La UPF es
consolida
com a centre
de recerca

Transicions
estratègiques
i institucions
polítiques

En la darrera convocatòria per al
finançament de projectes de recerca, tant espanyola com europea, la
UPF s’ha consolidat com a centre de
recerca. Cal remarcar sobretot el
percentatge de concessions: ha passat del 52% de la convocatòria anterior al 92% de la darrera. (pàg. 6)

Josep M. Colomer, professor del
Departament d’Economia i
Empresa, ha publicat dos llibres:
Instituciones políticas podria ser
considerat una teoria general de
l’elecció social en un marc
democràtic i Strategic transitions,
que proporciona una interpretació
dels successos que van conduir al
col·lapse de la Unió Soviètica i a la
democratització de l’Europa de
l’Est. (pàg. 4)

L’únic grup
espanyol que ha
participat en la Tierra sin pan:
determinació del Any Buñuel
genoma humà
Dos investigadors de la UPF i de
l’IMIM, Roderic Guigó i Josep F.
Abril, són els únics científics de
l’estat espanyol que han participat
en la determinació de la seqüència
del genoma humà publicada dar rerament a la revista Science. (pàg. 3)

Prestadors,
riscos i economia
financera
Xavier Freixas, professor del
Departament d’Economia i Empresa
i director del CREF, ha publicat dos
articles sobre temes financers a
revistes internacionals d’impacte:
Journal of Financial Services
Research i Journal of Money Credit
and Banking. Ha publicat també
One money, many countries: moni toring the european central bank,
un informe del Banc Central
Europeu, i ha estat traduït al xinès
el seu llibre Microeconomics of
Banking. (pàg. 2)
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Al febrer s'ha acabat l'Any Buñuel.
La difusió de la recerca de Mercè
Ibarz, professora de Comunicació
Audiovisual, ha contribuït a la comprensió de l'obra del cineasta aragonès. (pàg. 10)

Percepcions
filipines sobre
la Xina
Manel Ollé, professor del
Departament d’Humanitats i de
l'IUHJVV ha publicat un llibre sobre
la percepció de la Xina segons portuguesos i espanyols a finals del
segle XVI. També hi analitza els
plans de projecció colonial espanyola des de Manila, concretament
la conquesta de la Xina. (pàg. 5)

NOT ÍCIES

Entrevista a
Ricardo BaezaYates, catedràtic
de la Universitat
de Xile, i
professor visitant
a la UPF
"Del nostre estudi hem conclòs que
la gran majoria de les pàgines web
tenen alguna mancança: o els falten etiquetes, o no estan configurades de la manera més eficient...,
gairebé cap de les pàgines és completament correcte." (pàg. 7)

Avaluar
la recerca:
documents
La publicació de documents és un
dels mitjans, potser el més emprat i
acceptat per tota la comunitat científica, de transmissió dels resultats
de la investigació, perquè comunica
i posa a l’abast de tothom la feina
feta: només el coneixement que es
difon pot contribuir al progrés científic. (pàg. 9)

També en
aquest número
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Tot començant la recerca (pàg. 11)
Tesis doctorals (pàg. 11)
Des del Servei de Recerca (pàg. 11)
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Prestadors, riscos
i economia
financera
Recentment, Xavier Freixas,
professor del Departament
d’Economia i Empresa i director del
Centre de Recerca en Economia
Financera (CREF), ha publicat dos
articles sobre temes financers a
revistes internacionals d’impacte.
Un d’ells, "Lender of Last Resort: a
Review of the Literature", publicat a
Journal of Financial Services
Research, és una revisió sobre com
el manteniment de l’estabilitat
financera en el sector bancari
gràcies a l’articulació de
mecanismes que serveixin de
“xarxes de seguretat”, que limitin
el risc de desestructuració del
sistema financer ( i les
conseqüències de les crisis
bancàries en cas de que es donin.
Un element important en la gestió
de les crisis és la funció del
prestador de darrera instància. A
l’article, Freixas i els seus
col·legues revisen les principals
idees d’aquesta funció del
prestador de darrera instància, que
han estat reflectides en la literatura
acadèmica, des de Henry Thornton,
qui va introduir aquest concepte
gairebé dos-cents anys enrere.
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En el segon article, "Systemic
Risk, Interbank Relations, and
Liquidity Provision by the Central
Bank" (publicat a Journal of Money
Credit and Banking), Freixas i els
seus col·legues hi descriuen un
model de risc sistèmic en el mercat
interbancari. Els bancs encaren les
necessitats de liquitat tenint en
compte que els clients no tenen
gaire clares les seves necessitats
de consum. Les línies de crèdit
interbancari permeten fer front a
aquestes necessitats de liquitat en
la mesura que redueixen els
costos de liquidar actius.. La
contrapartida d’aquesta millora en
la gestiô de les reserves bancàries,
pero es que el mercat interbancari
exposa el sistema a fallides de
coordinació, fins i tot en el cas que
tots els bancs siguin solvents.
Quan un banc és insolvent,
l'estabilitat del sistema bancari es
veu afectada de diferents maneres
segons els patrons de pagament
entre bancs. En l’article, Freixas i
els col·laboradors hi investiguen la
capacitat de la indústria bancària
per suportar la insolvència d’un

banc i si el tancament d’un banc
genera una reacció en cadena en la
resta del sistema. ahí analitzen el
paper coordinador del Banc Central
en la prevenció de les
repercussions de pagaments
sistèmics i examinen també la
justificació de la política too-bigto-fail-policy” que sovint segueixen
els bancs centrals de rescatar
qualsevol banc si té una talla
suficientment gran..
Xavier Freixas, amb altres
col·legues, ha publicat també One
money, many countries: monitoring
the european central bank, un
informe del Banc Central Europeu,
en què s’ofereix una revisió del
primer any, centrant l’atenció en
les qüestions clau com ara la
transparència, la responsabilitat, la
legitimitat política i l'estabilitat del
sector financer. L’informe ha trobat
que hi ha espai per millorar i
ofereix propostes específiques
adreçades als responsables de
formular la política tant en l’àmbit
del Banc Central Europeu com de
tot el continent.
D’altra banda, enguany ha estat
traduït al xinès el llibre
Microeconomics of Banking, escrit
per Xavier Freixas i Jean-Charles
Rochet, que havia estat publicat
prèviament en anglès i en castellà
(en aquest cas, sota el títol
Economía bancaria) i que s’utilitza
als principals programes de
doctorat arreu del mon. El llibre
proporciona una guia per a la
teoria econòmica de la banca;
explicant per què existeixen els
intermediaris financers, i explora
les diferents teories del seu paper:
costos de transacció, assegurança
líquida, coalicions de prestataris i
seguiment delegat. També explica
les implicacions
macroeconomiques de l’economia
bancaria i les raons per les quals
es necessari regular els bancs.

