Entrevista a
Miguel Beato,
director del
CRG

Vuit investiga dors de la UPF
distingits per la
seva recerca

“Sense ànim de ser elitista,
el PRBB pot tenir una qualitat
d’excel·lència molt destacada,
perquè hi ha la possibilitat de
crear un conjunt amb un criteri
de qualitat més estricte.” (pàg. 9)

En la primera convocatòria per
a promocionar la recerca, el
Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació
ha distingit la recerca de vuit
investigadors de la UPF. El
veredicte va ser emès per un jurat
composat per investigadors
coneixedors, però aliens, a la
recerca a Catalunya.
Aquestes distincions, que ja
s'apliquen a altres països d'Europa,
volen ser un flux continu de
recursos per a la recerca a
Catalunya i contemplen dues
categories: sèniors i júniors. Per la
joventut de la Universitat Pompeu
Fabra, la major part dels distingits
ho han estat en la categoria júnior.
En conjunt, els distingits (quatre
economistes, dos biòlegs, un
advocat i una arqueòloga) opinen
que les distincions són un notable
impuls per a incrementar la recerca
a Catalunya.
(pàg. 2)

Les notícies
mèdiques a la
premsa
Seguns un estudi realitzat a
l'Observatori de la Comunicació
Científica sobre la publicació de
notícies biomèdiques a la premsa,
la es revistes científiques tenen
un paper destacat com a font
d’informació dels mitjans de
comunicació escrita.
(pàg. 2)

L’IULA acull
el I Congrés
Internacional
de Variació
Lingüística
a Europa
L’ICLaVE 1 va reunir per primer cop
al continent els investigadors que
es dediquen a estudiar la variació
lingüística de les llengües parlades
a Europa.
L’objecte d’estudi de la variació lingüística està estretament relacionat amb el sistema de comunicació
usat en la interacció social, ja que
entén que les estructures lingüístiques estan configurades pel seu ús
dins de la societat i, per tant, estan
condicionades per factors i contextos de tipus lingüístic, estilístic i
social. Des d’aquest punt de vista,
l’estudi d’una variable pot servir
per mesurar altres formes de comportament social o per analitzar els
mecanismes del canvi lingüístic.
(pàg. 11)

També en
aquest número
El cromosoma Y
i els nostres orígens (pàg. 2)
Tribuna Oberta (pàg. 8)
Des del Servei de Recerca (pàg. 12)
Premis (pàg. 12)
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Més informació:
Jaume Bertranpetit
Departament de Ciències
Experimentals i de la Salut
Telèfon: 93 542 28 40
A/e: jaume.bertranpetit@cexs.upf.es

El cromosoma Y
i els nostres
orígens
El càncer a la
premsa
La variació genètica proporciona
informació sobre el patró i el
temps de la dinàmica evolutiva,
i això permet de treure l’entrellat
del passat: la història de les
poblacions humanes i la història
de la nostra pròpia espècie.
Veure la distribució geogràfica de
determinats marcadors genètics
permet de reconstruir els
processos d’expansió de les
poblacions o de crisis
demogràfiques, com també
els processos migratoris.

La UPF ha participat en estudis
recents sobre la variació del
cromosoma Y, els quals
coincideixen a apuntar un origen
comú de l’estirp masculina humana
molt més recent que no pas la
femenina; així, sembla que l’origen
del cromosoma Y cal situar-lo uns
60.000 anys enrere, més de 80.000
anys després que l’estirp femenina,
la que descriu el DNA mitocondrial.
Aquesta diferència podria atribuirse a diversos factors, potser a una
pressió selectiva sobre el
cromosoma Y, com podria ser
una situació de “coll d’ampolla”,
és a dir, un moment de crisi
demogràfica en què el nombre
d’humans minvés molt i, en
conseqüència, la composició
genètica dels grups posteriors
fos molt diferent.
Els estudis genètics sobre el
cromosoma Y també coincideixen
en l’origen africà del llinatge humà,
i això coincideix alhora amb la
informació sorgida de l’estudi de
les restes òssies. Totes aquestes
dades són una finestra a la nostra
prehistòria.

2

Recursos:
B ERTRANPETIT, JAUME. “Genome, diversity,
and origins: The Y chromosome as a
storyteller”. Proceedings of the
National Academy of Sciences of the
USA 2000; 97 (13): 6927-6929.
U NDERHILL , P.; DHRNG, P.; BERTRANPETIT, J.
( I ALTRES). “Y chromosome sequence
variation and the history of human
populations”. Nature Genetics 2000;
26: 358-254.
(vegeu també NOTÍCIES DE RECERCA
núm. 3, pàg. 9.)

La publicació de notícies relacionades amb la salut i la sanitat és
cada cop més freqüent en els mitjans de comunicació social. El càncer és una de les patologies que,
pel seu impacte social i sanitari, és
motiu d’un gran nombre de peces
periodístiques. Així, les informa cions i notícies sobre els factors de
risc i la seva prevenció, i els riscos
tecnològics i ambientals relacionats
amb el càncer es troben entre els
principals temes publicats, seguits
dels conflictes de l’Administració,
segons un estudi en què ha participat l’Observatori de la Comunicació
Científica. Les informacions relacio nades amb els nous tractaments
tenen menys importància quantitativa. Les revistes científiques tenen
un paper destacat com a font d’informació dels mitjans de comunica ció escrita, com també els organismes polítics i científics.
Recursos:
Las notícias sobre el cáncer en los
medios de comunicación escrita.
GARCÍA, A.; PERIS, M.; DE S EMIR, V.;
B ORRÀS, J.M.; REVUELTA , G.; MÉNDEZ, E.;
R IBAS, C.
Gaceta Sanitaria 2000; 14(2):139-145
Més informació:
Gemma Revuelta
Observatori de la Comunicació Científica
Telèfon: 935422446
A/e: gemma.revuelta@peca.upf.es

Fent recerca

Distingida la
recerca de vuit
investigadors de
la UPF
Vuit professors de la Universitat
Pompeu Fabra han guanyat les
distincions per a la promoció de la
recerca universitària atorgades pel
Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació
(DURSI) de la Generalitat de

Catalunya, que enguany han estat
convocades per primer cop. S’hi
van presentar uns dos-cents
investigadors i en van sortir trenta
distingits. Els distingits de la
categoria d’investigadors
reconeguts rebran cinc milions de
pessetes nets anuals, durant sis
anys, per la recerca del grup. Els
de la categoria de joves
investigadors rebran cinc milions
de pessetes durant quatre anys.
(Vegeu també NOTÍCIES
UPF núm. 5)]

