiva 
que un home. És molt difícil 
trobar aquesta igualtat  quan 
demanes les mateixes oportu-
nitats quant a beques, material 
o recursos d’entrenament, mai 
tens facilitats. D’aquí que hi 

“Falten molts referents 
al món esportiu femení”
Ens trobem amb 
Emma Roca a l’aeroport 
de Barcelona, d’aquí 
una hora marxa a 
participar en un cicle 
de conferències 
‘Una mujer ejemplar’
a Múrcia. El passat 
6 de març va participar 
en la taula rodona: 
‘Dones, esport i mitjans 
de comunicació’, 
dins de la Setmana 
de la Dona al Servei 
d’Activitat Física 
de la UAB.

rafael ruiz

Emma Roca 
participant en 
diversos raids 
d’aventura. 

Roca entrenant  
al SAF. 

Emma Roca
Bombera professional 

i esportista d’élit
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hagi un reconeixement, que hi 
hagi una igualtat de condicions, 
passaran anys.

Has desenvolupat la teva vida 
esportiva professional en un 
món d’homes, ja que els esports 
d’aventura es coneixen més 
per les grans fites masculines. 
Quines són les traves més im-
portants que t’has trobat?
El reconeixement. El fet d’aca-
bar una marató, per exemple, la 
marató de l’Aneto, que la vaig 
guanyar dos anys de tres que 
hi vaig participar i, tot i arribar 
mitja hora després del primer 
home, ningú em va dir res, a 
TV3 només surten els homes. 
Et donen el premi, que equival 
al cinquè classificat masculí i et 
preguntes  perquè. Només érem 
vint noies però jo vaig còrrer al 
més alt nivell, i això se m’ha de 
reconèixer. Hi ha aquestes traves 

de poc reconeixement de la teva 
feina, de fer un bon resultat i de 
no reconèixer-te’l. Hi ha homes 
als qui ha molestat molt que sigui 
més forta que ells, tenen enveja. 
Enveja tonta, perquè si jo estic 
més forta que tu hi haurà un 
motiu, les coses no surten soles, 
hi ha hagut un entrenament, una 
feina al darrera. 

És conegut el sexisme en l’es-
port. Però, quina és la realitat 
per a una esportista que s’hi vul-
gui dedicar professionalment? 
Quins són els problemes amb 
que es troba?
Si ets dona, ja et pots omplir de 
paciència perquè tindràs poques 
ajudes, pocs diners i el nivell 
professional serà entre cometes. 
Jo, per exemple, el que he fet 
algun any en competicions inter-
nacionals és enviar una carta de 
totes les corredores que hi han 

Esportista de referència
L’Emma Roca va néixer a Barcelona l’agost de 1973. 
És llicenciada en Bioquímica, va ser professora 
de Bioquímica i Biofísica a l’Autónoma i a la Fundació 
Universitària del Bages. Esportista professional, 
actualment forma part del cos de bombers de la 
Generalitat de Catalunya al parc de bombers de 
la Seu d’Urgell. És mare d’una nena d’un any i mig, 
sense deixar de reivindicar mai els drets de la dona 
i essent un referent en el món esportiu femení.
Els últims èxits esportius de l’Emma Roca són 
la tercera posició de la Copa del Món per Equips 
el passat mes de març i la cinquena plaça a Patrulla 
de los Glaciares, el nou campionat d’esquí de fons 
de llarga distància d’aquest abril. També ha guanyat 
raids d’aventura, maratons de muntanya, duatlons 
i triatlons. www.emmaroca.net

Raids d’aventura
Els raids d’aventura són proves de resistència que 
duren de tres a sis dies d’entre 300 i 500 quilòmetres. 
Combinen diferents esports d’aventura en plena 
natura, com la bicicleta de muntanya, rem, conducció 
extrema, ascens o descens de barrancs i escalada, 
entre d’altres disciplines.

guillem griera
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participat i posar per escrit el 
disconformisme amb els premis 
que hem rebut, amb el tracte i 
dir que hem de ser tots iguals, 
encara que siguem una minoria 
les que participem. La dona 
esportista és molt altruista. Ho 
fa més per vocació, perquè si els 
homes tinguessin les mateixes 
condicions que actualment té 
una dona professional de l’es-
port, no hi hauria ni la meitat 
d’homes esportistes dels que hi 
ha actualment.

Tot i això, hi ha hagut una evo-
lució en l’esport femení quant a 
acceptació social i participació? 
És suficient? S’arribarà algun 
dia a la igualtat?
De suficient mai, des del tripartit 
hi hagut una ajuda molt impor-
tant: per part de l’Institut Català 
de la Dona i de la Secretaria 
General de l’Esport, han fet una 
línia d’actuació de gènere i és 

perfecta. Jo estic molt contenta. 
Tots aquests anys han realitzat 
una política de promoció espe-
cífica per totes les activitats que 
relacionen esport i dona. Però, 
no és suficient, falten moltes 
coses més, en molts més mit-
jans, en moltes més branques, 
no només en la política, hem 
d’anar tocant les portes de la 
gent perquè siguin conscients de 
tot. Ara bé, es comença sempre 
pels mitjans de comunicació.

Participes i promociones la 
Woman International Adventure 
Race. Creus que aquest tipus 
d’iniciatives exclusives per do-
nes promouen també el sexisme 
en l’esport?
Molts homes m’han dit que sóc 
feminista dient-me que només 
volem únicament i exclusiva-
ment dones en aquesta com-
petició. Per mi, no promou el 
sexisme, sinó que treu les pors 

de les dones i les anima perquè 
facin coses, estiguin còmodes i 
no es vegin condicionades per 
l’home.  Les dones sempre es 
veuen infravalorades i supedi-
tades al nivell de l’home. Per 
què he de fer una activitat física 
competint amb homes quan a les 
Olimpíades sempre hi ha una 
classificació masculina i una 
altra de femenina? En tots els 
esports, sempre hi ha la branca 
femenina i la masculina. Fer un 
esport o una competició només 
per dones ha estat exclusivament 
perquè es promocioni l’esport 
femení i se li pugui fer un lloc 
als mitjans. 