Bibliografia:
FREIXAS, X.; GIANNINI, C.; HOGARTH, G.;
S OUSSA, F. "Lender of Last Resort:
What Have We Learned Since Bagehot"
Journal of Financial Services
Research,. 18 (1), 2000. Pàg. 63-84.
FREIXAS, X.; PARIGI, B. M.; ROCHET, J.
"Systemic Risk, Interbank Relations,
and Liquidity Provision by the Central
Bank". Journal of Money, Credit and
Banking, agost del 2000.
FAVERO, C.; F REIXAS, X.; P ERSSON, TORSTEN;
W YPLOSZ, CH. One money, many coun tries: monitoring the european central
bank 2. Edicions del Banc Central
Europeu, 2000
FREIXAS, X.; R OCHET, J. CH.
Microeconomics of Banking.
Cambridge, Mass. (EUA): MIT Press,
1997. [Economía bancaria. Antoni
Bosch editor, 1999]. [Traducció al
xinès, 2001].
Més informació:
Xavier Freixas
Departament d’Economia i Empresa
93 542 27 26
http://www.econ.upf.es/~freixas/

XAVIER FREIXAS

L'únic grup
espanyol que ha
participat en la
determinació del
genoma humà

Sens dubte, el fet científic més
notable d'entre l'any 2000 i el 2001
ha estat l'establiment de la
seqüència del genoma humà. La
seqüenciació va començar l'any
1990 com una empresa pública en
la qual intervenien diversos països
(Projecte del Genoma Humà).
Primerament i s'esperava que
acabés el 2005; posteriorment, el
2003. Un dels científics que hi
participava, Craig Venter, va creure
que podria arribar a obtenir-ne la
seqüència abans mitjançant un
altre mètode, el mètode del
shotgun, literalment “de
l'escopeta”, però que podríem
traduir com el mètode de
“fragmentació a l'atzar”. I per això
va muntar una nova empresa
privada, finançada amb diners
d'accionistes: Celera Genomics.
Aquest mètode, en comptes de
basar-se en la situació de les
seqüències establertes en els
mapes cromosòmics prèviament

esbossats, es basa en
l'esmicolament del DNA en
fragments i el seu posterior
reacoblament amb ordinadors molt
potents. Perquè la seqüència del
genoma humà és molt llarga: tres
mil milions de nucleòtids repartits
en 23 cromosomes.
Dos investigadors de la UPF i de
l'IMIM són els únics científics de
l'estat espanyol que han participat
en l'establiment de la seqüenciació
del genoma humà. Josep Francesc
Abril i Roderic Guigó han
desenvolupat el programa
informàtic gff2ps [Abril i Guigò,
2000], que permet obtenir gràfics a
partir de les anotacions de la
seqüència de nucleòtids, i integrar
així molta informació per fer una
representació molt més intuïtiva. El
mapa de la seqüència del genoma
humà, elaborada gràcies a aquest
programa, inclou els 22 autosomes
(els cromosomes no sexuals) i els
cromosomes X i Y seqüenciats. Els
resultats van sortir publicats el 16
de febrer del 2001 a la revista
Science [Venter i d’altres. 2001]
dins el dossier “The sequence of
human genome", elaborat per
l'empresa privada.
El programa d’Abril i Guigó també
havia estat emprat amb anterioritat
per l'empresa Celera Genomics per
a la representació de la seqüencia
del genoma de la mosca del
vinagre (Drosophila melanogaster)
[Adams i d’altres. 2000]. Tal com
ens explica Josep F. Abril, "la
mosca va servir com un exercici
per posar a punt i per validar les
tècniques necessàries per poder
treballar amb el genoma humà".

l'splicing —separació de fragments
que no codifiquen—, llocs d'inici de
la traducció. L'interès central rau
tant en els mecanismes de reconeixement i de procés, com en la seva
evolució. A més, però, relacionat
amb el component bàsic de la seva
recerca, el grup del Genome
Informatics Laboratory també està
involucrat en el desenvolupament
de programari per a la predicció de
gens i la seva anotació a les
seqüències genòmiques.
Bibliografia:
ABRIL, J. F; GUIGÓ, R. "gff2ps: visualizing
genomic annotations". Bioinformatics,
16(8), 2000. Pàg. 743-744.
ADAMS, M. D. i d’altres. "The Genome
Sequence of Drosophila melanogas ter". Science, 287(5461), 2000. Pàg.
2185-2195.
V ENTER, J.C. i d’altres. "The Sequence
of the Human Genome". Science
291(5507), 2001. Pàg. 1304-1351
Human Genome Project: The Sanger
Center:http://www.sanger.ac.uk/HGP/
The National Human Genome Research
Institute: http://www.nhgri.nih.gov/
The National Center for Biotecnoloy
Information:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/
guide/human/
Celera Genomics:
http://www.celera.com/
Més informació:
Genome Informatics Lab
Grup de Recerca en Informàtica
Biomèdica (IMIM)
Departament de Ciències
Experimentals i de la Salut (UPF)
Web: http://www1.imim.es/

A l’Institut Municipal d'Investigació
Mèdica (IMIM) es troba el Genome
Informatics Laboratory, dins el Grup
de Recerca en Informàtica Mèdica
(GRIM), dirigit per Roderic Guigó i
al qual també pertany Josep F.
Abril. El treball del laboratori se
centra en la recerca de senyals
involucrats en l'especificació dels
gens en les seqüències genòmiques (promotors, llocs on es fa
JOSEP F. ABRIL I RODERIC GUIGÓ
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Transicions
estratègiques
i institucions
polítiques

Josep M. Colomer, professor
associat del Departament
d'Economia i Empresa i professor
d’investigació al Consell Superior
d’Investigacions Científiques, ha
publicat dos llibres que són la
culminació de deu anys de treball
de recerca.
Els treballs del professor Colomer
són innovadors dins el camp de les
ciències socials en l'àmbit
internacional, on han tingut un
notable impacte. Abans, el
professor Colomer havia publicat
en revistes de prestigi
internacionals en ciència política,
com ara American Political Science
Review, European Journal of
Political Research, Journal of
Theoretical Politics, Electoral
Studies, etc.
Dins la ciència polìtica a Espanya,
el professor Colomer és considerat
una excepció, tant per l’amplitud
dels seus temes com per la
projecció internacional dels seus
treballs. Fa uns anys va publicar un
innovador estudi sobre la transició
espanyola, amb una visió
cosmopolita —segons els
experts— cosa que fa que les
conclusions que se'n deriven
puguin ser aplicades a moltes
diverses latituds.
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Al llibre Strategic Transitions
l'autor conclou a partir d'un
raonament dedductiu basat en la
teoria de jocs que la
democratització pot ser el resultat
d'una interacció racional entre
determinats actors clau dins un
règim autoritari. El llibre
proporciona una interpretació dels
successos que van conduir al