DE

R ECERCA

Aquest programa de la Generalitat,
dotat amb 800 milions de pessetes
anuals, pretén reviscolar el
panorama investigador de les
universitats catalanes. El decret de
la convocatòria va ser publicat al
DOGC a l’agost del 1999, i al gener
del 2000 es va obrir la convocatòria,
que es va tancar el 30 de març. El 3
de juliol del 2000 el conseller
d’Universitats, Andreu Mas Colell, va
fer públics els noms dels distingits.
Qualsevol investigador de
Catalunya que treballi seriosament
en un projecte reconegut de
recerca pot aspirar a ser distingit
en algun moment de la seva
carrera. La convocatòria d’ajuts a
la recerca —que abasta tots els
camps del coneixement, des de
l’arqueologia fins a la biologia
molecular— serà convocada
anualment, i s'hi poden presentar
també professors d’universitats
privades de Catalunya. Els
investigadors sèniors que hagin
estat distingits no podran repetir,
mentre que els investigadors
júniors que hagin estat distingits
podran tornar-se a presentar com
a sèniors. Els investigadors
presentats en aquesta primera
convocatòria que no han estat
seleccionats són presentats
automàticament a la següent.
Els diners associats a la distinció
es poden utilitzar per finançar els
processos de la recerca, des del
material d’oficina fins al pagament
de col·laboradors en la recerca o
en la docència, i els investigadors
es poden alliberar com a màxim de
dues terceres parts de les hores
lectives que els corresponen.
Aquest model s’ha basat en un
altre que funciona a França, i les
distincions s’han atorgat sense
tenir en compte les quotes
(repartiment per temes, si és home
o dona...). Entre els distingits de
la UPF predominen els joves
investigadors, a causa de la
“joventut” de la Universitat.

Maria Eugènia Aubet:
La vida dels fenicis
Nom: Maria Eugènia Aubet Semmler
Departament: Humanitats
Lloc i any de naixement: Barcelona,
1943
Categoria: catedràtica d’Arqueologia
(1983)
Doctorat: Universitat de Barcelona
(1970)
Principals línies de recerca: la
colonització fenícia d’Occident;
treballs arqueològics a Tir, Beirut
i la badia de Haifa
Principals treballs publicats:
AUBET, E. Tartessos. Arqueologia
protohistorica del bajo
Guadalquivir. Sabadell: Ausa, 1990.
AUBET, E. Phoenicians and the West.
Cambridge: Cambridge University
Press, 1993.
AUBET, E. Tiro y las colonias fenicias
de occidente. Barcelona: Crítica,
1994.
És, també, directora del consell de
redacció de la revista: Cuadernos
de Arqueología Mediterránea.

repercussions socials i
econòmiques d'aquest contacte i,
també, estudiem les colònies
fenícies.

Jordi Galí:
Comprendre
el comportament
de l’economia

Els projectes de recerca més
importants que he coordinat són el
de Setefilla (Sevilla), un poblat
tartèssic que estableix un comerç
regular amb els fenicis de la badia
de Cadis (excavacions que vam fer
entre 1978 i 1985); el del Cerro del
Villar, a la badia de Màlaga, una
colònia fenícia fundada cap al 800
aC (excavacions fetes entre 1987 i
el 2000), ambdós finançats per la
Junta d'Andalusia. Des de 1997
excavem i treballem a Tir, al sud
del Líban, on es troba l'antiga
capital fenícia que va fundar les
colònies de Cadis, Cartago i
Eivissa. Aquest últim projecte està
finançat per l'Agència Espanyola de
Cooperació Internacional, del
Ministeri d'Afers Estrangers (AECI).

Nom: Jordi Galí Garreta
Departament: Economia i Empresa
(Centre de Recerca en Economia
Internacional, CREI)
Lloc i any de naixement: Barcelona,
1961
Categoria: professor de
Macroeconomia i director del CREI;
professor a la Universitat de Nova
York
Doctorat: Institut de Tecnologia de
Massachusetts (MIT), 1989
Principals línies de recerca:
macroeconomia, teoria monetària
i macroeconometria.
Principals treballs publicats:
GALÍ, J. "Technology, Employment,
and the Business Cycle: Do
Technology Shocks Explain
Aggregate Fluctuations?" American
Economic Review, 1999; 249-271.
GALÍ, J.; GERTLER, M. "Inflation
Dynamics: A Structural Econometric
Analysis". Journal of Monetary
Economics, 1999; 44(2): 195-222.
CLARIDA, R.; GALÍ, J.; G ERTLER, M. "The
Science of Monetary Policy: A New
Keynesian Perspective". Journal of
Economic Literature, 1999; 37(4):
1661-1707.
CLARIDA, R.; GALÍ, J.; G ERTLER, M.
"Monetary Policy Rules and
Macroeconomic Stability: Evidence
and Some Theory". Quarterly
Journal of Economics, 2000;
CXV(1): 147-180.
És, també, coeditor de la revista
European Economic Review,
membre de l'equip d'editors
de l’American Economic Review
i editor associat de Review
of Economic Dynamics,
Investigaciones Económicas,
Spanish Economic Review
i Economics Letters.

Com valoreu les distincions per a la
promoció de la recerca i el fet d'haver estat distingida?
En el meu cas aquesta distinció
es deu, potser, a la ressonància
internacional d'aquestes troballes,
que afecten la història del món
mediterrani abans de l'arribada de
Roma i que mostren un món obert,
molt dinàmic i sobretot molt
avançat en termes de comerç
internacional, contactes
diplomàtics i integració
sociopolítica.

Podeu fer una breu descripció de la
vostra recerca?
El meu camp d'estudi és
l'arqueologia del colonialisme
preromà, i en particular el món
colonial fenici a la Mediterrània
entre el 800 al 500 aC des del punt
de vista del contacte entre societats
amb diferent nivell sociopolític:
una civilització urbana oriental
(fenicis) i societats indígenes quasi
prehistòriques. La nostra recerca
consisteix a estudiar, analitzar i
excavar poblats indígenes que van
estar en contacte amb el món
colonial, com ara els tartessos (al
sud de la Península); analitzem les

Es tracta d'una oportunitat única
per posar ordre a la nostra recerca
i dedicar-hi més temps i
tranquil·litat; és un gran honor que
ajuda molt, en termes d'impuls
emocional, a continuar una tasca
silenciosa normalment no gaire
valorada dintre el món acadèmic;
i representa, sobretot, l'ocasió per
reciclar-se i per llegir tot allò que
normalment tenim aparcat des de
temps immemorial. L'únic problema
que tinc, a títol personal, és que
m'agrada molt la docència i no veig
com compaginar les dues coses, ja
que no tinc intenció de deixar-la.
(Vegeu també NOTÍCIES
UPF núm. 1)

DE

R ECERCA

Podeu fer una breu descripció de la
vostra recerca?
Estic interessat a comprendre per
què les societats industrialitzades
experimenten fluctuacions que
afecten l'economia en el seu
conjunt i que es reflecteixen en
variacions de l'atur, la inflació, la
taxa de creixement, el tipus de
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canvi, etc. Naturalment, també
m'interessa analitzar el paper que
pot tenir la política econòmica per
limitar l'impacte negatiu que
puguin tenir aquestes fluctuacions.

Com valoreu les distincions per a la
promoció de la recerca i el fet d'haver estat distingit?
Crec que representen un primer
pas, modest però en la direcció
correcta, que és la d'augmentar els
incentius per fer recerca de
qualitat des de Catalunya. Crec
que el DURSI té les idees clares
i sap on vol anar; malauradament,
però, el món universitari amb el
que ha de tractar és, amb
excepcions molt dignes,
enormement reaccionari. Per tant,
qualsevol canvi s'ha d'introduir de
mica en mica i amb peus de plom,
procurant que el gegant no es
desperti, una mica com es feia
amb l'exèrcit espanyol en els anys
de la Transició. Com és natural, em
sento molt orgullós d'haver format
part de la primera promoció de
"distingits".

