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La foto de portada
Cal agraïr aquesta fotografia a Frederic Camallonga. En ella podem veure un dels moments
viscuts al lliurament de diplomes corresponent a
la graduació dels estudiants de la promoció del
2000 de la UPF al Palau de la Música Catalana.

EDITORIAL
Benvolguts companys,

U

n altre cop teniu a les vostres mans, un número més de la revista de l’Associació, i novament tinc el plaer de presentar-la en qualitat
de president de la mateixa.
En aquest número veureu que estrenem unes
quantes coses junt amb el nou any, segle i mil·leni. A
l’últim trimestre del passat any des de la Junta
Directiva s’han posat en marxa una sèrie de projectes
i actuacions que tenen per objectiu augmentar la
quantitat i qualitat dels serveis que ofereix l’Associació. Com a resultat de tot això, ja us hem anat informant en els butlletins periòdics que us hem anat
enviant d’alguns nous serveis i activitats. A les pàgines d’aquest NEXE trobareu algunes informacions al
respecte (Nou carnet, assegurança mèdica, cursos
renovats, convenis amb entitats, adreça de correu
electrònic per tothom, etc.)
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Aquesta revista s’ha editat amb el suport del
Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra i
el Comissionat per Universitats i Recerca de la
Generalitat de Catalunya

A part de tot això, tenim en marxa nous projectes
relacionats amb el món del treball i la inserció professional i amb la formació continua que no hem de deixar de costat.
Al terreny institucional, s’han convocat eleccions
a la Junta Directiva pel proper mes de març d’aquest
any 2001. Des d’aquí vull animar-vos a que participeu, no ja en la votació, sinó presentant-vos com a
candidats. Penseu que hi ha estudis que no tenen representació, i per tant, és molt difícil que els altres
membres de la Junta puguin desenvolupar activitats
específiques per aquests associats.
Com ja us he dit en altres ocasions, l’Associació
no pot donar més als seus associats, que allò que els
associats li donen a ella. Siguem fent-la créixer i participeu en aquest creixement.
Xoan Carles Cuesta Sanfiz
President AAAUPF

D’INTERÈS
FUTBOL SALA
Us agradaria fer una mica d’esport?
A l’Associació hem organitzat un equip de
futbol sala, que participa en una lligueta
amateur.
Els partits és juguen entre setmana a les
instal·lacions del Meiland en els següents
horaris: 20.30, 21.30 i 22.30h
Tots aquells que esteu interessats en
formar part de l’equip de futbol sala de
l’Associació, podeu posar-vos en contacte
amb nosaltres a l’oficina de l’Associació,
de dilluns a divendres de 16 a 19 h, en el
següent telèfon 93-542.27.59, o a través
de correu electrònic:
antics.alumnes@grup.upf.es

D’INTERÈS
Eleccions a la Junta Directiva de
l’Associació d’Antics Alumnes
de la UPF (AAAUPF)

D

urant aquest any 2001 es procedirà a renovar
la Junta Directiva de l'Associació, elegida el
darrer cop la primavera de 1997, d’acord amb
el què disposen els estatuts de l’Associació.
A la Junta Directiva celebrada el passat dia 18 de
desembre es va fixar el proper 22 de març d'enguany
com a data per a realitzar les eleccions, que coincidiran amb l’Assemblea General Ordinària.
Cada secció (que correspon aproximadament a cadascun dels estudis que es fan a la Universitat) escull
tres representants. Aquests tres representants escollits seran els que representaran la Secció a la Junta
Directiva. Posteriorment la Junta Directiva escollirà
President, Vicepresident, Secretari i Tresorer. Una
persona només es pot presentar a la seva secció.
En el mateix acord adoptat per la Junta Directiva,
s'ha fixat el següent calendari electoral:
Període de presentació de candidatures: del 22
de gener fins al 22 de febrer
• Les candidatures s'hauran de presentar abans
de la data límit a la Secretaria de l'Associació.
• La inclusió de la candidatura només serà vàlida
si el candidat accepta formalment el nomenament
com a candidat.
• En el cas de què, un cop superada la data límit,

en una secció el nombre de candidats sigui inferior o
igual al de places a escollir, no es realitzaran eleccions en aquella secció i els candidats seran automàticament escollits membres de la Junta Directiva.
Campanya electoral: del 23 de febrer fins al 20
de març del 2001
• El candidat durant aquest període podrà adreçar-se a tots els associats adscrits a la seva Secció i
exposar-los-hi el seu programa i objectius.
• L'Associació posarà a disposició dels candidats
un espai publicitari gratuït a la pàgina web de
l'Associació perquè es puguin adreçar els seus votants.
Eleccions a la Junta Directiva: 22 de març del
2001
• Les votacions es realitzaran simultàniament
amb l’Assemblea General Ordinària.
• Aquelles persones que no puguin assistir tindran l’opció de votar per correu, essent la data límit
de recepció de vots el mateix dia de les eleccions.
• En cap cas el vot serà delegable.
Des de la Junta Directiva sortint us animem a tots
a participar en el procés electoral, amb el vostre vot i,
si ho considereu convenient, com a candidats a membres de la Junta Directiva.