Quina és la prova més dura i 
difícil en què has participat i 
com la vas afrontar?
He realitzat raids d’aventura 
molt durs. L’any passat, el més 
difícil va ser el campionat del 
món a Escòcia. Va ser un raid 

n
“no pots aspirar 
als mateixos 
premis
en metàl·lic 
que els homes”

n
“passaran anys 
fins arribar 
a la igualtat 
de condicions 
entre homes  
i dones”

n
“Hi ha homes 
que els ha 
molestat
que sigui més 
forta que ells”

rafael ruiz

Roca corrent 
durant un raid. 

A la pàgina 
següent, Emma 
Roca durant 
l’entrevista 
a l’aeroport 
del Prat.

rafael ruiz

nàtalia boronat

nàtalia boronat
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amb molt fred, molt exigent físi-
cament. Vaig fer més de 20.000 
metres de desnivell positiu, vaig 
dormir amb prou feines vuit 
hores en sis dies. Això va fer 
que l’esgotament físic i mental 
fòs molt gran. Les exigències 
físiques i climatològiques van 
endurir molt el raid. La tècnica 
és el treball en equip, que si ho 
féssim individual més d’una 
cursa no l’acabaríem. Pensa que 
el raid d’aventura de mitjana 
són de 300 a 500 kilòmetres, 
de tres a sis dies sense parar de 
moure’t, decidint quan menges, 
quan dorms, l’equip ho decideix 
absolutament tot. 

Ets llicenciada en Bioquímica 
i has exercit com a professora 
associada a la UAB i a la Fun-
dació Universitària del Bages. 
Et va ser molt difícil combinar 
els estudis amb l’esport?
Has de tenir l’agenda molt ben 

estructurada. Sóc bombera pro-
fessional al parc de la Seu d’Ur-
gell, a part d’això, abans de tenir 
la meva filla, vaig fer les classes 
a la Universitat. Just quan em 
vaig llicenciar, vaig començar la 
docència perquè volia cursar el 
màster i el doctorat. En acabar, 
vaig anar a viure a la muntanya 
amb la meva parella. Vaig poder 
fer la tesina però la tesi encara és 
allà, per si algun dia tinc temps. 
Combinar-m’ho tot va ser una 
bona estructuració d’agenda i 
bona paciència del meu marit, 
tot una mica.

Què et va portar a deixar la teva 
vessant acadèmica com profes-
sora per fer-te bombera? 
Els meus pares, al principi, van 
quedar molt parats, “però si ets 
Bioquímica!” Als estius, mentre 
em treia la carrera, feia de bom-
bera forestal ajudant els bombers 
en l’extinció d’incendis, cobrava 

un sou i m’ho passava molt bé. 
D’aquesta manera vaig començar 
a conèixer el món dels bombers, 
com treballaven en accidents, en 
assistències tècniques, en focs a 
llars... i em va agradar! Aquesta 
feina inclou la vessant física, 
la vessant manetes, la vessant 
mental, la social... has de ser una 
mica de tot i és una bona feina.  
Em vaig anar presentant a les 
oposicions, que són duríssimes, 
i a la quarta vegada ho vaig 
aconseguir amb un 9,3.

Per acabar, ens pots dir quin és 
el teu últim repte?
He participat en el campionat del 
món d’esquí de muntanya, en què 
vaig quedar la setena, molt con-
tenta. Però el meu proper objectiu 
és tornar a ser mare n

David García 
Susana Tomàs

n
“Vaig fer 
20.000 metres 
de desnivell 
positiu i vaig 
dormir vuit hores 
en sis dies”

n
“El meu pròxim 
objectiu és tornar
a ser mare”

n
“les dones 
sempre es veuen 
infravalorades 
i supeditades 
al nivell 
dels homes”

nàtalia boronat

Emma Roca 
durant 
l’entrevista  
a l’aeroport  
del Prat. 
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Durant la setmana del 24 al 27 
de març, tingué lloc a la localitat 
mexicana de Puebla (a 129 km de 
Ciutat de Mèxic), el Worldmun 
2008, una trobada de més de 200 
universitats de 75 països de tot el 
món per simular el funcionament 
del model de Nacions Unides. 

Existeixen diferents cites en el 
calendari i moltes universitats i 
institucions que organitzen aques-
ta activitat en l’àmbit llatinoame-
ricà i europeu. Però el Worldmun 
que s’ha celebrat aquest any a 
Puebla és el simulacre més pres-
tigiós de tots els que es realitzen 
durant l’any, ja que és l’organitzat 
per la Universitat de Harvard i on 
acudeixen més estudiants de tots 
els continents. La UAB ha parti-
cipat en aquest esdeveniment per 

quarta vegada amb una delegació 
de sis alumnes de Ciències Polí-
tiques. De la preparació i asses-
sorament d’aquesta delegació, se 
n’ha encarregat l’Associació d’Es-
tudiants pel Model de Nacions 
Unides (UNANIMUN), de què 
formen part alguns participants 
d’altres edicions del Worldmun. 
S’ocupen de millorar cada any 
per acudir a la cita el més pre-
parats possible. En paraules dels 
assistents al Worldmun, resulta 
impactant observar com hi ha 
universitats que compten amb 
assignatures específiques en el 
seu pla d’estudis per preparar el 
Worldmun, de tal manera que les 
seves delegacions arriben amb 
una gran preparació i amb tutors 
especialitzats.