col·lapse de la Unió Soviètica i a la
democratització a Europa de l'Est.
La transició d'un règim no
democràtic per consens amb
diferents actors polítics es pot
considerar un joc racional. Si els
jugadors no són capaços de
mantenir la seva dominació
incondicional i l'oposició no té prou
poder com per imposar el seu
règim alternatiu preferit, en poden
resultar dues possibles
conseqüències: una guerra civil o
una fórmula intermediària entre la
dictadura i la democràcia.
El llibre Instituciones políticas
desenvolupa una teoria general de
l'elecció social en un marc
democràtic amb aplicació empírica
a quaranta països. S'hi estudien
les regles de joc en una
democràcia: qui ha de votar, com
es compten els vots i què es vota.
En el darrer capítol tracta l’elecció
d'institucions socialment eficients
amb una anàlisis de tots els
intents de democratització al món
des del segle XIX. Segons Colomer,
com més complexes són les
institucions polítiques, més
estables resulten, i els resultats
del seu funcionament són també
percebuts com més eficients per la
societat.

Bibliografia:
C OLOMER, JM. Strategic transitions.
Game theory and democratization.
Baltimore: The Johns Hopkins
University Press, 2000. (Propera publicació en castellà pel Centro de
Estudios Politicos y Constitucionales,
Madrid).
C OLOMER, JM. Political Institutions.
Democracy and Social Choice. Oxford:
Oxford University Press, 2001
C OLOMER, JM. Instituciones Políticas.
Barcelona: Editorial Ariel, 2001
Més informació:
Josep M Colomer
Departament d’Economia i Empresa
Telèfon: 93 542 17 57
A/e: josep.colomer@econ.upf.es

Aquest llibre desenvolupa una
anàlisi extensa d'aquesta relació
en una discussió teòrica, històrica i
comparativa. Molts dels conceptes,
preguntes i hipòtesis es basen en
la teoria de l'elecció social. Les
aplicacions empíriques recullen
dades de més de quaranta països
democràtics i d’algunes
organitzacions internacionals, des
de l'edat mitjana fins a l'actualitat.
Ambdós llibres han rebut crítiques
molt bones d'especialistes de
diverses universitats dels Estats
Units.

JOSEP M. COLOMER

Percepcions
i estratègies
filipines sobre
la Xina durant
el segle XVI

perfilar les claus en dues
dimensions complementàries i
indissociables: la dimensió
intelectual de la contribució
hispana a la construcció d’una
imatge moderna de la Xina, i la
dimensió política de les missions i
el comerç.
A la segona part s’analitzen els
viatges, les relacions establertes,
les ambaixades, des de Filipines,
en temps de Felip II; i els plans i
els projectes d’expansió imperial
liderats pel jesuïta Alonso Sánchez:
plans de projecció colonial
espanyola des de Manila,
concretament la conquesta de la
Xina.

Manel Ollé, professor del
Departament d’Humanitats i de
l'Institut Universitari d'Història
Jaume Vicens i Vives, i membre de
l'Escola d'Estudis de l'Àsia Oriental
de la UPF, ha publicat el llibre La
invención de China. Percepciones y
estrategias filipinas respecto a
China durante el siglo XVI. El llibre,
que ha estat publicat per una
editorial alemanya, dins la
col·lecció especialitzada en les
relacions entre la Xina i el Sud-est
asiàtic (dirigida pels sinòlegs
Roderich Ptack, director del
Departament d'Estudis Asiàtics de
la Universitat de Munic, i Thomas
Höllmann), es basa en la seva tesi
doctoral, que va ser dirigida per la
professora Dolors Folch i Fornesa.

En el procés de construcció de la
imatge europea de la Xina durant
el segle XVI es produeix una
estreta interrelació i continuïtat
entre la imatge portuguesa i
l’espanyola. Els portuguesos van
ser els grans creadors dels tòpics
recurrents i els espanyols, els
màxims responsables de la difusió
i complexió en determinats
aspectes d'aquesta imatge. Es pot
parlar, per tant, d'un primer
paradigma de percepció ibèrica de
la Xina de matriu utòpica i
idealitzant. A la dècada de 1580 es
van establir les bases del nou
paradigma perceptiu, amb les
primeres informacions directes
sobre la Xina, recollides pels
jesuïtes, després d'un llarg període
d'estada i d'estudi de la llengua i
la cultura xineses. Aquest segon
paradigma no arribaria a la seva
plenitud fins a la publicació, durant
la dècada de 1620, de la traducció
llatina que va fer Nicholas Trigault
dels diaris italians de Matteo Ricci.

El llibre té dues part: a la primera
part s’estudia la imatge que tenien
de la Xina portuguesos i espanyols
a finals del segle XVI; com hi van
contribuir les descripcions fetes
durant la projecció comercial,
missional i colonial de les Filipines
a la Xina, en el complex marc de la
xarxa d’interaccions comercials de
l’Àsia Oriental. La intenció és

Durant les primeres dècades que
van succeir a la conquesta
espanyola de les Filipines, la Xina
es va erigir, davant de Manila, com
un esperat i recurrent horitzó
expansiu en els aspectes
comercials, missioners i militars.
Aquestes primeres dècades
d'interacció sino-filipina es van
caracteritzar com una fase de

relacions temptatives, de
projectes, expectatives i
estratègies variables. El fet que,
finalment, no es concretés cap
canal viable de comunicació, ni de
penetració espanyola a la Xina,
explica que la bibliografia
filipinista i sinològica hagi
menystingut aquest procés inicial
de relacions sino-filipines; les
escasses referències en la
historiografia oficial de la dinastia
Ming i el seu estudi van quedar
pràcticament confinats a l'àmbit
historiogràfic de les missions dels
diferents ordes religiosos.
El llibre aporta un nou estudi en el
camp de sinòlegs, filipinistes,
estudiosos de l’expansió jesuïta a
l’Extrem Orient, historiadors dels
sistemes colonials i historiadors de
les percepcions europees dels
àmbits colonials.
Aquesta recerca s’insereix en el
marc del projecte: La China de
España: elaboración de un corpus
digitalizado de documentos
españoles sobre
China de 1555 a 1900, dirigit per
Dolors Folch i finançat amb un ajut
per a la recerca del Pla Nacional
del Ministeri de Ciència i
Tecnologia.
Bibliografia:
OLLÉ , M. La invención de China.
Percepciones y estrategias filipinas
respecto a China durante el siglo XVI.
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2000.
OLLÉ , M. Estrategias filipinas respecto
a China. Alonso Sánchez y Domingo
Salazar en la empresa de China, 15811593 (tesi doctoral, 1999)
Més informació:
Manel Ollé
Departament d’Humanitats
Telèfon: 39 542 23 01
A/e: manel.olle@huma.upf.es
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La Universitat
Pompeu Fabra
es consolida
en l’obtenció
de projectes
de recerca
En la darrera convocatòria per al
finançament de projectes de
recerca, tant espanyola com
europea, la Universitat Pompeu
Fabra s’ha consolidat com a centre
de recerca.