D’INTERÈS
EQUIP DE REM
A l’Associació, estem buscant socis/es, que estiguin interessats en fer una
mica d’Esport.
El rem és un esport físicament molt complert, fonamentalment d'equip, basat
en la coordinació i la combinació d'esforços i habilitats i que genera un fort
esperit de germanor.
Tots aquells que esteu interessats en practicar aquest esport podeu posar-vos
en contacte amb nosaltres a l’Associació en horari d’atenció al públic de
dilluns a divendres de 16 a 19h en el següent telèfon 93 542 27 59 o en la
següent adreça: antics.alumnes@grup.upf.es
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TEMES
La Promoción del 2000, se gradua

E
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l pasado día 4 de diciembre tuvo lugar el acto académico de graduación de
la promoción del 2000 de las licenciaturas y diplomaturas de la
Universitat Pompeu Fabra.
Debido a que ese día se graduaban casi 1.500 estudiantes,
el acto fue dividido en dos sesiones.
La primera sesión comenzó a
las 17.30h con el acto de graduación de los licenciados y licenciadas en Derecho, Periodismo,
Traducción e Interpretación, en
Ciencias Políticas y de la Administración y en Comunicación
Audiovisual, y los diplomados y
diplomadas en Gestión y Administración Pública y en Relaciones Laborales.
La segunda sesión tuvo lugar a las 21.00h, con el
acto de graduación de los licenciados y licenciadas en
Administración y Dirección de Empresas, en Economía, Humanidades y los diplomados y diplomadas en
Ciencias Empresariales.
El acto que como cada año tuvo lugar en el Palacio
de la Música Catalana comenzó con un concierto a
cargo de Víctor Calsamiglia Mendlewicz (violín) y Anna
Aldomà i Caus (viola).
Acto seguido y tras pronunciarse la “Lliçó de Comiat, se continuó con la entrega de los premios extra-

ordinarios de finalización de estudios.
Una vez entregados estos, comenzó la entrega de
diplomas de finalización de estudios entre el resto de
los graduados, para continuar con los discursos emitidos por el President del Consell Social, Sr. Joan
Guitart, el director general d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació, Dr. Antoni Giró i Roca y el
Rector de la UPF, Sr. Enric Argullol.
Un año más fue el Cor Universitari de la Universitat Pompeu Fabra, el encargado de concluir el acto
de graduación con el Himno Universitario: el Gaudeamus Igitur.
Ma José Carbajo

Pagament de la quota

U

s recordem que durant el proper mes de febrer
es cobraran les quotes corresponents a aquest
any 2001. Com ja sabeu la quota de l’Associació és anual i correspon al pagament dels serveis
de l’Associació.
Durant els dos primers anys després de la vostra
graduació està subvencionada al 50%, quedant per
3.000 ptes, durant els dos anys següents la subvenció és del 25% quedant una quota de 4.500 ptes i fins
el mes de desembre, a partir del 5è any corresponia
una quota integra de 6.000 ptes.
Doncs, bé, us informem que hem decidit prorrogar aquesta subvenció del 25%, quedant una quota
de 4.500 ptes durant el 5è, 6è i 7è any després de la
vostre graduació.

A continuació podeu trobar un quadre explicatiu
de les quotes segons la vostre promoció:
Promoció

Bonificació Quotes corresponent a l’any 2001

1994

25%

4.500

1995

25%

4.500

1996

25%

4.500

1997

25%

4.500

1998

25%

4.500

1999

50%

3.000

2000

50%

3.000

TEMES
UNIPSA - SANITAS Programa d’assegurança
personal sanitària pels socis de l’AAAUPF

L

’Associació d’Antics Alumnes de la UPF (AAAUPF)
i UNIPSA han arribat a un acord mitjançant el
qual, UNIPSA ofereix als membres de l’Associació
d’Antics Alumnes de la UPF, una sèrie de condicions
molt avantatjoses en serveis d’assistència sanitària.
UNIPSA per la seva part, ha arribat a un acord
amb la Companyia SANITAS, líder al mercat de companyies d’assistència sanitària per tal d’oferir uns serveis d’assistència sanitària, amb un cost molt per sota
del preu normal de mercat, i amb unes condicions
especials, tal i com podeu veure a continuació:
L'ASSEGURANÇA
Es tracta d’un "pla integral de salut" que ofereix:
• Nou concepte de l’assistència sanitària, sense
pèrdues de temps en tràmits burocràtics.
• Lliure elecció de metge internista, totes les
especialitats mèdiques i tot tipus de serveis
d’atenció sanitària.
• Cobertura personalitzada mitjançant una
targeta magnètica per a rebre atenció a
Espanya i a l’estranger.
• Preus molt per sota de la prima comercial del
mercat.
• Primes exclusives per els antics alumnes de
la Universitat i els seus familiars en primer
grau
• Assegurança dental gratuïta per a menors de
6 anys, contractant la pòlissa principal
d’assistència.
COBERTURES
La pòlissa cobreix, fins el total restabliment de
l’assegurat:
• Medicina General (metge internista assignat).
• Totes les especialitats mèdiques, amb lliure
elecció de metge a dins del quadre de facultatius concertats.
• Cirurgia especialitzada en clíniques i hospitals d’alt nivell.

•
•
•
•

Servei d’urgència permanent medic-quirúrgica.
Planificació familiar.
Tot tipus de proves de diagnòstic.
Tot tipus de serveis (anàlisis clínics, ATS a
domicili, ambulància, etc.)
• Assistència en viatges fins a 90 dies.
• Cobertura tant a nivell nacional com internacional (àmbit mundial).
• Cobertura en viatge.
CENTRES CONCERTATS
• CLINICA CENTRO MEDICO TEKNON
• CLINICA CENTRO MEDICO DELFOS
• CLINICA CENTRO SANT JORDI
• CLINICA CENTRO QUIRURGICO SANT JORDI
• CLINICA CORACHAN
• CLINICA HOSPITAL DE NIÑOS DE BARCELONA
• CLINICA HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
• CLINICA INFANTIL STAUROS
• CLINICA INSTITUT UNIVERSITARI DEXEUS
• CLINICA NTRA. SRA. DEL PILAR
• CLINICA NTRA. SRA. DEL REMEI
• CLINICA NTRA. SRA. DE LOURDES
• CLINICA TRES TORRES
• CLINICA SAGRADA FAMILIA
OFERTA EXCLUSIVA PELS POSSEÏDORS DEL
CARNET D'ANTICS ALUMNE DE LA UNIVERSITAT
POMPEU FABRA
Les primes netes mensuals especials, vàlides fins
a 31 de desembre de 2001, son les següents:
De 0 fins a 64 anys: 5.375*,- ptes.
Compara
*Prima única per persona i mes. Sobre la que s’aplicarà els impostos legalment repercutibles.
Clea 0,50% x 12 mesos = 323,- ptes. l’any. (Tant
sols al 1er. rebut)
Pagament mensual domiciliat.