Pla de treball
El funcionament del Worldmun 
és un reflex fidel dels debats 
parlamentaris de Nacions Uni-
des. Per uns dies, els estudiants 
participants es converteixen en 
delegats de l’ONU i participen 
en diferents comitès que abor-
den un o dos temes específics 
de l’agenda internacional. Tal 
com es reflecteix en el model 
de Nacions Unides, existeixen 
una vintena de comitès, com per 
exemple el de Drets Humans 
o l’Organització Mundial del 
Comerç, tot això amb l’objectiu 
final de redactar una resolució 
en cadascun dels apartats. Un 
altra característica singular del 
Worldmun és que cada univer-
sitat ha de jugar el paper d’un 

Emulant a nacions Unides

Com cada any 
i durant una 
setmana, centenars 
d’universitaris
s’han reunit en la XVII 
edició del Worldmun 
per participar en el 
model de Nacions 
Unides que organitza 
la Universitat de 
Harvard. La ciutat 
mexicana de Puebla 
ha estat l’afortunada 
d’albergar aquesta 
edició, en què la UAB 
ha comptat amb la 
seva pròpia delegació 
representant Eslovènia. 
Puebla es va convertir 
per uns dies en un 
centre per a la formació 
d’estudiants amants 
de les relacions 
internacionals i en 
tot un esdeveniment 
multicultural.  

Estudiants de 
la UAB, en una 
sessió de treball 
del Worldmun. 
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país diferent al seu, deixant fora 
les opinions personals, conèixer 
la posició d’aquest país i actuar 
com a tal. D’aquesta manera, la 
delegació de la UAB va repre-
sentar enguany Eslovènia, país 
que ha assumit la presidència de 
la Unió Europea durant aquest 
primer semestre. 

No obstant, el Worldmun 
s’inicia a la universitat d’origen 
de cada delegació abans de 
viatjar, ja que una vegada es 
fa públic el país al qual s’ha de 
representar, comença el treball 
de preparació a cada comitè. Es 
tracta d’elaborar una redacció, 
anomenada position paper, que 
s’envia prèviament, en què es re-
flecteix l’opinió d’aquest país en 
cada tema. Un cop allí, i després 

de passar llista en cada sessió 
de treball, els delegats afronten 
diferents formats de debat, tot 
familiaritzant-se amb el funcio-
nament de les organitzacions 
internacionals. Durant la set-
mana, es redacten els anomenats 
working paper, esborranys que 
tenen en compte les postures dels 
participants i que configuraran la 
resolució final. Per exemple, al 
comitè de l’Agència Internacio-
nal de l’Energia Atòmica d’en-
guany, hi va haver prou consens, 
però alguns països com Israel 
o Noruega plantejaven alguns 
inconvenients en l’ús de l’energia 
nuclear com a solució a llarg ter-
mini per a contrarestar el canvi 
climàtic. És per això que durant 
la setmana es va definint el wor-
king paper fins aconseguir dues 
resolucions que se sotmeten a 
votació. En aquest moment, cada 
país ha d’elegir entre una o altra, 
i és aleshores quan comencen les 
negociacions de les delegacions 
i entren en joc les habilitats 
persuasives de cada estudiant. 
Finalment, la resolució definitiva 
serà llegida en el vertader comitè 
de Nacions Unides.

Dia i nit del Worldmun
El Worldmun no són solament 
reunions durant el dia a les 
quals els delegats acudeixen 
vestits de gala, sinó que a la nit 
s’adquireix un altre tarannà. La 
pròpia organització s’encarrega 
que totes les delegacions es re-
lacionin entre si, de forma que 
exposin la imatge del seu país i 
de la universitat de procedència. 
D’aquesta forma, no va faltar a 
Puebla el vodka rus, els balls 
tradicionals xinesos i el pernil 
espanyol entre altres. No obstant, 
aquestes celebracions no eclip-
sen el motiu principal del viatge, 
i la negociació entre països per 
la resolució final continua entre 
copa i copa n

Marina Meseguer
Eduardo A. Díaz

Daniel Ocasar González

L’anglès 
Un dels requisits per a acudir 
al Worldmun, i potser l’element 
fonamental, és el domini de 
l’anglès, ja que tots 
els seus assistentes el parlen. La 
delegació de la UAB 
ha comentat que la diferència entre 
els que parlen anglès com a llengua 
materna i els que no és clau a 
l’hora de participar en els debats 
parlamentaris.  A Puebla s’ha posat 
novament de manifest que som a 
la cua en coneixement d’idiomes, 
davant de països en què l’anglès no 
és la seva primera llengua, però on 
els estudiants el dominen de forma 
notable, com és el cas de Bèlgica.

n
“Cada universitat 
ha de defensar la 
postura del país 
que li ha tocat 
representar”

n
“Cada nit 
el Worldmun 
organitzava 
esdeveniments 
per al divertiment 
de totes les 
universitats”

n
“El Worldmun és 
un aprenentatge 
pràctic sobre 
política 
i relacions 
internacionals” 

A dalt, sessió 
de treball 
del Worldmun. 

A baix, 
representants 
de la UAB. 

gerard domínguez i reig



26  El CAmpUs Maig 2008 



El CAmpUs  27Maig 2008

L’Assemblea 
d’Estudiants  
i el Vicerectorat 
d’Estudiants 
han acordat 
les condicions  
d’un nou reglament  
per les ajudes  
de col·laboració  
no docent després  
d’anys de negociacions.
Entre les novetats 
destaquen 
la laboralització 
d’algunes ajudes  
i l’augment de 
la retribució econòmica.
Aquesta nova proposta 
de reglament s’haurà 
de ratificar en el pròxim 
Consell de Govern.

millores per les ajudes  
de col·laboració no docent

equip premsa etc 

Als anys vuitanta, la Universitat 
Autònoma de Barcelona va crear 
les ajudes de col·laboració no 
docent. L’objectiu era oferir una 
ajuda econòmica i la devolució 
de les taxes de la matrícula pels 
estudiants de grau i postgrau a 
canvi d’un servei a la Universitat. 
Aquests serveis són diferents en 
funció del departament amb què 
es col·labora i poden anar des de 
tasques administratives fins a fer 
d’auxiliar de biblioteca. 

Les places s’ofereixen a través 
d’una convocatòria pública anual 
i el criteri d’adjudicació es basa 
en l’expedient acadèmic de cada 
estudiant. En l’última convo-
catòria es van oferir 161 places 

en concepte d’ajudes de col-
laboració no docent; actualment, 
el número d’oferta d’aquests ajuts 
és major que la demanda. 