L’augment de concessions de la
convocatòria del Pla Nacional de
l’any 2000 respecte de l’any 1998
ha estat notable (cal recordar que
l’any 1999 no hi va haver
convocatòria). D’una banda, ha
augmentat el nombre de
sol·licituds presentades per
professors de la UPF: de 33 a 39;
s’ha concedit finançament a 36
projectes (al 1998 se’n van
concedir 17). Això fa que hagi
augmentat sobretot el percentatge
de concessions: ha passat del 52%
de la convocatòria anterior al 92%
de la darrera.
D’altra banda, també cal remarcar
l’increment ostensible en l’import
de les concessions. L'import de les
39 sol·licituds presentades va ser
de 480 milions de pessetes;
l'import total demanat de les 36
sol·licituds aprovades és de 375
milions, dels quals s’han concedit
més de 210 mil milions de
pessetes. Això fa que s’hagi
concedit més del 56% dels diners
demanats en total i que, en
conjunt, els 36 projectes aprovats
hagin obtingut gairebé el 80% dels
diners demanats.

TAULA: ANÀLISI DE LA CONCESSIÓ DE PROJECTES EN EL PLA NACIONAL.
COMPARACIÓ ENTRE LES CONVOCATÒRIES DE 1998 I DEL 2000
GLOBAL
convocatòria
1998
2000

sol·licitat
261.156.720
480.695.080

Import

BIOLOGIA
convocatòria
1998
2000

sol·licitat
24.025.920
123.252.000

TECNOLOGIA
convocatòria
1998
2000

sol·licitat
0
21.883.127

sol·licitat
33
39

Nombre
concedit
17
36

conc./sol.
52%
92%

Import
mitjana
3.976.471
7.173.136

sol·licitat
2
4

Nombre
concedit
2
4

conc./sol.
100%
100%

Import
mitjana
6.375.000
18.552.000

sol·licitat
0
2

Nombre
concedit
0
2

conc./sol.
0%
100%

Import
mitjana
0
9.380.000

sol·licitat
11
12

Nombre
concedit
6
12

conc./sol.
55%
100%

Import
mitjana
4.241.667
6.091.861

sol·licitat
7
8

Nombre
concedit
3
6

conc./sol.
43%
75%

Import
mitjana
2.733.333
3.615.360

sol·licitat
4
6

Nombre
concedit conc./sol.
2
50%
6
100%

Import
mitjana
2.000.000
4.620.000

sol·licitat
9
7

Nombre
concedit
4
6

Import
mitjana
4.300.000
7.125.067

Import
concedit
12.750.000
74.208.000
Import

ECONOMIA
convocatòria
1998
2000

sol·licitat
102.062.800
122.911.245

HUMANITATS
convocatòria
1998
2000

sol·licitat
28.295.000
71.739.730

TRAD. + IULA
convocatòria
1998
2000

sol·licitat
20.280.000
57.039.290

C. SOCIALS
convocatòria
1998
2000

sol·licitat
86.493.000
83.869.688
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concedit
67.600.000
258.232.896

concedit
0
18.760.000
Import
concedit
25.450.000
73.102.336
Import
concedit
8.200.000
21.692.160
Import
concedit
4.000.000
27.720.000
Import
concedit
17.200.000
42.750.400

conc./sol.
44%
86%

Desprès d’estudiar les concessions
per projecte, també veiem que n’ha
augmentat la dotació econòmica:
des d’una mitjana de quatre
milions de pessetes per projecte,
en la convocatòria de 1998, fins a
una mitjana de set milions de
pessetes, en la convocatòria del
2000 (vegeu la taula adjunta).
Pel que fa als ajuts europeus, en
l’anàlisi de les concessions s’ha
considerat independentment del
programa. El que s’ha tingut en
compte ha estat l’any de la
signatura del conveni. És a dir, que
hi ha incloses les activitats
finançades pel 3r., 4t. i 5è.
programes marc, i també els ajuts
que, tot i haver estat finançats
fora dels programes marc, són
contemporanis en la data del
finançament.
Les activitats incloses en aquesta
descripció són tant projectes de
recerca com també beques de
qualsevol tipus i les accions de
recerca, com ara les xarxes
temàtiques.
Cal tenir en compte que, si bé els
programes marc 3r. i 4t. són
tancats, el 5è. programa marc és
vigent, la qual cosa vol dir que,
previsiblement, durant els propers
anys es rebrà finançament per a
noves activitats de recerca a la
UPF.
De moment, en aquest programa
s’ha rebut finançament per a tretze
activitats de recerca (projectes,
beques per a personal investigador
i xarxes temàtiques, entre altres).
Aquestes tretze activitats són
dirigides per deu investigadors, i el
finançament total rebut fins ara és
de gairebé 400 milions de
pessetes.
Si observem el gràfic adjunt, en
primer lloc ens adonem d’un
increment general amb
oscil·lacions, increment fortament
notable l’any 2001, que, recordemho, només està calculat en xifres
parcials. Atès que en només tres
mesos s’ha superat amb escreix el
finançament obtingut l’any 2000,
les dades són molt positives i
esperançadores, ja que encara es
pot assolir una xifra més elevada
durant la resta de l’any 2001.

Entrevista

Ricardo
Baeza-Yates
(Santiago de Xile, 1961) és
catedràtic del Departament
de Ciències de la Computació de
l’Escola d’Enginyeria (Facultat de
Ciències Físiques i Matemàtiques)
de la Universitat de Xile. És professor visitant del Departament de
Tecnologia durant el mes de febrer.
Les seves àrees de recerca inclouen
algoritmes i estructures de dades,
recuperació d’informació per la
xarxa, bases de dades de text i
imatges, visualització de
programari i interfícies gràfiques.

difícil de preveure quan arribarà als
xinesos, per raons polítiques; als
indis, per raons econòmiques; als
africans, per una combinació
diversa de raons.

Quin ús se’n fa d’Internet?
En primer lloc, s’utilitza el correu
electrònic; en segon lloc, els xats,
per conversar, emetre opinions en
fòrums; en tercer lloc, s’empren
cercadors. Entrem a la xarxa per
cercar-hi informació, sobretot, a
través de cercadors. Fins al punt
que s’ha detectat que molts
usuaris ja no guarden les adreces
als “bookmarks”, sinó que, quan
volen trobar una adreça coneguda,
ho fan a través dels cercadors amb
les paraules clau que saben que
els duran al lloc on volen anar.