Nous serveis que ofereix l’AAAUPF
Els Associats podran gaudir durant aquest any
2001 d’aquests nous serveis:
• Nou carnet d’associat, gràcies a un conveni
de col·laboració signat el passat dia 30 de
novembre amb Caixa Catalunya, així com
diferents avantatges financeres.

• Compte de e-mail en el servidor de la UPF
• Descomptes en els cursos de caire informàtic
que imparteix l’organització pangea (consultar
web: http://www.pangea.org).
• Assegurança d’Assistència Sanitària a través
d’UNIPSA.
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E N T R E V I S TA
“Necessitem més gent que ens
porti noves idees”

E

m trobo amb Xoan Carles, President
de l’Associació d’Antics Alumnes de
la Universitat Pompeu Fabra
(AAAUPF), al Meiland. Hi ha anat a animar
l'equip de futbol de l'associació, una de les
darreres activitats que s'han posat en
marxa. Mirem plegats el final del partit: un
empat més que digne. L'entrevista la fem al
bar, mentre l'equip es dutxa i es reuneix
amb nosaltres per fer la cervesa.
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- Pot ser que comencem pel
principi: còm va sorgir l'associació?
- Va ser la pròpia Universitat qui
va proposar a un grup de persones
que ho tiréssin endavant.No hi va
haver cap dificultat. Hi havien dotze persones (tres per cada estudi
d'aleshores) que van formar una comissió promotora. Tothom hi va posar molta "trempera", tot i que al
principi no es contava amb cap ajut
econòmic.
- Què es el primer que vau
fer?
- Primer calía definir els estatuts
i constituïr-se. Després es va demanar una subvenció al consell social,
buscar un despatx i una secretària
que es cuidés de tots els tràmits...
- I començar a fer activitats...
- Si, el primer que vam engegar
va ser la revista. Enteniem que calía tenir un mitjà de difussió, i podem dir que és la publicació de la
comunitat universitaria més veterana de totes. Després va venir l'Aula
de teatre, un projecte que va engegar en Dani Blanch i que cada cop
funciona millor. Després van venir
els cursos, les trobades, la Web de
l'associació...
- I a partir d'ara?
- Aquest gener comencem amb
nous serveis molt interessants. El
primer: l'Associació donarà una

adreça de correu
electrònic a trots els
seus associats. També s'ha arribat a un
conveni amb una empresa per donar cobertura sanitària a
tots els socis. A més
s'oferirà un carnet de
Caixa Catalunya que
permetrà accedir al crèdit automàtic de la biblioteca. Finalment, s'ha
arribat a un acord amb Pangea per
a oferir cursos a preus econòmics.
- Tot i aquests avantatges el
nombre d'associats no és molt
gran...
- Home, el 8% dels graduats són
socis, és un dels percentatges més
grans d'Espanya! La nostra, a més
és una associació diferent a la de la
resta, perquè està totalment desvinculada de la Universitat. La junta directiva està formada només
per ex alumnes i sóm nosaltres qui
gestionem els pressupostos.
- Parlem de pressupostos
doncs. D'on surten els calers?
- el 30% l'obtenim gràcies a una
subvenció de la universitat, la resta entra amb les quotes, els cursos
que organitzem i altres subvencions.
- Què és el que voleu potenciar a partir d'ara?
- En primer lloc la comunicació

tant amb els alumnes com amb els
graduats. Després, la formació: volem que l'associació pugui ajudar a
continuar la formació a aquells que
ja han acabat els seus estudis. I ,
sobretot, la trobada de feina. Volem crear una borsa de treball que
sigui un relleu al servei que ofereix
el GOAP, que guarda el currículum
tres anys.
- I per millorar l'associació
què caldria?
- Que s'apuntés gent amb ganes
de treballar de forma altruïsta. Tots
els membres de la junta ho fan sense cobrar res a canvi. La nostra filosofía és que quanta més gent a la
junta, més idees i més capacitat de
crear activitats i serveis. No és una
questió de diners. Primer calen idees. Si per a dur-les a terme cal suport econòmic ja es trobarà, però el
primer és comptar amb un grup de
gent que aporti el seu temps i les
seves idees.
Marc Saus