FERNANDO GUIRAO, ALBERT MARCET,

(Vegeu també N OTÍCIES
UPF núm. 5)
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GÁBOR LUGOSI I JORDI GALÍ

Fernando Guirao:
Política exterior
d’Espanya
Nom: Fernando Guirao Piñeyro
Departament: Economia i Empresa
Lloc i any de naixement: Granada,
1962
Categoria: professor titular
d’Història Contemporània (1998)
Doctorat: Institut Universitari
Europeu de Florència (1993)
Principals línies de recerca: història del món després de la Segona
Guerra Mundial, amb especial
èmfasi en la política exterior
d’Espanya.
Principals treballs publicats: Spain
and the Reconstruction of Western
Europe, 1945-57. Challenge and
Response. Londres: Macmillan,
1998.

Podeu fer una breu descripció de la
vostra recerca?
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Durant els quatre anys següents
voldria continuar portant endavant
la meva recerca sobre la
concepció, l’elaboració i l’aplicació
del conjunt de mesures més
importants de la política
econòmica exterior del règim de
Franco. Això comporta enllestir una
monografia sobre la política
econòmica exterior d'Espanya
entre 1957 i 1975 (seguint el camí

marcat pel meu primer llibre).
També vull escriure una monografia
divulgativa sobre la política
europea d'Espanya durant la segona
meitat del segle XX, que publicarà
l'editorial Oxford University Press.
I, a més, vull tirar endavant un
projecte europeu d'investigació
—Expanding the European Union:
Lessons from the Past, 1961-1995.
Negotiating for Enlargement— que
té com objectiu l'estudi comparatiu
dels processos d'ampliació
comunitària.
Com en ocasions anteriors, el meu
compromís és intentar que el cas
d'Espanya sigui rellevant en
l'estudi de la història econòmica i
política de l'Europa contemporània;
aquesta és la meva contribució
personal per posar fi al perllongat
ostracisme històric que ha deixat
Espanya al marge de la història
europea contemporània.

Com valoreu les distincions per a la
promoció de la recerca i el fet d'haver estat distingit?
El programa de distincions és una
autèntica revolució en el sentit de
promoure la recerca universitària -com el seu nom ben bé indica, però
no crec que sigui oportú que jo
faci cap valoració del fet d’haver
estat un dels distingits.

Gábor Lugosi:
Mecanismes automàtics
del pensament
Nom: Gábor Lugosi
Departament: Economia i Empresa
Lloc i any de naixement: Budapest,
1964
Categoria: professor titular
d’Estadística i Investigació
Operativa (1996)
Doctorat: Acadèmia Hongaresa de
Ciències (1991)
Principals línies de recerca: teoria
estadística del reconeixement de
formes, estimació d’unitats,
selecció de models i teoria de
la informació (estadística no
paramètrica)
Principals treballs publicats:
DEVROYE, L.; L UGOSI, G. Combinatorial
Methods in Density Estimation.
Nova York: Springer, 2000.
BOUCHERON, S.; LUGOSI, G.; MASSART, P.
"A sharp concentration inequality
with applications". Random
Structures and Algorithms, 2000:
16;277-292.
CESA-BIANCHI , N.; L UGOSI, G. "On
prediction of individual
sequences." Annals of Statistics,
1999: 27;6.
LUGOSI, G.; NOBEL, A. "Adaptive Model

Selection Using Empirical
Complexities”. Annals of Statistics,
1999: 27;6.
És, a més, editor associat d’IEEE
Transactions on Information Theory.

Podeu fer una breu descripció de la
vostra recerca?
Els éssers humans són capaços
d’aprendre conceptes a partir
d’exemples vistos, i generalitzarlos a posteriori. Així, per exemple,
un nen aprèn el concepte de
“cotxe” després d’haver-ne vist
alguns exemples etiquetats així
pels adults, i és capaç de
reconèixer models que no ha vist
mai. I això ho fa sense que ningú
li expliqui la definició exacta de
cotxe. No intento explicar com ho
fa el nen (això pertany a altres
camps, com ara la psicologia o la
neurobiologia), sinó com es poden
automatitzar els processos
d’aprenentatge.
En els darrers cinquanta anys han
aparegut problemes d’aquesta
mena aplicats, i amb la facilitat
actual d’obtenir i manipular dades
creix també la demanda de cercar
conceptes amagats en les dades.
Un exemple és el reconeixement
automàtic de formes, el diagnòstic
mèdic automatitzat, la predicció de
processos complexos (com ara el
temps o la borsa), la compressió i
transmissió d’informació, la
intel·ligència artificial. En els
darrers decennis s’han plantejat
marcs matemàtics de recerca; en
la meva recerca miro de descobrir
les possibilitats i els límits
d’aquest “aprenentatge”
automàtic, i l’eina fonamental de
la meva feina és la teoria de la
probabilitat i els mètodes de
l’estadística matemàtica.

Com valoreu les distincions per a la
promoció de la recerca i el fet d'haver estat distingit?
Distincions d'aquesta mena són
molt importants i saludables. Per
descomptat, haver estat elegit és
un grandíssim honor. El valor de les
distincions es farà evident a llarg
termini, quan, si els números no
canvien, en qualsevol moment hi
haurà seixanta premiats sènior i
vuitanta júniors. Això crearà una
motivació addicional molt
important per als millors
investigadors. La cosa més
important és mantenir la
credibilitat del procés de selecció
—cosa que ara ningú no pot
qüestionar— mitjançant un tribunal
d'investigadors d'extraordinari
prestigi, una part dels quals

haurien d’estar preferiblement
treballant fora de Catalunya. També
és important canviar el tribunal
periòdicament per filtrar, a llarg
termini, possibles biaixos que
puguin perjudicar alguns camps
de la recerca.

Albert Marcet:
Models dinàmics
de l'economia
Nom: Albert Marcet Torrens
Departament: Economia i Empresa
Lloc i any de naixement: 1960
Categoria: catedràtic de Fonaments
de l’Anàlisi Econòmica (1991)
Doctorat: Universitat de Minnesota
(1987)
Principals línies de recerca:
modelització de l’aprenentatge en
models macroeconòmics i solució
de models dinàmics estocàstics
mitjançant expectatives
parametritzades.
Principals treballs publicats:
MARCET, A.; SARGENT, T.J.
“Convergence of Least Squares
Learning Mechanisms in SelfReferential Linear Stochastic
Models”. Journal of Economic
Theory, 1989.
MARCET, A.; MARIMON, R.
“Communication, Commitment and
Growth”. Journal of Economic
Theory, 1992.
H AAN, W DEN; MARCET, A. “Accuracy in
Simulations”. Review of Economic
Studies.
És, també, editor associat
d’Econometrica, 1994.