Quants usuaris d’Internet hi ha?
Actualment s’estima que hi ha 380
milions de persones que utilitzen
Internet. Aproximadament 120
milions d’ordinadors hi estan
connectats permanentment. El
nombre de servidors s’estima en 27
milions; és a dir, que hi ha un
servidor per cada 15 persones i
cada 5 ordinadors. Com a
curiositat, l’any 2000 hi va haver
més dones internautes que no pas
homes.

I quantes pàgines web?

Internet ha comportat un canvi radical en la societat, majoritàriament;
en què s’ha reflectit?
Doncs, en un accés més ràpid a la
informació, i en un accés més
igualitari, tot i que hi ha
limitacions més de tipus econòmic
que no pas polític. Falta molt
perquè arribi a tot el món. Ara
només arriba a una elit d’entre el 5
i els 6% de la població mundial, i
només als països desenvolupats. I
no té perspectives de canviar; és

L’estimació més fiable sobre el
nombre total de pàgines web es va
publicar a la revista Nature el juliol
de 1999. Aleshores estava situat al
voltant dels 800 milions.
Actualment, jo estimo que hi ha
2.500 milions de pàgines a la web,
que correspondria a 550.000
milions de documents diferents
(text, imatges, vídeo, àudio...).

El vostre estudi versa sobre la recuperació de la informació a la web amb
cercadors?
Sí, hi ha 3.200 motors de cerca
(Yahoo, Google, Altavista són els
més coneguts); es fan uns 160
milions de consultes de cerca al
dia. El temps emprat en aquesta
mena d’eines ha passat de 45
minuts del maig del 1998 fins a
més de dues hores el maig de l’any

passat. Això ho interpretem que,
atès l’increment de les pàgines de
la xarxa, cada cop és més difícil de
trobar el que un vol.

I la informació que es pot trobar a
les pàgines?
Si comptem quin és el text de les
pàgines, ens adonem que més de la
meitat de la web són les etiquetes
que informen sobre el contingut;
només la resta és text. I només el
34% de les pàgines fa servir algun
tipus de metadada. Això vol dir que
la gent no utilitza informació que
ajudaria a fer una cerca semàntica
de la pròpia pàgina.

Com és habitualment una pàgina
web?
De mitjana, si es treuen les
etiquetes d’una pàgina, resten de 5
a 8 Kb de text per pàgina: unes
tres pàgines. I les imatges solen
ser molt poques, només les del
mateix disseny de la pàgina. Amb
totes aquestes dades, l’estimació
de text informatiu total que hi ha a
la web és de 10 terabytes, és a dir,
d’un bilió (però pot ser molt més).

Com han valorat la qualitat de les
pàgines web?
Del nostre estudi hem conclòs que
la gran majoria de les pàgines
tenen alguna mancança: o els
falten etiquetes o no estan
configurades de la manera més
eficient... Gairebé cap de les
pàgines és completament correcta.

Quina llengua es parla a la web?
D’una banda, s’estima que un 51%
de les persones que utilitzen la
web tenen com a llengua materna
l’anglès (els Estats Units, el
Canadà, el Regne Unit, Austràlia...).
D’altra banda, el 70% de les
pàgines són en anglès; el 5%, en
japonès i en alemany; el 3%, en
espanyol; el 2%, en francès i en
portuguès, i el xinès està pujant.
Això vol dir, que l’anglès s’ha
establert com a llengua
d’intercanvi per Internet.

Se’n treu prou profit de la web?
La mitjana de vincles que surten de
la pàgina és de vuit per cadascuna.
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Això vol dir que es fa poc esforç
per aprofitar els recursos de la
web, que seria fer créixer la
teranyina.

Quines són les webs més referides?
Les de les institucions
administratives, tipus ministeris, i
les dels centres de recerca, com
les universitats.

Però, tot i que una web tingui molts
enllaços que condueixin a altres
webs, no vol dir que el contingut
propi sigui de qualitat?
També ens acostumem a coses
dolentes. Per exemple, quan va
aparèixer la televisió, els experts
van opinar que seria un mitjà
excel·lent per educar; es va parlar
molt d’educació per televisió... I en
què ha quedat? En res. El mitjà no
es fa servir com s’hauria de fer
servir. Amb Internet i la computació
passa el mateix. Moltes vegades,
per guanyar diners, no es pensa en
les conseqüències...

El nou cercador en llengua espanyola
Buscopio fa servir algun dels seus
resultats de la seva recerca.
A Buscopio es reflecteixen més de
deu anys de recerca conjunta amb
la Universitat Federal de Minas
Gerais, a Belo Horizonte, al Brasil.
Alguns dels resultats concrets són
nous mecanismes de comprensió de
textos, nous algoritmes (mètodes)
de cerca i indexació, i un mètode
de jerarquització de pàgines que
empra tant el text com els vincles
entre pàgines, i en supera en molts
casos el millor cercador que hi ha
en l'actualitat: Google.
En el cas particular de Buscopio,
també va ser necessari identificar
els llocs web a Espanya, cosa que
no és fàcil, perquè el 60% són
<*.com> (perquè no es poden
inscriure paraules genèriques o no
registrades en el domini <*.es>).
Això comporta que la web
espanyola sigui més gran que no
pas sembla; fins i tot pot arribar a
estar entre les deu més grans del
món (nosaltres hem trobat prop de
50 mil llocs i gairebé 8 milions de
pàgines).

Com ha canviat Internet la vida dels
científics?
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Sobretot pel que fa a la connexió
amb els col·legues. Jo fa quinze
anys que faig servir el correu
electrònic; això m’ha permès
participar en xarxes de
col·laboració àmplies; he escrit
articles de col·laboració amb
científics que no he vist mai.

I quines característiques diferencials
té conèixer persones per Internet?
Quan un coneix una persona
físicament, es fa una imatge que
pot estar distorsionada per efectes
emocionals. Col·laborar a través de
la web permet de conèixer
intel·lectualment els col·legues...
Quan els veus personalment, ja els
coneixes d’antuvi. És com conèixer
algú per carta. Internet escurça les
distàncies, amb la qual cosa,
escurça el temps.

Però aquesta immediatesa també té
un component de risc?
Sí, aquesta immediatesa genera un
estrés i també una manca de temps
per rumiar les decisions. Et
descuides coses que volies
comentar, dius coses que poden
ferir l’altra persona, expliques
massa... No tens en compte
aspectes que sí consideres quan
escrius sobre paper.

La informàtica ha comportat un canvi
en la societat del final del segle XX;
d’una banda facilita operacions abans
ben complexes, però, d’altra banda,
també complica la vida de les persones quan falla. Som poc exigents?
Les persones acceptem coses que
no s’haurien d’acceptar. Si, per
exemple, algú compra una televisió
que es passa deu minuts cercant
un programa, la retorna. En canvi,
en tecnologia d’ordinadors som
molt menys exigents; ens
acostumem a les deficiències.
Estem acostumats a no queixar-nos
del programari dolent, que no
funciona, que triga, que es penja....
Canvia tan ràpid que als fabricants
no els dóna temps per fer-ho bé.