TEMES
Un mapa de la Pompeu
O com no perdre’s en l’oceà universitari
1. Població
Gairebé deu mil persones formen la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra. Exactament són
9.453, repartides entre 8166 estudiants, 814 PDI (personal docent i investigador, vulgarment coneguts com a
professors) i 473 PAS (Personal d’administració i serveis), als que hauríem d’afegir uns centenars més de persones no recollides (per exemple, els treballadors dels bars, del servei de fotocòpies, o persones d’altres entitats
que treballen normalment a les instal·lacions de la Universitat). Com a curiositat, la Maria José, la nostra secretària, no consta a les estadístiques.
2. Estudiants de nou ingrés
L’any 1990 poc més de 300 persones van entrar de nou a la Universitat. L’any 2000 han estat prop de 2.000
persones (1.904, si volem ser més exactes). La gran majoria dels nous estudiants es concentren a Dret (324),
Economia /Administració d’Empreses (338), i Ciències Empresarials (307). Les enginyeries tècniques (44) i superior (83) d’Informàtica són les que aporten menys estudiants de nou ingrés, juntament amb Biologia (61).
3. Estudiants de tercer cicle
Són el 6,5% del total d’estudiants (524 persones). La Universitat ofereix actualment 12 programes de doctorat
(en Dret, Economia i Empresa, Humanitats, Comunicació Social, Ciències Polítiques i Socials, Història,
Informàtica i Comunicació Digital, Lingüística aplicada, Ciències de la Salut i la Vida, i Ciència Cognitiva i
Llenguatge). Els programes de doctorat, a diferència de les carreres, varien d’un any per un altre i són competència dels Departaments (no de les Facultats). El preu de cada curs (uns 25 crèdits aproximadament) ronda les 200.000 pessetes.
4. Departaments
Els PDI s’estructuren al voltant d’uns departaments que corresponen a una àrea de coneixement comuna.
Actualment hi ha 8 departaments (Dret, Economia i Empresa, Humanitats, Traducció i Filologia, Periodisme i
Comunicació Audiovisual, Ciències Polítiques i Socials, Ciències Experimentals i de la Salut, i Tecnologia). Els
més grans són els d’Economia i Empresa (224 PDI) i el de Dret (196), mentre que el de Tecnologia és el departament més reduït (2), al ser el darrer que s’ha incorporat.
5. Instituts Universitaris
Són centres que formen part de la Universitat però que a diferència dels departaments, només es dediquen a la
recerca (l’única activitat docent que realitzen alguns són cursos de doctorat). Actualment n’hi ha 4: d’Història
Jaume Vicens Vives (IUHJVV), Lingüística Aplicada (IULA), Audiovisual (IUA) i de Cultura (IUC). Solen ser centres molt ben considerats per la comunitat acadèmica i normalment disposen d’unes infrastructures més bones que els departaments, cosa que fa que per a molts professors desitgin formar-ne part.
6. Ingressos i despeses
Només un 10% dels ingressos totals de la Universitat prové de les taxes acadèmiques. L’any 1998 la
Universitat ingressà 794 milions per aquest concepte. En canvi, les despeses de personal superen el 50% del
total de les despeses de la Universitat. La Universitat va gastar l’any 1998 4.602 milions de pessetes per aquest
concepte.
7. Sous
I ja que parlem de les despeses de personal, afegirem que un catedràtic d’universitat (el nivell màxim a què un
professor pot arribar) va cobrar un sou l’any 2000 de 5.500.000 pessetes anuals. Un professor ajudant d’escola universitària (per entendre’ns un professor de pràctiques) en va cobrar 2.160.000.
8. Biblioteca
La Biblioteca disposa de més de 300.000 volums de monografies (el que anomenem normalment llibres, però
que també poden ser Videos, Laserdiscs o DVD) i més de 8.500 títols de publicacions en sèrie (revistes).
L’Associació d’Antics Alumnes contribueix al creixement del fons bibliogràfic aportant anualment el 10% de les
quotes del seus associats. Amb aquesta quantitat, s’han pogut adquirir prop d’una cinquantena de llibres de
bibliografia recomanada de segon cicle dels diferents estudis.
(Continuarà)
David Rodríguez
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TEMES
Un vespre al futbol

D

esprés de l'estiu, a l'Associació es va començar a
posar en marxa la iniciativa de muntar un equip de futbol
sala per participar en una lligueta.
La finalitat era fer una mica d'esport, molta gresca i intentar guanyar algun partit de tant en tant…
ho aconseguiran?
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D'entrada, us he de confessar
que de futbol no n'entenc ni un
borrall. Ho dic per aquells que
pensàveu que us relataria, amb
pèls i senyals, les peripècies esportives d'aquesta colla de futbolistes, que vaig decidir anar a veure per fer-los un reportatge per la
revista.
Un vespre d'octubre, de quan
el fred ja començava a fer -se notar, vaig anar a les instal·lacions
del Meiland on s'havia de jugar el
partit, carregada amb la meva càmera i amb ganes de veure amb
calça curta els meus companys de
l'Associació.
Puntuals, el que se'n diu puntuals, no ho van ser massa. Que si
un no arribaria fins a la mitja
part, que si l'altre tenia una reunió d'última hora,… mentre, l'equip contrari ja feia l'escalfament
damunt del camp.
Us passo a comentar l'alineació:
El "presi" en Xoan Carles sense
treure's les ulleres (que per cert,
van acabar el partit senceres de
miracle) estava sota els pals, suplint el nostre fabulós porter titular, el Dani. Defensant els interessos de l'Associació hi havia el
Diego i l'Ignasi. Intentant fer algun golet, el David i el Mario. De

suplent, el Lluís, el nostre estimat
director de l'Aula de Teatre, que a
la segona part va fer tot un paperàs.
De totes maneres, cal dir, que
quan juguen aquesta mena de futbol amb tan poca gent, entre tots
fan de tot. Només calia veure'ls corrent amunt i avall del camp.
L'àrbitre era un paio força
simpàtic, tot i que em sembla que
a l'altre equip li va comptar algun
gol de més. Però, és clar, amb l'àrbitre no s'hi pot discutir…
Tots plegats estaven tan concentrats jugant el partit i s'ho passaven tan bé, que a mi no em feien
ni cas. No hi havia manera que
miressin a càmera per poder fer
una foto amb cara i ulls.
Finalment, quan es va acabar
el partit, vaig decidir "colar-me" al
vestuari per veure si aconseguia
"millors imatges". I de fet les vaig
aconseguir, però han estat censu-

rades per publicar a la revista. Interessades, contacteu amb mi…
Per cert, el resultat és el de
menys, però us puc dir que va ser
el millor dels 3 partits jugats fins
aquell dia, que van fer dos gols i
que no van perdre per gaire (considerant els resultats anteriors).
Des de llavors, l'equip ha millorat molt. Nous fitxatges, millors
resultats, més compenetració entre els companys, millors jugades… d'alguna cosa els han de
servir els interessants debats i
anàlisis dels partits al bar del
Meiland, un cop nets i polits i davant d'una cervesa…
Ah! i m'han dit que encara ho
farien millor, si tinguessin un
equip d'animadores eixerides i de
bon veure a cada partit. Noies,…
ja ho sabeu!
Elisabet Solé Prats