També he desenvolupat algoritmes
computacionals per trobar
solucions a models dinàmics de
l'economia. Aquestes tècniques les
he aplicades a diversos problemes
de política fiscal, com ara els
efectes distributius dels impostos
sobre el capital i el treball, els
efectes de l'estructura dels
mercats financers sobre el deute i,
també, a temes d'economia
financera, com ara l'explicació de
la prima de risc que obtenen les
accions en els mercats de valors.
També he fet aplicacions a l'estudi
dels efectes que tenen sobre el
creixement de països poc
desenvolupats el fet que aquests
no puguin accedir al mercat de
capitals per raons de manca de
credibilitat i per manca
d'informació.

Com valoreu les distincions per a la
promoció de la recerca i el fet d'haver estat distingit?
Per a mi ha estat una alegria molt
gran. Em permetrà concentrar-me
en la meva recerca i acabar un
munt de projectes que tinc a mig
fer (tot això, quan pugui deixar de
ser director del Departament).
Crec que pot ser un element
crucial per millorar les condicions
de recerca dels investigadors que
treballem a la universitat catalana.
La recerca a Catalunya no serà
competitiva a nivell europeu si les
condicions econòmiques i de
treball que oferim als investigadors
catalans no són competitives a
nivell europeu.

Rafael Maldonado:
Els ratolins addictes
Nom: Rafael Maldonado López
Departament: Ciències
Experimentals i de la Salut
Lloc i any de naixement: Cadis, 1961
Categoria: professor titular de
Farmacologia (1999)
Doctorat: Universitat René
Descartes (París V) (1990)
Principals línies de recerca:
farmacologia de neurotransmissors
i neuromoduladors peptídics,
i opioides i mecanismes
neurobiològics de la síndrome
d’abstinència en rosegadors.
Principals treballs publicats:
MALDONADO, R.; SAIARDI, A.; VALVERDE,
O.; S AMAD, T.A.; ROQUES, B.P.; BORRELLI,
E. “Absence of opiate rewarding
effects in mice lacking dopamine
D2 receptors”. Nature. Agost de
1997. 7;388(6642): 586-9.
MALDONADO, R.; SMADJA , C.;
M AZZUCCHELLI, C.; SASSONE-C ORSI, P;
MAZUCCHELLI, C. “Altered emotional
and locomotor responses in mice
deficient in the transcription factor
CREM”. Proc Natl Acad Sci USA.
Novembre de 1999. 23;96(24):
14094-9.
FILLIOL, D.; GHOZLAND, S.; C HLUBA, J.;
M ARTIN, M.; M ATTHES, H. W., SIMONIN, F.;
BEFORT, K.; GAVERIAUX-R UFF, C.; DIERICH,
A.; LEMEUR, M.; VALVERDE, O.;
M ALDONADO, R.; KIEFFER, B.L. “Mice
deficient for delta- and mu-opioid
receptors exhibit opposing
alterations of emotional
responses.” Nat Genet. Juny del
2000. 25(2): 195-200.

Podeu fer una breu descripció de la
vostra recerca?
He estudiat el comportament de
l'economia quan els agents
econòmics aprenen a formar
expectatives sobre el futur, al
mateix temps que les seves
expectatives afecten el
funcionament de l'economia. Així,
he estudiat sota quines condicions,
mentre els agents aprenen, es pot
convergir a l'equilibri denominat
d’expectatives racionals, i si
aquests models poden explicar el
comportament hiperinflacionari de
la majoria d'economies sudamericanes als anys vuitanta.
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Podeu fer una breu descripció de la
vostra recerca?
El tema central dels nostres
treballs de recerca consisteix en
l’estudi dels mecanismes biològics
implicats en els fenòmens de
dependència de les drogues i els
trastorns afectius. En particular,
estem interessats en les bases
neuroquímiques i
neuroanatòmiques dels fenòmens
de dependència dels opiacis i els
cannabinoides. En els nostres
estudis abordem els possibles
aspectes físics d’aquestes
dependències, com també el
component motivacional que
condueix al consum abusiu
d’aquestes substàncies. Per
esbrinar-ho emprem, per una
banda, una estratègia
farmacològica clàssica consistent
a utilitzar compostos químics
capaços de bloquejar o d’activar
els diferents receptors o sistemes
de senyalització intracel·lulars que
funcionen en el sistema nerviós
central. Per altra banda, també
emprem animals modificats
genèticament, concretament
ratolins knock-out. Aquests ratolins
són animals en els quals,
mitjançant tècniques de biologia
molecular, s’ha suprimit el gen que
codifica una determinada proteïna
i, en conseqüència, els animals
seran deficients en aquesta
proteïna tota la vida. Així,
representen una eina experimental
excel·lent per poder avaluar el
paper fisiològic de la proteïna
eliminada en aquesta mutació
induïda.

Com valoreu les distincions per a la
promoció de la recerca i el fet d'haver estat distingit?
La concessió de la distinció de la
Generalitat de Catalunya penso que
serà d’una gran transcendència per
al desenvolupament de les nostres
línies de recerca. La possibilitat
que ofereix en aquest cas la
Generalitat de dedicar una part del
temps de docència a activitats de
recerca és, possiblement, una de
les millors idees per desenvolupar
línies de recerca competitives.
Iniciatives d’aquesta mena són
fonamentals per mantenir una
adequada activitat científica a
Catalunya.
(Vegeu també NOTÍCIES
UPF núm. 2 i 5)
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Jesús Silva:
Nou model social
i política criminal
Nom: Jesús Maria Silva Sánchez
Departament: Dret
Lloc i any de naixement: Piedrahita
(Àvila), 1959
Categoria: catedràtic de Dret Penal
(1991)
Doctorat: Universitat de Barcelona
(1985)
Principals línies de recerca: dret
penal i política criminal en societats contemporànies
Principals treballs publicats:
Aproximación al derecho penal con temporáneo (Barcelona: Bosch,
1992); Consideraciones sobre la
teoría del delito (Buenos Aires: AdHoc, 1998); La expansión del dere cho penal. Aspectos de la política
criminal en las sociedades postin dustriales (Madrid: Civitas, 1999);
Política criminal y persona (Buenos
Aires: Ad-Hoc, 2000).

Podeu fer una breu descripció de la
vostra recerca?
L'objecte de la meva recerca
actual és l'anàlisi de les
conseqüències del nou model de
societat (postindustrial,
postmoderna) sobre la política
criminal legal, com també sobre
els models concrets emprats per
atribuir responsabilitat penal; és a
dir, sobre el desenvolupament de
l'anomenada "teoria del delicte".
En particular, es tracta de
determinar quines són les
respostes estatals a les demandes
creixents de seguretat de la
població i de fer-ne la valoració
corresponent. El nou paradigma
sembla ser el de l’estat de la
prevenció, que es caracteritza per
una irrefrenable tendència vers
l'atribució al dret penal de la
funció de control gerencial de
riscos (tècnics i socials), així com
la de resolució de macroproblemes
(violència, contaminació, conflictes
racials, etc). Però no és segur que
aquest desenvolupament, que
condueix a una mena
d'administrativització del dret
penal, sigui el correcte. Per tant,
cal una anàlisi detinguda de les
seves manifestacions: delictes
d'acumulació, concepció de la
comissió per omissió en clau de
strict liability, protecció penal de
l'activitat d'inspecció de l'estat i
reintroducció de la noció
d'innocuització, entre d'altres.