Conflictes
Arran de la disconformitat d’al-
guns beneficiaris de l’ajuda, 
l’any 2005 es va organitzar una 
Comissió d’Estudiants, l’actual 
Assemblea de Becaris, amb 
l’objectiu de negociar amb el 
Vicerectorat d’Estudiants noves 
condicions en les ajudes. Entre 
d’altres mesures, l’Assemblea 
va proposar la creació conjunta 
d’un reglament per tal de regular 
aquells punts que no estaven del 
tot definits, com el caràcter for-

matiu i la retribució econòmica 
de l’ajuda. Aquestes negociaci-
ons es van interrompre quan, el 
passat mes de gener, el 90% dels 
becaris van dur a terme una vaga 
d’una setmana. 

Un dels motius d’aquesta es ba-
sava en una proposta del Consell 
de Govern de suprimir el retorn 
de les taxes de matrícula. El 
vicerector sosté al respecte: “Hi 
havia la possibilitat de pagar vuit 
euros sense tornar les taxes de 
la matrícula i l’altra possibilitat 
era pagar-ne entre sis i mig i set, 
més el retorn de la matrícula. 
Això últim és el que han volgut 
els estudiants”. L’Assemblea, en 
canvi, opinava  que la distribució 

Una de les 
demandes  
dels becaris és 
la laboralització 
de les ajudes  
de col·laboració.
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era injusta per aquells estudiants 
de màster, les matrícules dels 
quals superen de llarg els mil 
euros que suposa de benefici la 
proposta del Vicerectorat.

Becaris de col·laboració
Un altre punt que va ser con-
flictiu va ser la utilització de la 
paraula becaris. Aquest concepte 
no s’avenia amb les condicions 
de la beca de col·laboració 
perquè contempla una contra-
prestació. És per aquest motiu 
que l’Assemblea, amb el suport 
de diversos sindicats i organit-
zacions estudiantils, reclamen 
al Vicerectorat d’Estudiants la 
creació d’una borsa de beques 
sense contraprestació, com per 
exemple beques de transport o 
de menjador. 

Un altra demanda de l’Assem-
blea ha estat la laboralització de 
les places ocupades pels becaris 
de col·laboració. Isabel Benítez, 
membre de l’Assemblea expli-
ca: “Realitzem tasques pròpies 
d’una feina, sense contingut for-
matiu i amb sous molt baixos”. 

D’altra banda, el Vicerectorat 
només ha previst la laboralització 
d’algunes places per la pròxima 
convocatòria, com les de l’oficina 
Treball Campus, on els estudi-
ants realitzen tasques d’auxiliar 
d’administració. Però la laborit-
zació comporta el descens del 
nombre d’ajudes “perquè el pres-
supost és el que tenim i tampoc 
té sentit crear places on no es ne-
cessiten”, explica el doctor Joan 
Carbonell, l’actual Vicerector 
d’Estudiants. El criteri establert 

per atorgar aquestes ajudes és 
acadèmic, tot i tractar-se d’un 
ajut econòmic. Carbonell diu: 
“Des de la Universitat no podem 
accedir a la documentació fiscal 
dels alumnes extracomunitaris, 
que representen el 40% dels be-
caris. Per això i per tal de no fer 
discriminacions segons el país 
d’origen, vam decidir establir 
el criteri acadèmic per tots els 
estudiants”.

Respecte al contingut forma-
tiu d’aquestes ajudes, l’última 
convocatòria sosté com un dels 
objectius “aconseguir la for-
mació de l’estudiant en unes 
determinades habilitats o com-
petències adquiribles mitjançant 
les tasques de col·laboració a 
desenvolupar en el lloc de destí, 
enteses com a activitats que 

Manifestació  
a la plaça Cívica 
durant  
la setmana  
de vaga  
dels becaris  
de col·laboració.

equip premsa etc 
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complementen la seva formació 
integral durant l’època dels seus 
estudis”. El Tribunal Suprem 
espanyol, en canvi, defineix en 
algunes sentències precedents 
que “formatiu és allò que té re-
lació amb els estudis” i afegeix 
que, en el cas de ser formatiu, 
“no exclou tenir un contracte 
de treball”. Ambdós conceptes, 
formatiu integral i formatiu aca-
dèmic, encara estan en discussió 
i sembla que encara no hi ha un 
acord en aquest punt. 

El nou reglament
Les principals novetats que 
recull l’última proposta de re-
glament, que ha de ser ratificada 
primer pel Consell de Govern, 
els caps de Servei i per Afers 
d’estudiants, són la reducció a 

Cronologia  
dels fets

- del 22 al 25 de gener:
Primera vaga de becaris.
- 28 de gener: Suspensió  
de l’aprovació del reglament per 
l’any 2007-2008
- del 29 al 31 de gener: 
Segona setmana de vaga.
- 31 de gener: 
Concentració al Rectorat.
- 5 de març: Suspensió  
del Consell de Govern.
- 6 de març: Manifestació 
unitària contra el Pla Bolonya.
- 24 d’abril: Anul·lació  
del Consell de Govern.

jorge millaruelo, luchino sívori i susana tomàs

un màxim de 15 hores laborables 
per setmana i l’augment de la 
retribució per hora a sis euros i 
mig, a part del retorn de les taxes 
de matrícula. D’altra banda, els 
estudiants que cursin màsters po-
dran gaudir d’una setmana lliure 
per preparar-se les proves. 