NOTÍCIES
Neix Associació de diplomats de Gestió Pública de Catalunya
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El dia 2 de desembre ens va reunir un grup de diplomats en Gestió Pública de la Pompeu Fabra de diferents
promocions i com a Comissió Promotora vam constituir la Associacio de diplomats de Gestió Pública de
Catalunya, així mateix se’n van aprovar el Estatuts. Des de abans de l’estiu ens havíem reunit, i, poc a poc
hem estat posant la llavor de l’associació que ara mateix ja és una realitat. Podran associar-se totes aquelles
persones graduades en Gestió i Administració Pública per qualsevol Universitat Pública o Privada. Els seus
fins són impulsar i promoure el desenvolupament humà, científic i professional permanent dels seus associats. Per aconseguir-ho:
- Fomentarà, divulgarà i prestigiarà els estudis de Gestió i Administració Pública (GAP), així com la capacitat professional dels seus graduats per a cobrir eficientment llocs de treball on es requereixi el perfil
tècnic en gestió i administració pública o similar, sigui en l’àmbit privat com en el públic.
- Elaborarà i mantindrà actualitzat, en funció de les modificacions curriculars i del mercat, el perfil laboral dels graduats en Gestió i Administració Pública (GAP)
- Assessorarà, recolzarà i protegirà laboral i professionalment a tots els associats que els hi calgui.
- Proposarà i promocionarà actuacions orientades a millorar el currículum dels associats, sigui mitjançant cursos especialitzats, seminaris, etc.
- Promourà i canalitzarà la relació entre els seus membres, afavorint la unió i cooperació entre ells.
- Potenciarà i articularà la vinculació dels antics alumnes amb les Universitats.
Els òrgans de govern de l'Associació són l'Assemblea General, la Junta Directiva i el Comitè Executiu. La
Junta Directiva n’és l'òrgan de gestió, de representació i d'administració, i actuarà com a òrgan executiu de
l'Assemblea. La Junta tindrà, com a mínim, dotze vocals.
Les primeres iniciatives de l’Associació, són fer un acte de presentació d’aquesta en societat i preparar un
curs de comptabilitat pública. Així mateix, fer un mailing entre diferents administracions públiques i empreses privades on el perfil dels associats sigui mes adient. Ja s’està treballant en el model de carta i en les adreces per fer-ne la tramesa. També he d’informar que es va celebrar el dia 12 de gener del 2001 un acte de presentació de l’associació en Manresa on hi ha el centre adscrit dels estudis de Gestió i Administració Pública de
la Pompeu Fabra, i que van assistir unes 50 persones. Així que faig una crida, des de les planes del Nexe a totes aquelles persones que vulguin participar en l’associació perquè ens ho facin saber. Solament cal posar-se
en contacte amb l’Associació d’Antics Alumnes de la Pompeu Fabra mitjançant la seva Secretària Tècnica Mª
Jose Carbajo.
Andrés Ramón Llull

La UPF canvia la web institucional
La UPF ha renovat la seva pàgina web amb motiu del desè aniversari.
Concretament s’ha renovat el disseny gràfic, s’ha reorganitzat l’estructura de la informació i s’ha incorporat
un nou sistema de navegació.
Des de la posada en marxa del Campus Global com a intranet de la Universitat, la web ha passat a considerar-se únicament una eina d’informació i de comunicació per als usuaris externs de la UPF, així com el principal portal d’accés a les pàgines web públiques de la Universitat.
El nou portal presentat s’organitza en quatre opcions:
La Universitat, Els Estudis, La Recerca i La Formació Contínua, des de les quals s’accedeix a tota la informació i als serveis disponibles.
A aquestes opcions s’hi afegeixen dos accessos addicionals: un accés per a grups específics d’usuaris (estudiants de secundària, estudiants estrangers i empreses), i un altre accés directe a les pàgines dels estudis, els
departaments, els instituts i la Biblioteca.
La pàgina principal també facilita un accés directe al Campus Global, la intranet de la UPF.

NOTÍCIES
El punt d’informació a l’estudiant es trasllada a la biblioteca
A partir d’ara tots aquells de vosaltres que hagueu de fer qualsevol consulta al Punt d’Informació a
l’Estudiant (PIE) haureu de dirigir-vos a la Biblioteca de la UPF.
Aquest canvi organitzatiu, comporta una ampliació dels horaris d’atenció als usuaris, de manera que els
membres de la comunitat universitària i els ciutadans en general poden adreçar-se de dilluns a divendres, de
9.00 a 21.00 hores ininterrompudament, al taulell de cada una de les seus de la Biblioteca (Biblioteca General,
Biblioteca de França, Biblioteca de Rambla i Biblioteca del Mar). El PIE atén les consultes telefòniques plantejades pels usuaris en aquest mateix horari i en el següent telèfon. 93 542 22 28).
Els usuaris poden, a més a més, contactar amb el PIE sense cap limitació horària gràcies a uns nous formularis de consulta que estaran disponibles a la web de la Biblioteca, a la qual es pot accedir des de la web de
la UPF i des del Campus Global. El PIE es compromet a enviar-ne la resposta en el termini màxim de 24 hores,
dins dels horaris de servei explicats en el paràgraf anterior. L’objectiu d’aquest canvi organitzatiu és progressar en la qualitat de l’atenció als membres de la comunitat universitària, tot millorant l’accessibilitat de la informació i la comunicació.