Hi podria haver un programari d’excel·lència?
Sí, però és difícil perquè no és
només que es faci de pressa i
sense gaire proves ni correccions,
sinó que convé que es canviï ràpid,
que hi hagi un ritme elevat de
consum. Així, si algú es veu obligat
a actualitzar el programari cada
dos anys en comptes de cada deu
(quan potser li caldria), el fabricant
pot guanyar més diners! És
paradoxal, però empreses que van
fabricar programaris excel·lents, es
van enfonsar precisament per això,
perquè era tan bo que no calia que
se’n comprès més durant molt de
temps.

I pel que fa al maquinari, com podria
ser millorat?
Augmentant-ne la integració. En
l’actualitat és possible comprar un
bitllet d’avió pel telèfon mòbil,
però el telèfon no és gaire còmode

per comunicar-se amb text per
pantalla. Caldria una integració
entre els diferents components:
l’ordinador, el telèfon i l’agenda
electrònica, per exemple.
Ara bé, al meu parer, la tecnologia
hauria de ser no intrusiva, és a dir,
que fos invisible; i, en
conseqüència, que es
desenvolupés el reconeixement
d’ordres per la veu. Que poguéssim
dir, per exemple, “Vull un bitllet a
Madrid” i que algun mecanisme de
l’habitació ens sentís i ens passés
un correu electrònic amb els vols
del dia. Podrien haver-hi
mecanismes de comprovació..., que
la màquina preguntés “Vostè vol un
bitllet a Madrid, per a quan?”, i
que, un cop dita la data, la màquina
la repetís i s’hagués de confirmar.
O que poguéssim dir “Tinc fred” i
que el termòstat de la calefacció
pugés. Si totes les habitacions
d’una casa estessin connectades
seria com tenir allò que en diuen
“secretari electrònic” que et
seguís contínuament. Això és la
integració de la tecnologia.

I la por a estar tots més controlats?
Crec que no hi ha cap perill. Per
Internet no s’ha pogut... La
informació és tanta que és
impossible de revisar-la; els
mecanismes de control se saturen,
es col·lapsa el sistema. Ara bé, la
imatge futurista que pintava de la
casa intel·ligent, l’hem de veure com
que nosaltres controlem la situació.

I resultaria molt car un sistema
informàtic integrat?
Crec que pot ser molt car al principi,
però de segur que no ho és tant. Hi
ha casos en què aquesta mena de
tecnologia ja existeix, sobretot per a
minusvàlids. El problema és que la
mateixa indústria que fabrica uns
determinats elements no està
interessada a fer sistemes integrats.
De vegades empreses molt
innovadores han fracassat perquè
s’han vist immerses en
mecanismes perversos: quan un
producte té èxit, de vegades, per
no voler-lo canviar i modernitzar,
s’ha vist bloquejat... Han estat
altres els qui han ofert altres usos
més innovadors i els primers, els
creadors del producte, han fet
fallida. És una altra paradoxa.

I el futur dels continguts de la xarxa,
el podem veure tan negre com el de
la televisió?
És una pregunta difícil. Tot i que
ara la majoria dels llocs web són

comercials, fa cinc anys eren
d’educació; crec i espero que no
tindrà un futur tan negre. Potser
perquè la publicitat a Internet no
té un espai tan remarcable com a
la televisió, ni de bon tros. Però,
segons la meva opinió, la web té
molta més cultura que no té la
televisió. Espero que es mantingui!

coneixement que es difon pot
contribuir al progrés científic.
Dels documents que apareixen en
publicacions periòdiques cal dir en
primer lloc que no són tots iguals, i
això no ha de sorprendre a ningú.
Les raons sobre les quals es
fonamenta aquesta realitat són
variades.

Cristina Junyent
Més informació:
Ricardo Baeza-Yates
http://www.ricardo.cl

Avaluar la recerca

Documents
Al primer escrit d’aquesta sèrie
(vegeu també NOTÍCIES DE R ECERCA , 7)
es va acabar introduint el tema que
es tracta en aquest: el material
sobre el qual es construeixen les
anàlisis bibliomètriques.
La gran majoria de les anàlisis
bibliomètriques que han gaudit
d’una difusió més àmplia han estat
fetes prenent com a base els
documents científics, els articles,
apareguts en publicacions
periòdiques: les revistes. Cal
recordar que no només es poden
fer sobre aquests documents;
també se’n fan per exemple amb la
informació derivada dels registres
de patents.
La raó per emprar els documents
publicats es basa en el fet que són
un dels productes finals de les
activitats de recerca. Per això són
part essencial del procés
investigador. Publicar documents
és un dels mitjans, potser el més
emprat i acceptat per tota la
comunitat científica, de
transmissió dels resultats de la
investigació i, per tant, serveix per
comunicar i posar a l’abast de
tothom la feina feta, en el
benentès que només el

No són iguals atenent el contingut
de l’escrit. No és el mateix abocar
opinions sobre qüestions concretes
que aportar nous coneixements o
refutar hipòtesis expressades en
els treballs d’altres col·legues. Es
tracta de contribucions diferents.
Són diferents si ens fixem en el
tipus de publicació on apareix el
document: no és el mateix publicar
un llibre que publicar un escrit a
N OTÍCIES DE R ECERCA o fer-ho a la
revista de cada àrea de
coneixement, on és més difícil
publicar a causa del nivell
d’exigència dels editors.

a conseqüència els indicadors
bibliomètrics, respectin aquesta
diversitat i no barregin les
diferents formes en què els autors
han decidit presentar els
documents científics.
En un proper escrit d’aquesta sèrie
es proposa tractar sobre les
particularitats i les
característiques de les revistes
periòdiques. Només a tall
d’exemple, els professors que han
demanat finançament per a la
realització d’un projecte de recerca
a la darrera convocatòria del Pla
Nacional de I+D+I (2000-2003)
saben que els ha estat demanat el
nombre de publicacions en revistes
ISI. Què vol dir això?
Lluís Coma
Més informació:
Lluís Coma
Servei de Recerca
Telèfon: 93 542 19 49
A/e: lluis.coma@rece.upf.es

Tampoc no són equivalents pel que
fa a la seva estructura. Si ens
fixem en el contingut de les
revistes es fa evident la diferència
entre documents d’una mateixa
publicació. Fora de casos molt
particulars, com poden ser revistes
especialitzades en un determinat
tipus de document com ara les
revisions, la immensa majoria de
revistes publiquen tot tipus de
documents. S’hi troben editorials,
comunicacions breus, articles
originals i cartes al director, per
esmentar-ne uns quants tipus.
En principi són els autors dels
documents els que decideixen què
hi escriuen; són els autors també
els que pensen el format final que
han de tenir els seus escrits, i si
decideixen enviar-los a publicar a
una revista són ells mateixos qui la
trien.
Quan es decideix la realització
d’una anàlisi bibliomètrica basada
en la producció científica, és a dir,
en les publicacions, a ningú no li
ha de sorprendre que el resultat de
les anàlisis bibliomètriques, i com
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La recerca a la UPF