La formació del becari pas-
sarà a ser prioritària, essent un 
51% del temps de col·laboració 
destinat a pràctiques extraacadè-
miques,  un total de set dies per 
semestre.  “Ens hem de sentir 
satisfets per haver arribat a un 
acord. Aquest reglament és dels 
més avançats dins del panora-
ma universitari català”, afegeix 
Carbonell. Els becaris també 
coincideixen: “Dels millors que 
hem tingut”. Tot i que aclareixen: 
“Aquest reglament no és perfec-
te, continuarem lluitant”. El 4 
de juny és la pròxima reunió del 
Consell de Govern, en la qual se 
sabrà si aquest primer acord en-
tre el Vicerectorat d’Estudiants i 
l’Assemblea queda en no-res o es 
ratificarà el nou reglament n

Jorge Millaruelo
 Luchino Sívori
 Susana Tomàs

Becaris  
de col·laboració 
no docent  
als seus llocs  
de treball.

n
“Realitzem 
feines pròpies 
d’un treball, 
sense contingut 
formatiu 
i sous baixos”

n
“Aquest 
reglament 
és dels més 
avançats dins 
del panorama 
universitari 
català”
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Recordeu, ‘Quàntiques’
Els membres de Quark poesia 
no són fàcils de trobar. Ofici-
alment es troben els dimarts i 
els dijous al despatx 1021 de 
Traducció i Interpretació d’una 
a dos quarts de tres però, allà, 
només hi trobareu la professora 
Anna Aguilar-Amat, sempre 
servicial, probablement inten-
tant tirar endavant les properes 
publicacions de Quark.

Aquesta rigidesa de costums 
seria previsible en un grup polític 
o eclesiàstic però elles són lluny 
d’aquell univers, per això escu-
llen un bar com a lloc de reunió, 
molt més terrenal i pecador. 
Queden a l’Horiginal i algunes 
d’elles hi seran a la rebotiga els 
dimecres al vespre.

Deu veus inèdites
L’última publicació s’anomena 
Quàntiques. El llibre recull els 

poemes de 10 poetesses joves 
–totes nascudes a la dècada dels 
80–, que encara no han editat i, 
amb aquesta primera publicació, 
pugen al circuit comercial amb 
la força, l’atreviment i les ganes 
–res obviar, a vegades, una mica 
de desassossec– de la joventut.

Quàntiques
Què és Quàntiques? “Així com 
els quarks són les partícules ele-
mentals de la matèria, la poesia 
és la partícula elemental de la 
realitat i Quàntiques són les dife-
rents maneres d’explicar aquesta 
realitat”, ens informa l’Anna. 

Elles no es defineixen com 
poetesses, principalment perquè 
no saben des de quan ho són i 
si alguna vegada deixaran de 
ser-ho. Han escrit sempre per la 
necessitat que tenen de traslla-
dar el seu món interior al paper 

en forma de poema, per elles 
això és un procediment normal 
i, de fet, molts cops els és una 
necessitat.

No espereu una antologia 
predefinida amb temes comuns 
i mil vegades trillats, les seves 
inspiracions poden sorgir de 
qualsevol lloc i adquirir una 
forma ambigua o, tot el contra-
ri,  podeu trobar-hi un poema 
ràpid i directe com un bufetada 
a la galta. 

Treballen, estudien, s’embor-
ratxen, lliguen... i fan qualsevol 
activitat típica de la seva edat 
però a més tenen el coratge 
d’escriure poesia. Aquest mes 
sortirà a la venda el seu primer 
llibre conjunt. Recordeu-vos-en: 
Quàntiques n

Eduardo A. Díaz
Daniel Ocasar

Integrants del 
grup Quark 
poesia després 
d’un dels seus 
recitals.

eduardo ayuso díaz
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Castellers universitaris o com tocar 
el cel des de la universitat

Segurament els haureu 
vist assajar pels 
jardins de l’Autònoma. 
Els Ganàpies són 
els castellers de la 
nostra universitat, 
però hi ha d’altres 
colles castelleres 
universitàries arreu 
dels Països Catalans: 
els Arreplegats, 
els Xoriguers, els 
Marracos, els Emboirats 
i els Gambirots. Com 
funcionen? On actuen? 
Què els mou a fer-
ho? Quines dificultats 
tenen? En aquest article 
ho descobrireu.

Les colles castelleres università-
ries dels Països Catalans s’orga-
nitzen en un col·lectiu del qual 
en formen part els Xoriguers 
de la Universitat de Girona, els 
Arreplegats de la Zona Univer-
sitària, els Ganàpies de la UAB, 
els Marracos de la Universitat de 
Lleida, els Emboirats de la Uni-
versitat de Vic i els Gambirots de 
la Universitat de les Illes Balears. 

Val a dir, però, que els Emboirats 
i els Gambirots funcionen només 
a escala administrativa i esperen 
formar un nou grup de gent dis-
posada a fer castells. 

Pel fet de ser estudiants univer-
sitaris tots els integrants de les 
colles són adults. Això comporta 
una major dificultat a l’hora d’ai-
xecar els castells i suposa certes 
limitacions pel que fa l’alçada, 

eduardo ayuso díaz

ja que el pom (els tres pisos 
superiors) acumula molt de pes. 
D’aquesta manera, els castells 
no són tan espectaculars com els 
d’una agrupació on també hi ha 
nens i adolescents, però l’esperit 
de superació dels integrants de 
les colles universitàries els porta 
a assolir nous reptes. A més, els 
castellers universitaris no actuen 
en el context casteller ortodox; 

Els Ganàpies 
aixecant 
un castell. 
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no participen en diades del ca-
lendari tradicional ni en d’altres 
agrupacions no relacionades amb 
el món estudiantil.   

Naturalesa de les colles 
Dos cops l’any, a l’hivern i a la 
primavera, cada colla università-
ria organitza una diada castellera 
a la qual es conviden d’altres 
agrupacions integrants del col-
lectiu. En aquestes jornades, a 
part de l’actuació dels castellers 
també es realitzen altres acti-
vitats com ara dinars o sopars 
populars, balls, jocs...

Generalment, per a formar 
part d’una d’aquestes colles 
universitàries, sols cal vincular-
se d’alguna manera al context 
universitari, és a dir, es dirigei-
xen a estudiants, professorat i 
personal del PAS. Malgrat això, 

algunes d’elles restringeixen 
l’accés a persones relacionades 
directament amb la universitat 
que les acull. 