Nous equipaments per la biblioteca de la UPF
La Biblioteca General i la Biblioteca de Rambla, compten amb nous aparells d’autopréstec. Aquest servei
comporta una major rapidesa en el préstec de documents degut a que no cal passar pel taulell per demanarlos, a més de permetre efectuar aquesta gestió al llarg de tot l’horari d’obertura. Fins al moment es poden demanar llibres i videocassets a les dues seus –a la Biblioteca General el préstec de videos funcionarà en un breu
període de temps. Per poder utilitzar aquest servei cal portar el carnet de la UPF (amb codi de barres) i seguir
les instruccions que apareixen a la pantalla.
Però aquests no han estat els únics canvis produïts a la Biblioteca, ja que per altra banda, ha entrat en funcionament a la Biblioteca General una sala d’estacions d’ofimàtica (EdO), amb una dotació superior als 40 PC.
Els equips són de tipus Celeron 667 Mhz, 128 Mb de memòria RAM i monitor de 15”. Aquesta seu de la
Biblioteca aplega al voltant de 90 EdO, a més de 26 Edl (Estacions d’informació), i vuit ordinadors dedicats a la
consulta del catàleg.

La UPF impartirà el proper curs l’enginyeria tècnica en telecomunicacions
El Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació ha tramès a les universitats públiques
catalanes la seva proposta inicial de programació i desprogramació universitària per al període 2000-04. A
partir d’aquí, s’ha obert un període de converses amb les diferents universitats a fi que la Direcció General
d’Universitats elabori la proposta definitiva i n’informi a la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya del
proper 14 de febrer.
En l’àmbit de les noves tecnologies, la UPF oferirà el curs vinent vuitanta places de primer curs de l’enginyeria tècnica en Telecomunicacions. A partir del curs 2004-05, oferirà 50 places de l’enginyeria en Telecomunicacions (segon cicle). Els estudis de primer cicle atorguen el títol d’enginyer tècnic i donen accés directe al
segon cicle, amb la titulació final d’enginyer superior.
En conjunt, el sistema universitari públic català disposarà en els dos proper cursos de 570 places suplementàries en l’àmbit de les TIC.

Premi del ministeri d’educació per a un llicenciat d’humanitats
Albert Ribas Casasayas, llicenciat en Humanitats per la UPF, i membre de l’Associació d’Antics Alumnes de
la UPF (AAAUPF), ha rebut una menció especial dels Premis Nacionals de Fi de Carrera d’Educació Universitària.
Aquests Premis Nacionals son atorgats anualment pel Ministeri d’Educació i Cultura als millors expedients
acadèmics de cada promoció de titulats de l’estat espanyol.
Fins al moment quatre graduats per la UPF han obtingut aquest guardó. Al 1995 el van rebre Esteban
López Alcaraz (Ciències Empresarials), i Xavier Cabau (Gestió i Administració Pública), i al 1997 el van obtenir
els llicenciats en Humanitats Berta Figueras Costa (primer premi) i J. Josep Tarrida Vallès (segon premi).
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TREN
Viatges en tren pel Cantàbric (II)
De Oviedo a Galicia

C
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om el tren cap El Ferrol portava mitja hora de
retard, vaig poder continuar parlant amb els
dos cicloturistes. Asseguts en un banc de l’estació d’Ortigueira em van comentar alguns aspectes
del traçat del ferrocarril i dels seus paratges. Si l’anterior capítol el vam dedicar a comentar el trajecte
entre Santander i Oviedo, en aquest el completarem
fins El Ferrol.
Asturias és una de les comunitats autonòmes espanyoles amb una xarxa molt extensa de ferrocarril.
Hi ha ferrocarrils de via estreta i d’ample español.
També trens privats i públics, de mercaderies i viatjers. Conecten mines, siderurgies, drassanes i ports.
Històricament ha estat, hi encara ho és (amb grans
dificultats) un productor molt important de matèries
primeres. Amb el
temps ha superat dificultats orogràfiques
per donar sortida
aquest material cap
el mar i la meseta.
Un d’aquest punts
estratègics de comunicacio és el port de
Pajares on el tren supera els mil metres
de desnivell, escalant
la muntanya, amb
gairabé cent túnels.
Continuarem el
nostre viatge cap a
l’oest, cap a Galicia.
Seguint la façana
cantàbrica Asturiana, al costat del mar,
per un esglaó natural
que fa de barrera entre el mar i la muntanya.
Després de passejar per ciutats com Oviedo i
Xixon, van visitar el Cabo de Peñas. Tota la costa és
espectacular, però un dels punts més impresionants
és aquest Cap. És un d’aquells que recordes haver
estudiat a l’escola, de petit, i que identificas en un
mapa. Però que quan hi ets allà, sents un formigueix
per tot el cos. Sobretot quan ens acostem al profund
penyasegat.
Només fan falta uns pocs quilòmetres des d’Avilés
per adonar-se que continua el paradís natural.
Trobem un mar salvatge, unes muntanyes impresionants, boscos interminables i penses que encara hi
ha animals com l’ós. Increible.
La nostra parella va visitar Cudillero, un petit poble de pescadors, penjat de la muntanya, vora del
mar. I Luarca, una mica més gran però molt agrada-