Com valoreu les distincions per a la
promoció de la recerca i el fet d'haver estat distingit?
Crec que la distinció té un efecte
molt important d'incentivar la
recerca dels encara no distingits,
com també de donar suport a la
tasca investigadora dels distingits.
Per a mi ha estat una gran notícia,
en primer lloc en termes simbòlics,
però evidentment també en la
dimensió material, ja que facilitarà
substancialment la meva activitat.

Miguel Valverde:
La cançó dels ions
Nom: Miguel Ángel Valverde de
Castro
Departament: Ciències
Experimentals i de la Salut
Lloc i any de naixement: San Pedro
de Latacarce (Valladolid), 1963
Categoria: professor titular de
Fisiologia General
Doctorat: Universitat de Cambridge
(1991), Universitat de Valladolid
(1992)
Principals línies de recerca: anàlisi
biofísica i molecular del
comportament dels canals iònics,
la seva fisiopatologia i les
aplicacions terapèutiques,
especialment de les molècules que
contenen resistència a la teràpia
anticancerosa, la fibrosi quística i
els canals regulats per estrògens.
Principals treballs publicats:
VALVERDE, M. A.; DÍAZ, M.; SEPÚLVEDA, F.
V.; GILL, D. R.; H YDE, S. C.; H IGGINS,
C.F. “Volume-regulated chloride
channels associated with the
human multidrug-resistance Pglycoprotein.” Nature. 1992 27;
355(6363): 830-3.
VALVERDE, M.A.; O’BRIEN , J. A.;
SEPÚLVEDA, F.V.; R ATCLIFF, R. A.; EVANS,
M.J.; COLLEDGE, W. H. “Impaired cell
volume regulation in intestinal
crypt epithelia of cystic fibrosis
mice” Proc Natl Acad Sci USA.
Setembre de 1995. 26; 92(20):
9038-41.
VALVERDE , M. A.; ROJAS, P.; AMIGO , J.;
COSMELLI, D.; O RIO, P.; BAHAMONDE, M.
I.; MANN, G. E.; VERGARA, C.; LATORRE,
R. “Acute activation of Maxi-K
channels (hSlo) by estradiol binding
to the beta subunit” Science.
Setembre de 1999. 17; 285(5435):
1929-31.

Podeu fer una breu descripció de la
vostra recerca?
Seguim dues línies principals de
recerca. Una estudia l'efecte dels
estrògens en el sistema
cardiovascular: la interacció entre
l’hormona i els canals potàssics de
les parets vasculars de múscul llis,
per dissenyar estratègies
moleculars que permetin conèixer

on s’uneixen, com cal que sigui
l’estructura d'aquesta unió amb
el receptor, per dissenyar nous
fàrmacs més efectius, sense els
efectes col·laterals indesitjats dels
estrògens. En l’altre front, fem
recerca sobre fibrosi quística, una
malaltia genètica dramàtica per la
seva incidència. Malgrat ser una
malaltia molt ben identificada
genèticament, encara es desconeix
gran part de la fisiopatologia, és
a dir, perquè aquesta alteració
genètica determina unes malalties
funcionals a la cèl·lula. Per a la
nostra recerca fem servir tècniques
bioquímiques i moleculars de
manipulació i expressió de
proteïnes i d'injecció de DNA a una
cèl·lula. Per l'altra, una sèrie de
tècniques electrofisiològiques que
aconsegueixen enregistrar un
senyal elèctric en material viu.
Afegim un microelectrode a una
cèl·lula per enregistrar els canvis
en el potencial de membrana:
l’activitat de les molècules que
estem expressant, canals iònics.
Quan hi ha moviment d’ions es
genera un corrent elèctric, que
revela, en darrera instància, com
funcionen les proteïnes: si
permeten un pas d’ions més gran
o més petit. Estem parlant de
corrents d’entre nanoamperes
i picoamperes, ja que per sentir el
"soroll" dels ions cal amplificar-lo
molt.

tot entre tots no ajuda a la
recerca; per això crec que està
bé triar grups de qualitat.
És fàcil pensar que responc així
perquè en sóc un dels beneficiats,
però haig de dir que aquesta idea
ja la sostenia abans i la sostindré
després, encara que no em toqui
mai més un premi d’aquesta mena.
Aprovo la tendència a identificar
grups líders indiscutibles i a donarlos suport. Aquests guardons en
són el reflex.
(Vegeu també NOTÍCIES
UPF núm. 1).
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Com valoreu les distincions per a la
promoció de la recerca i el fet d'haver estat distingit?
En la meva opinió aquesta
concessió és una cosa fantàstica!
En molts aspectes, no només en el
personal. I no ho dic només per mi.
És un model de premi a
determinats científics per una
tasca de recerca contrastada dins
una àrea, que ja s'està aplicant en
altres països. La idea del rerefons
és que cal evitar de repartir la
poca cosa que hi ha entre tots,
perquè amb això només
s’aconsegueix donar ben poc a
tothom. Si tenim en compte que
som una comunitat sense gaires
recursos, és obvi que repartir-ho
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Tribuna Oberta
Altre cop amb NOTÍCIES
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Per segon any torna NOTÍCIES DE
RECERCA . Amb un retard provocat
per problemes organitzatius, volem
tornar a estar amb la comunitat
universitària de manera periòdica.
És com si comencéssim una segona
etapa per a la qual volem agafar
nova energia i millorar les vies de
comunicació entre la recerca a la
UPF i l'altaveu que NOTÍCIES DE
R ECERCA pretén ser.
Com abans, NOTÍCIES DE RECERCA es
produeix des de l'Observatori de la
Comunicació Científica; ara, però,
la persona responsable és Cristina
Junyent, doctora en Biologia i màster en Comunicació Científica, la
qual, tot i conèixer bé la nostra
universitat, necessita rebre la
informació del que els investigadors fem; cal que siguem conscients que només aportant la informació de base ens en podrem fer
ressò en aquestes pàgines.
Qualsevol notícia de recerca i, molt
especialment, de producció científica li hauria de ser notificada. A la
UPF hi ha una amplitud de camps
de recerca que fa impossible fer-ne
un seguiment continu. Per això cal
que se'ns faci saber quan surten
articles a les revistes internacionals i de prestigi de cada àrea,
quan es publiquen llibres de ressò,
quan hi ha novetats en desenvolupaments basats en la recerca, reunions especialment interessants
i tot allò que sigui una fita en els
propòsits de recerca dels nostres
departaments i instituts.
Només els professors i investigadors de la UPF sabeu què hauríem
de reflectir en aquestes pàgines:
feu-nos-ho saber! Penseu a enviarnos un missatge a: noticies.recerca@grup.upf.es. És ben senzill: "Es
publica tal article a tal revista en
el qual jo (o algú del meu entorn)
he participat", o "Sortirà aviat tal
llibre (meu) que és fruit de la meva
recerca de l'últim temps", o el que
sigui. Després ja ens posarem en
contacte amb vosaltres.
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Altres tipus de suggeriments seran
també benvinguts: visitants que es
podrien entrevistar, seccions que
s’hi podrien incloure... En definitiva, necessitem la complicitat de
tots per tal de fer de NOTÍCIES DE
RECERCA un instrument que tracti
i que expliqui la recerca que es fa
a la nostra universitat. Sens dubte
cal explicar la qualitat i la quantitat de la nostra recerca, i aquest
és el primer objectiu d'aquesta
publicació. Ajuda'ns a aconseguir
que la comunitat de la UPF sàpiga
quina recerca s'està fent cada dia.
Cada dia és més clara la necessitat
que tenim d'explicar la nostra
recerca i de retre’n comptes. En
l'àmbit més proper i intern aquesta
publicació representa una resposta
a aquesta necessitat. És per això
que no podem deixar passar que
fites importants dels nostres investigadors no s'hi vegin reflectides.
Per altra banda, hem començat un
treball d'avaluació de la recerca a
la UPF tant pel que fa a la participació i l’èxit en convocatòries de
recerca com, i sobretot, de la producció científica. Esperem poder-ne
donar notícies properament.