Les colles universitàries pre-
senten un avantatge i un desa-
vantatge per la seva naturalesa. 
La majoria dels membres de les 
colles, un cop acaben la seva 
etapa universitària, les abando-
nen. Això provoca un problema 
en el fet d’assolir uns mínims de 
tècnica en uns grups en cons-
tant renovació. Alhora, aporta 
un gran dinamisme, vitalitat i 
noves idees per al funcionament 
d’aquests grups. També s’acostu-
ma a crear una il·lusió en el si de 
les diferents colles pel fet d’asso-
lir els objectius que els membres 
anteriors han aconseguit. Com a 
element destacable cal dir que 
algunes d’aquestes colles com 

els Marracos, els Xoriguers o 
els mateixos Ganàpies, editen les 
seves pròpies revistes. 

Val a dir, com a dada d’interès, 
que pel fet de pertànyer a la colla 
i complir els assaigs, algunes 
universitats com la de Girona i la 
de Lleida donen crèdits de lliure 
elecció als integrants d’aquestes 
agrupacions. 

Les colles de Barcelona
La colla castellera dels Ganàpi-
es és la colla universitària cas-
tellera més antiga. Oficialment 
es va crear durant el curs 1994-
1995, però els seus orígens es 
remunten més enllà. Durant el 
curs 1992-1993, un grup d’estu-
diants de Ciències Ambientals 
va començar a assajar castells 
sota el nom de colla l’Anxaneta. 
Més endavant, van canviar el 

A dalt a 
l’esquerra, pilar 
de tres dels 
Marracos de 
Lleida 
i a baix, pinya 
i l’aixecament 
d’un castell 
dels Ganàpies. 

Els Ganàpies 
durant un assaig 
fent un dels 
seus castells. 

miquel reina
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nom per Uabets i Bordegots de 
la UAB. Des de la formació de 
l’agrupació s’han anat afegint 
a la colla estudiants d’altres 
carreres i finalment personal 
docent i no docent de la univer-
sitat. Els Ganàpies acostumen a 
actuar en festes de les diverses 
facultats i també en d’altres 
mobilitzacions puntuals dins 
del context de l’Autònoma. Per 
a qui hi estigui interessat assa-
gen els dimarts als jardins que 
hi ha entre Socials i Ciències 
i els dijous a Lletres de dos 
quarts de dues a les tres del 
migdia. 

Els Arreplegats de la Zona 
Universitaria són una agrupa-
ció castellera fundada l’any 
1995. Es tracta de la segona 
colla en antiguitat i des dels 
primers moments va apostar 

per fer castells complets, sempre 
amb acotxador i enxaneta. El 
color verd de la seva camisa fou  
escollit en relació al color de la 
línia de metro que arriba fins a 
la Zona Universitària. El castell 
màxim que han assolit ha estat 
el cinc de set. Actualment, el seu 
president és Pere Saguer i la cap 
de colla Aina Mallol. 

Castells a comarques
La colla dels Xoriguers és un 
projecte creat el 1998 pels matei-
xos estudiants i ha anat creixent 
al llarg dels anys. El color de la 
camisa és el blau elèctric i fins a 
dia d’avui la màxima fita ha estat 
un tres de set descarregat durant 
la temporada 2006-2007. La seva 
revista es diu Anxoveta, creada el 
1999 i pot arribar a la quarantena 
de pàgines. A part de les diades, 

els Xoriguers organitzen nombro-
sos actes com la Setmana xori-
guera, on es fan conèixer a la resta 
d’estudiants; actuacions per les 
facultats i la ciutat de Girona, as-
sajos amb altres colles castelleres 
i un viatge fora de Catalunya, com 
ara a Còrdova, Galícia, Polònia i 
Perpinyà, entre d’altres. 

Els Marracos són la colla cas-
tellera de la Universitat de Lleida. 
Tot i que la majoria dels castellers 
són de la mateixa universitat no 
és necessari que siguin de la 
UdL. Assagen els dimecres a dos 
quarts de nou al Claustre de la 
Pensativa del Rectorat (a l’hivern 
assagen al local dels castellers 
de Lleida). El nom de Marraco 
prové del nom del bestiari de la 
ciutat de Lleida i n’és un element 
típic de les seves festes. La colla 
va néixer oficialment un 5 d’abril 
de l’any 2001, data en què van 
fer la primera actuació amb els 
seus padrins, els Xoriguers de la 
UdG. El color de la seva camisa 
és el gris, perquè és el que més 
recorda al fenomen meteorològic 
típic de la ciutat: la boira. 4 Dracs 
és la revista de la colla on tots els 
marracos tenen un lloc per dir la 
seva, tot i que només n’han sortit 
quatre exemplars. 

Els Emboirats de Vic i els Gam-
birots de les Illes Balears són dos 
altres colles universitàries que 
han tingut un bagatge important 
arreu dels Països Catalans. Mal-
grat això i a causa del desavantat-
ge que anteriorment apuntàvem, 
el fet de renovar-se constantment, 
les va perjudicar fins al fet de dis-
soldre’s i funcionar sols adminis-
trativament. Algun dia, però, es-
perem que tornin a funcionar per 
tal de mantenir viva una tradició 
i acostar-la a les persones que per 
motius geogràfics o simplement 
per desconeixença no l’han tingut 
mai a prop, ja que els castells, es 
facin com es facin, són una de les 
tradicions més espectaculars de 
Catalunya  n

Miquel Reina 
Guillem Griera 

n
les colles 
universitàries 
estan formades 
per estudiants, 
professorat i per 
personal del pAs

n
Com que tots 
els membres 
de la colla 
són adults, 
els castells 
tenen una  
major dificultat

n
El col·lectiu de 
colles és format 
per quatre colles 
actives i dues 
que funcionen 
a escala 
administrativa

Un quatre de set 
de la colla 
dels Arreplegats. 
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Les competicions universitàries 
que organitza el Servei d’Activi-
tat Física (SAF) de l’Autònoma 
pretenen promoure l’esport en 
els seus diferents nivells, in-
cloent-lo en un marc educatiu 
i formatiu pels estudiants que 
hi vulguin participar. Aquestes 
competicions es dirigeixen a tota 
la comunitat universitària, tant 
de l’Autònoma com dels centres 
adscrits o de la resta d’univer-
sitats, que podran participar en 
esports d’equip o individuals.