ble. El tren voreja les ries, els boscos i el mar, fins
arribar a la Ria de Ribadeo. Aquesta fa frontera amb
Galicia. Val la pena aturar-se uns dies. En aquesta
ria hi ha diversos pobles, però em decanto per Castropol. No ens podem perdre la imatge de la ria i el
seu entorn des d’una barca. Puc assegurar que quan
hi ha pleamar sembla un llac alpí, borejat de boscos i
muntanyes.
Una vegada entrem en Galicia, per Lugo, el pop i
la empanada seran protagonistes. I les rias Altas.
Sortint de Ribadeo, trobem La platja de Las Catedrales. Imprescindible i millor sense gent. Una platja
on gaudirem de coves, penyasegats i multiples formes a les roques. D’aquí el seu nom. Hem de vigilar ja
que només es visitable amb baixamar. Cosa curiosa,
això de la pleamar i
la bajamar. Es clar
per un barceloní.
El tren de la FEVE continua viatge
cap a la ria de Foz,
Viveiro i el Puerto de
Barqueiro. En aquest
poble lucense els
nostres viatjers van
fer una de les seves
ultimes
aturades.
Punt de partida cap
el Cabo de la Estaca
de Bares, el punt
més al nord de la península, on hi ha un
far a dalt d’un penyasegat d’uns centenars de metres d’altitut. Alçant la vista
cap el nord, només
aigua, oceà i més
enllà el pol nord. I
unes milles cap a l’oest trobarem el punt on es fonen
l’Oceà Atlàntic i el Mar Cantàbric.
Després d’aquest poble van aturar-se a Ortigueira. On els vaig trobar i vam parlar. Encara quedava per visitar Cedeira i el poblet de Sant Andres de
Teixidó , enmig de enormes penyasegats i muntanyes
de més de 500 metres d’altutud. I tot amb l’Oceà
Atlàntic als seus peus.
El Ferrol serà l’ultima estació del tren de la FEVE.
Però encara tindran temps i ganes per apropar-se a A
Coruña i Santiago de Compostela. Arribar com peregrins a la Plaça de l’Obradoiro és un bon final. I també un bon començament cap a la Costa de la Morte i
las Rias Baixas.
Javier Nicolás

PROGRAMACiÓ DE CURSOS
gener-març del 2001

CURS D’INTERNET
(15 HORES)

LA PROTECCIÓ PER ATUR
(12 HORES)

El curs tindrà lloc els dies 21, 26 i 28 de març i 2,
4 i 9 d’abril de 2001 de 19.00 a 21.00h a l’edifici
de Jaume I.

El curs és realitzarà a SABADELL, en col·laboració amb el
CENTRE D’ESTUDIS DE FORMACIÓ CONTINUA JAUME VILADOMS

Objectiu:

Carrer César Torras, 1

Conèixer amb detall les prestacions per atur i els
tràmits de gestió.

S’impartirà els dies 27 i 28 de febrer, i 6, 7, 13 i
14 de març de 19.30 a 22.00 hores

Programa:
1.-Marc legal. Objecte de la protecció i persones
protegides.
2.-Nivell Contributiu I: Requisits d’accés, dinàmica del dret, duració i quantia.
3.-Nivell Contributiu II: Causes de suspensió,
extinció, opció de prestacions, incompatibilitats,
infraccions i sancions.
4.-Nivell Assistencial: Requisits, Tipus de subsidis, dinàmica, rentes, responsabilitats familiars.
Programa d’inserció laboral pels treballadors en
atur de llarga duració (renta activa d’inserció).
5.-Col·lectius especials: Administradors i consellers, familiars de l’empresari, treballadors fixosdiscontinus, artistes i torers, representants de
comerç.
6.-La Prestació per atur a l’Espai Econòmic Europeu. Importació i Exportació, Totalització de
Períodes.

Objectiu:

Casos pràctics.

Es presentarà a l’alumne una visió general del
món de les noves tecnologies de comunicació
aplicada a les relacions interempresarials.
Programa:
1.- Adquirir la terminologia associada a Internet
2.- Navegar per la web
3.- Introducció a la creació de pàgines web
4.- Cercar informació a internet
5.- Enviar i rebre correu electrònic (Programa
client i web-mail)
6.- Grup de noticies
7.- Chat. Enviar i rebre fitxers. Conversacions de
veu
8.- Video conferència
Preu:

Soci de l’AAAUPF: 15.500 ptes
No socis: 18.500 ptes

Pre-inscripció: del 19 al 23 de febrer de 2001

Ponent: Sr. Ernesto Bordanaba Betrán, Llicenciat
en Dret, Tècnic Superior del INEM, Director de
l’Oficina de reconeixements de prestacions per atur.
Preu: Soci de l’AAAUPF: 16.000 ptes.
No Socis: 19.000 ptes.
Pre-inscripció: del 12 al 16 de març de 2001

ATENCIÓ:
Tots els cursos organitzats per l’AAAUPF són eminentment pràctics.
Es lliurarà un diploma a tots els alumnes i material
de suport.
Les places són limitades. L’Associació es reserva el
dret d’ajornar o cancel·lar un curs si no s’assoleix el
nombre mínim d’assistents
Consulta la nostra pàgina web per comprovar les
darreres actualitzacions http://www.upf.es/aaaupf

PROGRAMACiÓ DE CURSOS
gener-març del 2001

CURS D’INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE
NÒMINES I ASSEGURANCES SOCIALS.
(15 HORES)

EL TREBALL DELS ESTRANGERS A
ESPANYA – REGIMENS JURÍDICS
(12 HORES)

El curs tindrà lloc els dimecres 21, 28 de febrer i
7, 14, 21 i 28 de març de 2001, de 19.30 a 22 h a
l’edifici de l’estació de França.

El curs tindrà lloc els dies 20, 22, 27 i 29 de març
i 3, 5 d’abril de 2001 de 19.00 a 21.00h a l’edifici de Jaume I.

Objectiu: El curs en aquesta primera part vol iniciar a l’alumne en la gestió administrativa laboral
amb un enfoc eminentment pràctic.

Objectius generals: Actualització dels coneixements dels alumnes sobre els regimens jurídics de
treball dels estrangers a Espanya, d’acord amb la
nova legislació.