Tierra sin pan:
Any Buñuel

Mercè Ibarz, professora del
Departament de Periodisme i
Comunicació Audiovisual, durant
l’any 2000 i principis del 2001, ha
participat en diverses activitats
relacionades amb la seva recerca
sobre Buñuel, en la celebració del
centenari del naixement del
cineasta.
Entre aquestes hi cap destacar
participacions en congressos
internacionals dedicats a Buñuel,
com ara la ponència “Etnografía,
subversión y pedagogía en Tierra
sin pan (Buñuel, 1933)” en el
col·loqui internacional
"L'imaginaire transculturel de Luis
Buñuel", celebrat a Ottawa
(Canadà), el març del 2001; la
ponència "La sinfonía hurdana"
presentada al congrés Buñuel
2000. A Centenary Conference,
organitzat per la Universitat de
Londres i la Universitat de Surrey
Roehampton, el setembre del 2000;
la ponència "Surrealismo
documentario, narrazione mítica e
costruzzione politica in Tierra sin
pan (Buñuel, 1933)", al congrés
Luis Buñuel. L'Occhio Anarchico del
Cinema, Pordenone (Itàlia).
També ha participat en congressos
espanyols com ara amb la ponència
“Entró en mi cuarto un toro negro.
La historia en el cine de Buñuel”
dins el Congrés Internacional Luis
Buñuel, 1900-2000, celebrat a
Saragossa el febrer del 2000;
l'exposició a l'IVAM (València)
“Tierra sin pan. Buñuel i els nous
camins de les avantguardes”, el
1999, entre altres activitats
celebrades també a Catalunya.
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Mercè Ibarz va llegir la seva tesi
doctoral "Buñuel documental Las

Hurdes, Tierra sin pan i el seu
temps" el 1998 i no ha deixat de
fer recerca sobre el cineasta i,
especialment, d’aquest film. Las
Hurdes, tierra sin pan és el tercer
film de Luis Buñuel, rodat entre els
mesos d’abril i maig del 1933. La
pel·lícula és un recorregut pels
pobles més miserables de la
comarca extremenya de Las
Hurdes i algunes localitats veïnes.
L’estil del film es pot incloure dins
el moviment surrealista dels anys
trenta.
La història d’aquesta obra singular
és més complexa que la dels films
anteriors: Un perro andaluz (1928)
i La Edad de Oro (1929), films
totèmics de la modernitat, que van
provocar un cert escàndol després
de ser projectats a París. Vista ara,
Tierra sin pan supera l’anacronisme
i manté la capacitat de xoc i de
provocació: és el retrat d’una terra
oblidada on les carències són
presents en cada una de les
instantànies.
Las Hurdes, una regió
incomunicada de la resta del món,
desconeguda per la majoria dels
espanyols de l’època, era la
metàfora de l’Espanya endarrerida,
d’economia fossilitzada. Tierra sin
pan és un film rodat com si fos una
ficció, testimoni d’una reforma
agrària, aprovada mesos abans,
que no avançava. La imatge té un
paper de veracitat i d’objectivisme;
retia comptes de la memòria: era i
és un treball etnogràfic, la
descripció d’una terra on no hi
havia arada (a Las Hurdes Altas), ni
bèsties de tracció o càrrega, ni
animals domèstics, com ara gossos
o gats. Tampoc no hi havia
forquilles, gots o ampolles.
Tierra sin pan va comportat alguna
cosa més que el film, en la mesura
en què es pot incloure el moviment
surrealista que comprenia molts
àmbits; un exemple seria la feina
feta per la parella de pedagogs
Herminio Almendros i Maria Cuyàs
(pares del cineasta Néstor
Almendros), que van aplicar,
juntament amb el també pedagog
Ramón Acín, el mètode Freinet a
algunes poblacions de Las Hurdes.
Resultat d’aquest aprenentatge
van ser els quaderns: Vida hurdana,
lo que escriben los niños.
La relació de Luis Buñuel amb
Tierra sin pan es va anar
transformant —des del principi del
rodatge, a la primavera de 1933; el
muntatge i la censura, a la tardor
del mateix any (poc després del

triomf electoral de la dreta, amb
què començaria el Bienni Negre),
fins a la sonorització, el 1936, i
l’estrena europea, el 1937, ja en
plena guerra— en un film d’agitació
republicana. Tierra sin pan no es va
estrenar en el Pavelló Espanyol de
l’Exposició Universal de París, sinó
al cinema Panthéon, a la primavera
de 1937, i per interessos polítics
de cerca d’ajut a les forces
republicanes s’hi va afegir una
coda propagandística, va ser
censurada i se’n va suprimir el nom
de Ramon Acín. La pel·lícula va ser
restaurada el 1965 pel mateix Luis
Buñuel.
La pel·lícula, envoltada també pels
esdeveniments polítics a Espanya,
representa una fita en la
trajectòria de Buñuel; així, la seva
filmografia se separa entre les
pel·lícules d’abans de Tierra sin
pan i les posteriors. El cineasta va
ser marcat pel document polític
que va representar el film, un
document atroç sobre la misèria,
un retrat cruel d’una terra i d’una
gent que encara avui és una fèrtil
font d’estudi d’altres
documentalistes. Aquest film
torbador per a qui el veu és potser
el menys “gratuït” de Luis Buñuel.
Recursos:
IBARZ, M. Buñuel documental: Tierra sin
pan y su tiempo (1999).
IBARZ, M. "Buñuel documental. Las
Hurdes, Tierra sin pan i el seu temps"
(tesi doctoral, 1998).
IBARZ, M. Catàleg de l'exposició a
l’IVAM: Tierra sin pan. Buñuel i els
nous camins de les avantguardes
(1999). Exposició a Saragossa l’any
2000.
IBARZ, M.: Conferència al KRTU: PN
1998.3.B86 // I235 // 2000
Més informació:
Mercè Ibarz
Departament de Periodisme i de
Comunicació Audiovisual
Telèfon: 93 542 24 95
A/e: merce.ibarz@peca.upf.es

MERCÈ IBARZ

Tot començant la recerca

Des del servei de Recerca

Andreu Ginés Sánchez, llicenciat en
Història per la Universitat de
València, comença el seu doctorat
a l’Institut Universitari d’Història
Jaume Vicens i Vives.