Actualment, les seleccions del 
SAF participen en grans lligues 
interuniversitàries de Catalunya 
i d’Espanya, com les de voleibol, 
bàsquet, futbol, handbol, rugbi, 
waterpolo, bàdminton, esquaix, 
pàdel, tennis, esgrima, raid, rem, 
taekwondo, vela, natació, cros o 

atletisme, entre d’altres. Aquestes 
seleccions es formen a l’inici del 
curs acadèmic, moment en què es 
fan les proves de nivell dels estu-
diants inscrits, sense que existeixi 
cap límit d’edat, per tal de crear 
els nous equips. 

Esport Català Universitari                     
En aquestes compet icions 
autonòmiques, en què aquest 
any han participat deu equips 
de l’Autònoma, s’enfronten les  
diverses seleccions de les uni-
versitats que formen part de 
l’ECU (Esport Català Univer-
sitari). D’aquests campionats, 
en sorgiran els classificats per 
a les competicions interzonals 
i estatals, on les exigències són 
majors i la competitivitat esdevé 
molt més agressiva.

la cara més competitiva   
de l’Autònoma
Milers d’estudiants 
acudeixen cada dia  
a la facultat amb  
la intenció de cultivar  
la seva ment   
i incorporar tots  
aquells conceptes  
que els ajudaran 
a evolucionar 
professionalment.  
Les competicions 
esportives universitàries 
tenen una gran acollida 
entre els estudiants 
de Catalunya. 

saf

Els equips 
de l’Autònoma 
participen 
en competicions 
autonòmiques 
interuniversitàries
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El Servei d’Activitat Física 
també ofereix la possibilitat de 
participar en competicions més 
reduïdes, que s’inclouen a la 
Lliga UAB. En aquests partits 
s’enfronten els diferents equips 
d’estudiants de l’Autònoma 
durant diferents períodes de 
competició.

Prioritats competitives
Carles Sisó, coordinador de 
competicions universitàries de 
la UAB, destaca l’alt nivell de 
participació esportiva com un 
factor molt positiu a la nostra 
Univeristat:  també considera 
necessari un major reconeixement 
de l’organització de l’Autònoma  
cap als estudiants que dediquen 
el seu temps en aquestes com–
peticions en representació de la 
universitat.

Les diferents figures autorità-
ries que regulen les competicions 
de l’Autònoma procuren inculcar 
diversos valors als estudiants que 

hi participen. Tal com assegura 
Sisó: “La prioritat no és obte-
nir medalles a qualsevol preu, 
sinó fomentar l’esport i l’esperit 
d’equip entre els estudiants de 
la Universitat”. Els tutoresports, 
assignats als alumnes que asso-
leixen la categoria d’esportistes 
d’elit, s’encarreguen de contactar 
amb el professorat vinculat a 
l’estudiant, per tal de facilitar la 
compaginació de les classes amb 
els campionats. 

Per la seva banda, els delegats 
i els entrenadors d’equip són 
els responsables de fomentar la 
pràctica esportiva com a mitjà 
d’aprenentatge, restant importàn-
cia a guanyar o perdre, aplaudir 
l’esforç tant com els encerts, 
respectar les decisions tècniques 
i dels àrbitres i tanmateix actuar 
amb esportivitat n

                             Laia Roca
Sílvia Garcia
Sílvia Plana

Com s’administren  
els recursos

Els campionats interuniversitaris 
requereixen uns recursos 
econòmics que l’organització  
de les competicions  
de la universitat ha de  
distribuir equitativament 
entre totes les seleccions. 
Aquest finançament, que 
sorgeix de les subvencions 
concedides per la Generalitat 
de Catalunya i el Consell 
Català de l’Esport, 
i dels recursos atorgats  
al SAF per part de la UAB, 
ha de cobrir ltotes les  
despeses dels campionats.  
Per això l’organització  
de competicions té molta cura 
alhora de prioritzar.

n
la lliga 
UAB ofereix 
l’oportunitat de 
competir a nivell 
intern i contra 
altres estudiants

n 
“l’esport  
i la competició 
pretenen 
fomentar bons 
valors als 
estudiants”

“La prioritat 
no és obtenir 
medalles a 
qualsevol preu”
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El virus del consum 
afecta la societat actual. 
Aquest consum, sovint 
irresponsable, té 
repercussions directes 
en el repartiment  
de la riquesa a nivell 
mundial. Per donar  
a conèixer alternatives 
més responsables  
al consum diari,  
la Fundació Autònoma 
Solidària ha organitzat 
la ‘III Setmana  
de la Cooperació’. 

“Tots estem tocats pel virus del 
consum”, així ho afirma Jordi 
Prat, responsable de l’àrea de 
Cooperació per al Desenvolupa-
ment de la Fundació Autònoma 
Solidària (FAS). Per tal de pro-
vocar un canvi d’actitud entre la 
comunitat universitària, la FAS 
ha organitzat la III Setmana 
de la Cooperació, sota el lema 
Consum responsable, del 14 al 
19 d’abril.

En aquesta setmana es tracta 
principalment de conscienciar  
la població de les conseqüències 
del seu consum i plantejar algu-
nes preguntes com: “Saps quines 
implicacions té el teu consum? 
En quines condicions s’han fa-
bricat els texans que portes? I el 
banc on tens compte, saps què fa 
amb els teus diners?”

Actualment, el consum ha 
arribat a l’àmbit mundial, així 
com les seves repercussions, 
especialment tenint en compte 
que acostuma a estar unit a un 
comerç internacional injust que 
accelera les desigualtats entre 
nord i sud. D’aquesta manera, 
s’incrementen les diferències 
globals respecte els anomenats 
primer i tercer món. 

Neix, creix i consumeix?
La FAS brinda la possibilitat 
d’establir una visió diferent del 
consum, deixa de culpar el sis-
tema de les injustícies del món i 
tracta d’establir un vincle directe 
entre els ciutadans i l’organització 
econòmica. El consum responsa-
ble, segons la FAS, “implica un 
replantejament de totes les mane-

La plaça Cívica 
es converteix 
en un taller 
de consum 
responsable.