Jaume Bertranpetit
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Entrevista

Miguel
Beato

és director de l’Institut
de Biologia Molecular dels
Tumors a la Universitat
de Marburg, professor
visitant de la UPF i director
del Centre de Regulació
Genòmica (CRG). Aquest
centre, fruit de la col·laboració entre la UPF i el
Departament d'Universitats,
Recerca i Societat de la
Informació (DURSI), s’integrarà en el Parc de Recerca
Biomèdica de Barcelona
(PRBB).

Miguel Beato (Salamanca, 1939)
es va llicenciar en Medicina a
Barcelona, i tot seguit es va
traslladar a Madrid per fer-hi la
pràctica clínica. Va ser des de
Madrid que se’n va anar a fer
recerca a Alemanya. La seva
recerca ha estat essencialment
dedicada a estudiar el mecanisme
d'acció de les hormones. Els seus
treballs sobre els mecanismes
moleculars d'inducció de
l'expressió dels gens per hormones
de la família dels esteroides han
esdevingut clàssics del tema.

Com a espanyol que heu fet la carrera de recerca fora de l’Estat, quina és
la vostra opinió sobre la política
científica espanyola actual?
És difícil tractar-ho en quatre
paraules, però es pot veure que hi
ha hagut daltabaixos. La política no
és més que un reflex del que volen
els ciutadans; els polítics no
inventen les opinions, sinó que les
canalitzen i defensen les opinions
majoritàries de l’opinió pública.
Fins fa ben poc als ciutadans no
els interessava la ciència, i els
polítics no venen un producte que
ningú no té cap interès a comprar.
La política dels darrers anys a
Madrid ha estat força desastrosa,
pitjor que la dels darrers anys
socialistes. Al principi s’enviava
molta gent a fer recerca fora, es
concedien moltes beques, hi havia
sistemes de suport a la recerca.
Després tot això s’ha aturat i fins
i tot ha anat enrere en molts
aspectes. Crec, però, que alguna
cosa està canviant, especialment
amb la integració europea, i potser
també per un canvi en la mentalitat
dels empresaris, de les indústries
més competitives, que s’adonen que
la inversió en recerca bàsica és
important per a ells. La meva
impressió ara és força positiva,
tot el que està passant ara aixeca
moltes esperances: cap a una
situació pitjor no es podia anar;
d’alguna manera se sent un canvi
d’actitud en tot el país. Tot i que, pel
que he vist, encara em sembla poc.
Aquest canvi d’actitud es reflecteix
també als diaris importants; jo
segueixo El País i La Vanguardia i
m’adono que, progressivament, la
informació sobre recerca va
prenent més pes; s'informa sobre
desenvolupament científic, i no
només quan un científic espanyol
ha fet una descoberta, sinó també
sobre una troballa científica
interessant publicada a Nature.
Això em sembla el reflex que algú
ho ha de llegir, ja que si no no es
publicaria; per tant, hi ha d’haver
una demanda per part de la
societat d’aquesta mena de
notícies. I crec que aquest és un
símptoma molt positiu, ja que, a fi

de comptes, els polítics hauran
de tenir en compte aquest canvi
en l’opinió pública; així, tot i que
la seva motivació personal no sigui
aquesta, el mecanisme polític duu
a donar suport a les tendències
de l’opinió del públic. És a dir, el
polític pedagog que forma el públic
no existeix, sinó que és aquell el
que respon a les demandes de la
societat. Em fa la impressió que
això està canviant, i que en aquest
sentit ens estem posant a nivell
europeu.
Els polítics haurien de respondre
a aquest efecte, a aquest canvi
en l’opinió pública, amb una actitud
intel·ligent, que faci comprendre
que si Espanya ha de competir amb
una política científica cal que
inverteixin molts més diners.
Per ara no podem, però, ser gaire
optimistes. Tot i que, com dic,
sembla que les coses tenen
tendència a canviar, cal admetre
que encara ens falta molt de camí
per recórrer.

I, la política científica del DURSI?
Sembla que canvien les
perspectives de futur. Si en algun
lloc no hi havia interès per la
recerca era a Barcelona. Era molt
trist: una ciutat dinàmica, amb un
fort teixit empresarial i, malgrat
això, sense cap interès per la
recerca. En els programes polítics
la recerca no hi tenir cap paper
rellevant: n’hi havia poquíssima, en
comparació amb Madrid. Sobretot
en biologia molecular, amb l’única
excepció d’algun institut concret.
Ara, en canvi, a Madrid estan
espantats: a veure si en la
competència per fons europeus els
deixarem marginats, perquè la
dinàmica a Barcelona és forta!
La meva por és que aquest ritme
sigui un pèl ràpid, que les coses
no es puguin fer bé, que no es
madurin adequadament; cal pensar
bé els projectes, organitzar-los
acuradament. De tota manera,
m’han contagiat aquest optimisme,
sobretot el conseller Mas Colell,
que em sembla una persona
interessant; és una fortuna per als
investigadors catalans tenir una
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persona amb les coses tan clares,
un bon cap amb ganes de fer
coses. Les condicions són òptimes.
Si no s’aconsegueix assolir ara el
nivell desitjat, no s’aconseguirà
mai. Les condicions polítiques són
les millors.
Cal tenir en compte, també, la
constel·lació d’un equip català a
Madrid que donarà suport a la seva
política. Ara és el moment de
recuperar el temps perdut (que és
enorme) i de posar-se, si més no,
a l’alçada de Madrid pel que fa a
infraestructures, a bons centres, a
la dinàmica de la recerca, i potser
ho aconseguirem amb el centre que
s’està preparant: el Parc de
Recerca Biomèdica de Barcelona.
També és molt bo el programa de
Ciutat del Coneixement que
impulsa l’Ajuntament de Barcelona.