Noves
concessions
d'ajuts

Els seus camps d’interès se
centren en la societat catalana i
valenciana perquè estudiar el propi
entorn pot tenir una repercussió i
una aplicació immediates en
l’entorn mateix. Concretament,
l’estudi pretès se situaria en el
període que va del 1939 al 1945:
les caresties i les fams de la
primera postguerra espanyola, a
València.
Estudiar els fets més pròxims en el
temps permet de tenir un millor
accés a la informació: les dades
són més accessibles i la pròpia
experiència ajuda a la
interpretació. Estudiar el que ens
és propi és la manera de poder
elaborar teories més generals
susceptibles de ser exportades a
altres societats. És potser així que
ens podem acostar a un ideal
social.
Per buscar la informació, cal
adreçar-se a les fonts, compostes
per experts —sobretot del camp de
l’economia històrica—, i també per
documents, com ara la premsa i el
registre civil de defuncions. I
interpretar les dades obtingudes.
La finalitat de l’historiador és
interpretar les fonts. Cap font és
objectiva; cal aplicar el sentit
crític.

Tesis doctorals
“Aproximació informàtica a les
propietats específiques de la
realitat virtual, com a mitjà
audiovisual digital interactiu
generat a temps real, a través del
projecte interdisciplinari Galeria
Virtual”.
Narcís Parés Burguès
Periodisme i Comunicació
Audiovisual
Director: Xavier Berenguer Vilaseca
“Variación haploide en secuencias
nucleares humanas: el pseudogen
GBA”.
Rosa Martínez Arias
Ciències Experimentals i de la
Salut
Director: Jaume Bertranpetit
Busquets

Iniciar la recerca comporta buscar
fons per finançar-la. Cal demanar
beques a les institucions. I també
vol dir fer els cursos de doctorat, a
fi de completar la base teòrica i el
procès de recerca.

“L'aprenentatge de coneixement
especialitzat a través de l'anàlisi
d'alguns conceptes del dret de
família”.
Jordi Morel Santasusagna
Institut Universitari de Lingüística
Aplicada
Directora: M. Teresa Cabré
Castellví

La llicenciatura és un tram més en
els estudis; sembla la continuació
lògica de la seqüència natural en la
formació —diu Andreu Ginés—,
però iniciar els estudis de doctorat
és més seriós, més compromès.

“El concepto de establecimiento
permanente”.
David Elvira Benito
Dret
Directora: M. Antònia Agulló
Agüero

En el darrer mes d'abril han estat
atorgades les beques predoctorals
de Formació de Professorat
Universitari (FPU) del Ministeri
d'Educació, Cultura i Esport: de 29
beques presentades se n'han
concedit nou: una a l'Institut
Universitari de Lingüística Aplicada,
una a l'Institut Universitari
d'Història Jaume Vicens i Vives,
dues al Departament d'Humanitats,
tres al Departament de Ciències
Experimentals i de la Salut, una al
Departament de Dret i una al
Departament de Ciències
Polítiques i Socials. També s'ha
resolt el perllongament d'un
contracte d'incorporació de doctors
i de tecnòlegs del Ministeri de
Ciència i Tecnologia al
Departament d'Humanitats.
Cal destacar també que la
Fondation Banque de France ha
atorgat finançament a projectes de
recerca, dos dels quals no son
francesos. Es interessant veure
que alguns països son cada vegada
mes europeos, fent que les seves
beques de recerca no siguin
limitades a nacionals sino obertes
a tots els europeos.
En un d’ells “Financial Industry
integration and the Emergence of
new technologies” hi participen
dos professors del Departament
d’Economia i Empresa, Joel Shapiro
i Xavier Freixas.
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Ajuts complementaris i
nova convocatòria de les
beques de formació de
professorat universitari
(FPU)
Amb data 20 de març es va publicar
al BOE una convocatòria d'ajuts
complementaris per a Bbcaris de
Formació de Professorat
Universitari (FPU) del Ministeri
d'Educació, Cultura i Esport.
Aquesta nova activitat té per
objectiu millorar les condicions per
al desenvolupament del treball dels
becaris durant tot el seu període de
formació mitjançant el suport als
treballs de camp i les
investigacions relacionades amb la
seva tesi doctoral.
Els becaris FPU podran trobar-se en
qualsevol dels anys de gaudiment
de la beca en el moment de la
publicació d'aquesta convocatòria.
També podran sol·licitar aquest ajut
els nous becaris de la convocatòria
de beques FPU de 7 de novembre
del 2000 (tan aviat com disposin
del credencial corresponent).
L'import màxim d'aquest ajut serà
de 480.000 pessetes que s'abonarà
als becaris en un sol pagament. Les
activitats que hauran de
desenvolupar estaran compreses
entre el 20 de març i el 31 de
desembre del 2001. El termini per
lliurar les sol·licituds al Servei de
Recerca és el 25 de setembre del
2001.
Més informació a:
http://www.upf.es/rece/convoc/resum
/rei1673.htm

Previsió de convocatòries
En l’àmbit autonòmic: es publicaran
durant els propers mesos de maig i
juny les següents convocatòries:
ajuts per a la realització de
congressos, simposis i altres
actuacions de divulgació i
especialització (ARCS). Ajuts per
potenciar i donar suport als grups
de recerca consolidats (SGR). Ajuts
per a la reincorporació de doctors a
grups de recerca de Catalunya
(RED). Ajuts per a la creació,
desenvolupament i consolidació de
xarxes temàtiques (XT) i les
beques per a professors de les
universitats públiques catalanes
(BGP).
En l’àmbit estatal: la convocatòria
d'Accions Integrades s'obrirà a
finals de maig o principis de juny
amb un termini de 30 dies naturals,
i la de les beques FPU 2001 sortirà
abans del primer semestre del
2001.
En l’àmbit europeu: es preveu la
publicació de la setena
convocatòria del programa Societat
de la Informació al mes de juny. A
més s'han publicat dos anuncis
preliminars en relació amb la
publicació futura durant els mesos
de maig o de juny de dues
convocatòries conjuntes entre el
programa Qualitat de Vida i Gestió
dels Recursos Vius i la part de
medi ambient del programa
Energia, Medi Ambient i
Desenvolupament Sostenible. La
primera en relació amb el
finançament d'una xarxa europea
d'informació sobre biodiversitat i la
segona sobre les implicacions en la
salut i el medi ambient a causa de
factors endocrins.
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D’altra banda, abans del primer
semestre de l'any en curs es
publicarà la nova convocatòria per
a l'any 2001 de les beques FPU,
amb el termini de presentació
durant tot el mes de setembre
següent. La resolució es produirà
abans del 31 de desembre del 2001
amb l'objecte d'acomodar el
període de concessió de la beca
(12 mesos) a l'any natural i que la
data de començament sigui
realment l'1 de gener del 2002.
Aquest calendari es mantindrà, en
línies generals, en anys
successius.
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