Consumir responsablement  
per evitar les desigualtats mundials
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Consum responsable, 
a què ens referim?

La III Setmana de la Cooperació 
ha respost aquesta pregunta 
debatent sobre temes  
tan diversos com són  
la sobirania alimentària  
o el dret a decidir el sistema  
de producció i el producte  
a consumir, el dumping 
social, és a dir, els baixos 
preus derivats de legislacions 
laborals poc estrictes,  
el consumisme i les falses 
necessitats creades  
per la publicitat, i el comerç 
just, entre d’altres.   

res de consumir”, limitant-lo a la 
cobertura de les necessitats, lluny 
dels capricis i escollint productes 
de comerç just.

La Setmana de la Cooperació 
és una activitat anual dirigida a 
la sensibilització, per “donar a 
conèixer les causes que fan que 
al món on vivim hi hagi pobresa 
i desigualtats”, segons Jordi Prat, 
membre de la FAS. Prat explica 
que la Setmana “està molt pen-
sada sobre alternatives i no per 
fer una crítica per culpabilitzar-
nos”. El que es pretén és un canvi 
d’actituds perquè “el consum 
irresponsable té conseqüències 
en el repartiment de la riquesa”.

Responsabilitat solidària
Al llarg dels cinc dies que ha du-
rat la Setmana de la Cooperació, 
han tingut lloc  nombroses activi-
tats amb la finalitat de fomentar el 
consum responsable: des de xer-
rades i conferències amb experts i 
membres d’ONG, fins a diferents 

tallers, passant per exposicions i 
actes a la plaça Cívica.

Una de les novetats d’enguany 
han estat les nombroses activitats 
de conscienciació a la plaça Cívi-
ca. Segons Jordi Prat, es destaca-
ven destinades a “no haver d’anar 
a participar a la setmana sinó que 
els estudiants se la trobin”. 

El sentiment que la Setmana  
de la Cooperació ha pretès divul-
gar entre la població és que els 
ciutadans tenen un gran poder 
a les mans: el de consumir. I 
només sent conscients d’aquesta 
força, podem utilitzar-la per 
consumir responsablement i 
combatre les desigualtats socials. 
Amb la filosofia d’apropar el  
consum responsable als estu-
dants i inserir-lo a la seva quoti-
dianitat, la Setmana de la Coope-
ració ha estat tot un èxit  n

                        Sílvia Plana                  
                       Eva Galindo

Sílvia Garcia

sílvia plana

El comerç just 
és un dels 
pilars bàsics 
del consum 
responsable.
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A el periodista recorda que, camí 
d’un institut a Torroella i poc 
després de l’11-M, va ser confós 
per un terrorista al portar mines 
antipersones desactivades en el 
portaequipatges. I puntualitza: 
“Vam trucar a l’ institut i ho vam 
solucionar però, les mines, no les 
hem vist mai més”.

Des de l’ONG també es realit-
zen cursos de fotografia i perio-
disme i allò que potser coneixen 
més els estudiants: els camps de 
treball a Bòsnia-Herzegovina i 
el Sàhara. La iniciativa va néixer 
l’any 2006 amb la finalitat de 
“proporcionar formació pràctica, 
experiències i valors a futurs pe-
riodistes”. Des d’aleshores, s’han 
dut a terme diverses expedicions 
—una mescla de practicum fo-
togràfic, periodisme i convivèn-
cia— i l’acceptació és tan gran 
que estan ultimant un nou destí, 
Palestina. 

Cusidó ha treballat a Bòsnia-
Herzegovina en multitud d’oca-
sions i reconeix: “És un país que 
t’atrapa periodísticament perquè 
inclou tres grups ètnics que es 

mostren com a víctimes i per 
la utilització que s’ha fet de la 
història i la religió per a confron-
tar-los”. Respecte a la situació 
actual, el periodista descarta 
una guerra a curt termini però 
explica: “La millora econòmica 
és una de les claus per evitar 
la confrontació i l’odi entre les 
ètnies. Quan no tens res és quan 
menys t’importa matar l’altre, 
et converteixes en un animal”. 
Durant la guerra a Bòsnia desta-
ca que gràcies als freelance “es 
va conscienciar Europa perquè 
aturés la guerra”. 

Amb tot, Cusidó afirma que 
dels seus viatges el que més 
l’ha impactat “és l’instint de 
supervivència de l’ésser humà 
en situacions límit, les ganes de 
viure”. I fa una crida a l’esperit 
viatger de tots nosaltres: “S’ha 
de viatjar perquè, les inversions 
en viatges, les recuperes amb el 
temps, perquè el que t’emportes 
sempre és superior. Allò impor-
tant és agafar experiències”  n

Martí Quintana

de vocació, ‘freelance’
Albert Cusidó 
amb diversos 
cartells  
dels camps 
de treball que 
organitza Kevlar 
Fotoperiodistes.

martí quintana

Albert Cusidó
Director de Kevlar 

Fotoperiodistes

lbert Cusidó (Barcelona, 14 de 
setembre de 1970), llicenciat 
en Periodisme per la UAB, va 
estudiar la carrera motivat per-
què segons diu: “Sempre havia 
volgut explicar el que passa a 
prop meu, sobretot els conflictes, 
bèl·lics, econòmics i socials”.

Cusidó sempre ha treballat 
com a freelance —la seva pri-
mera feina va ser l’any 1993 
en un camp de refugiats a Cro-
àcia— perquè considera que 
“tot i ser una professió dura, et 
dóna molta llibertat d’accions i 
pensament”.

Albert Cusidó és director de 
l’ONG Kevlar fotoperiodistes, 
nascuda l’any 1995 per donar 
suport “als periodistes que volen 
treballar amb independència” 
i amb voluntat de “mostrar la 
realitat de col·lectius en zo-
nes de conflicte dins i fora del 
seu territori”. Kevlar, a més, 
compleix una labor educativa i 
fa unes 200 xerrades anuals a 
instituts i escoles sobre els nens 
del carrer del Brasil i les mines 
antipersones. Com a anècdota, 
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