Quines són les perspectives del
Centre de Regulació Genòmica
(CRG), del qual sou el director?
Aquest és un dels conceptes creats
pel conseller Mas Colell (i fruit,
també, del bon teixit de persones
que l’aconsellen) que són més
esperançadors. Crec que és una
idea excel·lent: un centre petit,
funcional, dedicat a la recerca
bàsica d’alta qualitat, sense
funcionaris; el pla és perfecte.
La nostra contribució és només
omplir-lo de bons científics.
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El problema és que aquests
centres són un pèl petits per a la
dimensió europea. Quan estigui en
funcionament, el CRG gestionarà
uns 500 milions de pessetes a
l’any, xifra que, en comparació amb
altres institucions europees, en fa
un minicentre. Aquesta mancança
se suplirà, però, integrant-hi
diversos centres, de manera que hi
haurà diverses petites unitats. El
centre, aïllat, no tindria possibilitat
de competir a Europa, ja que la
complexitat de la recerca biològica
moderna és tan gran i la inversió
necessària tan important que si no
hi ha un nombre d’investigadors de
l’ordre de quatre-cents o cinc-cents
no hi ha totes les tècniques
disponibles a l’entorn. Aquest fet
frena la velocitat d’obtenir
resultats, perquè sempre s’han
d’anar a buscar les tècniques a
altres llocs, implementar-les, etc., i
quan s’obtenen els resultats sovint
ja hi ha algú altre en un altre lloc
que ho ha fet i ho ha publicat.
L’avantatge dels centres grans és
que hi són totes les tècniques, i si
se’n necessita alguna altra perquè
l’experiment t’hi duu, sempre hi ha
un expert a prop que té la tècnica

necessària que permet
implementar-la i obtenir resultats,
i s’arriba així a la massa crítica.

Quins seran els criteris de selecció
dels investigadors que hi treballin?
Cal mencionar que a Barcelona hi
ha també un projecte similar amb
una estructura similar i que també
és una fundació: és el Parc
Científic i Tecnològic. En ambdós
casos hi haurà dos criteris
estrictes de selecció: la qualitat de
la recerca i que el científic encaixi
en el concepte del centre.

Quins grups de recerca hi haurà al
PRBB?
Al PRBB hi haurà el Departament
de Ciències Experimentals i de la
Salut (CEXS), que està creixent i
respecte al qual estic molt satisfet
d’haver-hi participat en la fase
inicial (potser això va ser el que
em va convèncer que a Barcelona
hi havia la possibilitat de fer
alguna cosa interessant
relacionada amb la recerca en
biologia). El criteri de qualitat ha
dominat i continuarà dominant en
la selecció del personal del
departament; no hi ha hagut,
doncs, compromisos deguts. Això
fa que ja hi hagi un grup bo, petit
però bo, que anirà creixent fins que
s’assoleixi un departament amb
dos-cents investigadors. Potser
també amb Medicina, si s’inicia.
Després hi ha l’IMIM, que és més
heterogeni: té un bon equip de
farmacologia, molts bons
epidemiòlegs, biòlegs cel·lulars...
Aporta entre dos-cents cinquanta
i tres-cents investigadors. D’altra
banda, també hi ha el nostre centre
(CRG), que aportarà, quan funcioni
a ple rendiment, uns cent
cinquanta investigadors. Tots
aquests grups arribaran a fer
una massa crítica important
de científics fent recerca en
un mateix edifici.
Aquesta mateixa idea hi ha al Parc
Científic i Tecnològic, tal vegada
amb un xic més d’ambició en la
mida. El PRBB és més reduït, però,
sense ànim de ser elitista, crec
que tenim un criteri de qualitat
més alt, que es pot justificar
perquè és tot nou; la Universitat
de Barcelona hereta estructures
i té compromisos, el PRBB és nou,
la UPF és nova; potser això permet
crear un conjunt amb un criteri de
qualitat més estricte. Potser més
petit però més fi.

Com explicaríem a altres investigadors de la UPF quina és la recerca
que es farà al PRBB?
Hi haurà diverses àrees; seguirem
en un entorn científic que
interaccioni amb altres
institucions, no només de l’àmbit
de la genòmica. Hi haurà una
estructura ben important de
bioinformàtica. Per fortuna, a
l’IMIM tenim ja un bioinformàtic
molt bo, que és Roderic Guigó,
també professor a la UPF, que
harmonitzarà aquesta línia.
S’intentarà dur-hi també un
bioinformàtic del mateix pes,
perquè dóna molt més dinamisme.
Està previst que hi hagi un nucli
d’uns quinze bioinformàtics que
treballin amb bona infraestructura,
microarrays, el sistema de
proteòmica, bones bases de
dades... Un nucli molt útil per
a tots els qui treballin al Parc.
Hi haurà, també, el CRG, que jo
coordinaré, on diversos grups
treballaran de manera independent.
Jo dirigiré el grup de proteòmica,
que està previst que sigui operatiu
l’any 2001. D’altra banda, també hi
haurà un programa de genètica del
càncer, que coordinarà el professor
Manuel Perucho; serà un equip una
mica més gran, format per entre
tres i quatre grups independents.
I, finalment, també hi haurà un
grup de biologia del desenvolupament. Hi ha diverses alternatives
per coordinar aquest programa,
que tindrà també dos a tres grups
de recerca independents.
Així, doncs, tindrem entre dotze
i catorze grups de recerca
consolidats, molt ben equipats,
finançats al 50% per la Generalitat
de Catalunya i l’altre 50% per
beques i altres recursos d’ajuda a
la recerca; aquests grups també
estaran connectats amb la UPF,
i impartiran docència a temps
parcial, amb la qual cosa serà
possible que els estudiants tinguin
un coneixement directe de la
recerca que s’estarà fent en cada
moment. És un projecte molt
atractiu.

Quan està previst que funcioni a ple
rendiment?
Les activitats del Parc s’iniciaran
immediatament, i el gerent de
direcció començarà a treballar
aquest mateix mes de desembre.
Els grups de bioinformàtica, el de
Roderic Guigó i potser un altre
començaran a treballar també amb
caràcter immediat. L’any 2001
començarà el meu grup i un altre
grup independent de regulació
genòmica. Tot i que l’edifici estigui

encara sense acabar, els grups
gaudiran d’un bon equipament.
L’any 2002 hi haurà dos grups de
recerca consolidats més, i podrien
ser més. L’any 2003 probablement
s’acabarà l’edifici, i està previst
que s’incorporin nous grups. Tot
això situa cap al 2004 o el 2005
l’horitzó del ple rendiment.

Voleu afegir alguna cosa més?
Jo no sé què és podria fer perquè
l’opinió pública a Catalunya donés
suport a aquesta mena de
projectes. Crec que aquesta és la
funció dels periodistes de ciència;
fer comprendre fins a quin punt
això és important per a la ciutat,
fer que l’intel·lectual ho
comprengui. També és important,
i molt, el suport de la indústria.
Caldrà vendre-ho bé a les
indústries farmacèutiques
i bioinformàtiques. I caldrà captar
capital privat extern... Tenim un
assessor que contacta amb
inversors de venture capital, es
volen implementar petites
indústries (hi ha lloc per a elles).
I aquest és el repte... que, és clar,
no es pot emprendre abans no
estigui fet tot l’edifici i en marxa,
perquè el volen veure! Però quan
s’hagi engegat la dinàmica i es
vegi la qualitat i la productivitat
que en resulta, caldrà que s’hi
implantin petites indústries i que
s’utilitzin de manera pràctica els
resultats que s’obtinguin, per tal
que es tradueixin ràpidament en
productes. Això és molt important,
en la meva opinió, perquè el
ciutadà vegi que no estem en el
buit cultural o només en el prestigi,
sinó que és una cosa pràctica que
produeix qualitat de vida.
Cristina Junyent

Activitats

L’IULA acull
el I Congrés
Internacional
de Variació
Lingüística
a Europa
La UPF acull el I Congrés
Internacional de Variació
Lingüística que es fa a Europa.
Del 29 de juny a l’1 de juliol la UPF
va acollir el I Congrés Internacional
de Variació Lingüística a Europa
(First International Conference on
Language Variation in Europe,
ICLaVE 1), organitzat per la Unitat
de Recerca de Variació Lingüística,
que coordina la professora M.
Teresa Turell, en el marc de
l‘Institut Universitari de Lingüística
Aplicada de la UPF.
L’ICLaVE 1 va reunir per primer cop
al continent els investigadors que
es dediquen a estudiar la variació
lingüística de les llengües parlades
a Europa. Fins avui, el punt de trobada dels variacionistes europeus
era el fòrum NWAVE (New Ways of
Analysing Variation in English and
Other Languages), que es reuneix
de manera itinerant en diferents
universitats nord-americanes. La
iniciativa de l’ICLaVE 1, que tindrà
una periodicitat biennal, prové de
la xarxa Fundació Científica
Europea sobre Convergència
i Divergència Dialectal a l’Europa
Actual.

social, ja que entén que les estructures lingüístiques estan configurades pel seu ús dins de la societat
i, per tant, estan condicionades per
factors i contextos de tipus lingüístic, estilístic i social. Des d’aquest
punt de vista, l’estudi d’una variable pot servir per mesurar altres
formes de comportament social o
per analitzar els mecanismes del
canvi lingüístic.
L’ICLaVE 1, l’organització del
qual va comptar amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona i el
Ministeri d’Educació i Cultura, es
va estructurar al voltant de tres
conferències que van impartir Jack
K. Chambers (Universitat de
Toronto), Humberto López Morales
(Universitat de Puerto Rico) i Peter
Auer (Universitat de Freiburg).
Hi van participar, també, ponents
provinents de l’Europa oriental
i occidental, els Estats Units, el
Canadà i el Brasil, que van presentar un total de 49 comunicacions
i 19 pòsters.
Més informació:
Mercè Lorente
Institut Universitari de Lingüística
Aplicada (IULA)
Telèfon: 935422337
A/e: merce.lorente@trad.upf.es

La variació lingüística és una disciplina de caràcter teòric, generalista
i multidisciplinari que estudia les
diferents formes que utilitzen els
parlants d’una llengua per expressar una mateixa informació o per
assolir un objectiu comunicatiu
determinat. L’objecte d’estudi de
la variació lingüística està estretament relacionat amb el sistema de
comunicació usat en la interacció
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Des del Servei de Recerca
Coincidint amb el començament del
nou curs acadèmic, la Comissió de
Recerca ha renovat alguns dels
seus vocals. Els membres que la
componen actualment són els
següents:
President: Dr. Jaume Bertranpetit
Vocals: Dra. Núria Bouza, Dr. Gosta
Esping, Dr. Xavier Freixas, Dra.
Marina Picazo, Dra. Mercè Lorente,
Dr. Rafael Maldonado, Dr. Enric
Saperas i Dr. Xavier Serra
Secretari: Sr. Joaquim Solana
En aquest primer trimestre la
Comissió de Recerca s'ha reunit en
tres ocasions —el 19 de setembre,
el 27 d'octubre i el 24 de
novembre— per tractar diferents
qüestions de política científica de
la UPF, i ha arribat als acords
següents:
Criteris de priorització de les
beques predoctorals.
Criteris del programa COFRE.
Ajusts per al cofinançament
de les activitats dels grups de
recerca, del Pla de Mesures
de Suport a la Recerca.
Ajuts als grups afectats pel retard
en la resolució dels ajuts dels
projectes de recerca del PN I + D + I.
Figures de recerca de la UPF:
noves sol·licituds.
Normativa de propietat industrial
a la UPF.
Per tal de facilitar la difusió dels
debats i dels acords d'aquesta
comissió, des de primers d'aquest
trimestre les actes de la Comissió
de Recerca es faciliten també als
caps de departament i d'institut.
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Convocatòries
de recerca
Previsió de convocatòries
Arran de la reorganització
ministerial s'ha produït un
repartiment de la gestió dels
programes de formació i mobilitat
entre el Ministeri de Ciència i
Tecnologia (MCYT) i el Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport (MEC).
El MCYT i, concretament, la
Direcció General d’Investigación
(DGI), assumeix les pròximes
convocatòries de determinats
programes:
Desembre del 2000: Programa
d'Accions Integrades.
Primer trimestre del 2001: beques
de formació de personal
investigador (FPI); ajuts per a la
incorporació de doctors i tecnòlegs
a grups d'investigació a Espanya.
En l'àmbit europeu, el 15 de
desembre del 2000 es publicarà la
segona convocatòria de xarxes de
formació mitjançant la recerca del
Programa de Millora del Potencial
Humà i de la base dels
coneixements socio-econòmics,
que es tancaran el 4 de maig del
2001.
Consulta de convocatòries obertes a:
http://www.upf.es/rece/convoc/pral.htm

Premis de recerca
- El professor Jordi Camí,
catedràtic del Departament de
Ciències Experimentals i de la
Salut, ha rebut el premi Narcís
Monturiol pel seu mèrit científic.
Enguany el premi ha estat concedit
el 7 de novembre a dotze persones
i dues institucions.
- La Societat Catalana
d’Economia ha premiat l’anàlisi
sobre la balança fiscal entre
Catalunya i Espanya, un treball
elaborat per Guillem López
Casasnovas, catedràtic del
Departament d'Economia
i Empresa, i Esther Martínez
García, professora de la UdG.
- I Premi d'Investigació Històrica,
convocat pel setmanari La Fura de
Vilafranca del Penedès i patrocinat
per la Fundació Privada Ferrer Sala
Freixenet, atorgat a Cristina Puig
Buch, estudiant de primer curs del
programa de Doctorat en Història,
pel seu treball d'investigació “El
Penedès, focus inicial de la
resistència catalana a finals de la
Guerra de Successió”. La dotació
del premi és de 2.000 euros, i el
treball es publicarà en l'esmentat
setmanari.
- La Societat Espanyola d’Història
de la Medicina ha concedit el II
Premi Dynamis (convocatòria 1999)
de foment de la investigació en
història de la medicina i de la salut
a Alfons Zarzoso Orellana,
doctorand de l'IUHJVV, pel seu
treball “’Primer és la salut que tot’.
El mundo médico catalán del siglo
XVIII a través de la
correspondencia privada”, el qual
serà publicat en el proper número
de la revista Dynamis. Acta
Hispanica ad Medicina
Scientarumque Historiam.