Programa: Contractes de Treball. Tipus, Inscripció i afiliació de les empreses i dels treballadors a la Seguretat Social, Nòmines. Estructura
salarial, conceptes salarials i no salarials, Càlcul
de la base de cotització mensual i diària, Càlcul
dels salaris bruts i nets, Tractament del IRPF,
Retribucions amb prorrateigs de les pagues extres,
Confecció d’Assegurances Socials (TC1 normal i
abreujat).
Professor: Sr. Jesús Ballesteros Lacueva. Graduat
Social l’Escola Social de Barcelona. Postgrau en
Gestió de Recursos Humans de Foment del Treball. Postgrau en Gestió de Personal per EADA.
Tècnic en Psicologia per la UNED.

Profundiment en els aspectes laborals i en relació
amb el sistema de la Seguretat Social.
Objectius específics: Coneixement de la situació
actual dels fluxes immigratoris a Espanya i perspectives de futur.
Estudi de la Legislació vigent en matèria d’estrangeria i treball dels estrangers.
Capacitació dels alumnes per la tramitació dels
diversos procediments relacionats amb el treball,
establiment, atur i seguretat social dels estrangers
a Espanya.
Programa:

1. Els drets dels estrangers a Espanya. Comunitaris i Extra-comunitaris.
Preu: Soci de l’AAAUPF
10.000 ptes.
2. Nocions generals sobre: entrada, estancia, i
No Soci:
13.000 ptes.
residència a Espanya. El visat consular.- Altres
requisits d’entrada, Les autoritzacions i permisos
Pre-inscripció: del 12 al 16 de febrer de 2001.
de residència.
3. El regim general de treball dels estrangers a
Espanya. Els permisos de treball.- Autoritzacions
per viatjar.- Els exceptuats de permís de treballEls contingens anuals.
4. Els asilats i refugiats.- Regim especial pels asilats i refugiats.
5. Els nacionals d’Estats membres de la Unió Europea. Règim d’establiment i treball. Els familiars dels comunitaris. Els desplaçats per la prestació de serveis.
6. El treball dels estudiants. Autoritzacions per treballar.- Les pràctiques professionals.- “Au pair”.
7. Procediments diversos.- Els processos excepcionals de regularització.- La reagrupació familiar.- L’autorització
de regres .- El número d’identificació de estranger (N.I.E).- La cèdula d’inscripció.- El títol de viatge.
8. Tramitació dels procediments per part de l’Administració.- Iniciació.- Instrucció.- Terminació.- Recursos.
9. Infraccions i sancions.- Normes generals.- Sancions pecuniàries.- Expulsions.
10. Varis.- Les taxes.- La targeta- document unificat
11. Realització de supòsits pràctics.
Assessor Laboral de B.L. Associats.

Ponent: Sr. Francisco Caballero Leonarte. Cap de la Secció de la Oficina d’Estrangers de Barcelona. Tècnic
Superior en Relacions Industrials. Graduat Social Diplomat
Preu:

Soci de l’AAAUPF
No socis:

16.500 ptes.
19.500 ptes.

Pre-inscripció: del 12 al 16 de març de 2001.

LLEI DE MURPHY
Això és seriòs, noi

A

vui, estimats i impressionables lectors,
seré breu... M’ha semblat sentir un
aplaudiment. Controleu-vos.

He fet el punt i apart aquí perquè em disposo
a parlar d’un tema molt seriós, o que almenys
hauria de ser-ho. Perquè, a veure, què en penseu de la mort?
(Espero que en caure d’esquena o de cul -o
com sigui que us desplomeu davant de situacions certament més enllà de la vostra capacitat
de digestió mental- no hagueu fet massa mal al
terra, pobre, que ja ha d’aguantar prou cada dia
perquè l’aneu maltractant d’aquesta manera.)
Sí, estimats, he dit la mort. No, no us feu
i.lusions, perquè hi ha Murphy per una bona pila de dècades més. Em refereixo a la mort en general, la de tots, amb la M majúscula i les altres
lletres també, que és una cosa molt seriosa, no
val a fer-hi bromes, no val a treure-li importància per fer veure que no ens preocupa, no val a
tractar els difunts com un tetra-brik de llet en
una fàbrica on només es diferencia dels altres
tetra-briks en què el seu número “d’envasat” varia (però no gaire, que si no seria massa complicat dur-ne el control). La pròxima vegada que
aneu a un funeral (“enterro” pels amics, aquí hi

ha un doble sentit amagat, no sé si l’heu trobat
però ara ja és massa tard, continueu llegint), fixeu-vos bé en com el capellà que l’oficia ha d’anar mirant un paperet per no dir “Francesc” en
comptes de “Josep Mª”. O doneu un cop d’ull a
fora la capella, on els familiars del següent difunt s’esperen a que els toqui el torn (tot està
estratègicament pensat: una porta d’entrada i
una de sortida que no es comuniquen per donar
la sensació que cada mort és un esdeveniment
diferent, únic, personal i intransferible, llàstima
que no netegin la sala abans d’entrar el següent
grup i hi hagi estampetes d’un o dos difunts anteriors escampades per les cadires on s’hi asseurà algú que no els coneixia de res, però que
no tindrà temps de pensar-hi massa, perquè tot
plegat no dura més de deu minuts…).
No tenim temps ni espai (aquí parlo en sentit
literal, estimats meus), per tant acabaré amb
una frase feta per a que hi aneu pensant: “Lo
bueno, si breve, dos veces bueno”?
El signe de pregunta és bo que hi sigui, com
a tot arreu.
Murphy
Dedicat al pare d’un amic

B U T L L E TA D ’ I N S C R I P C I Ó
Nom i cognoms:

D.N.I.:

Domicili:

Població:

Codi postal:

Telèfon:

Fax:

E-mail:

Estudis:

Promoció (any de graduació):

Activitat professional:
Adreça professional:

Població:

Codi postal:

Telèfon:

Fax:

E-mail:

A través de quins mitjans has conegut l’AAAUPF?
Quins han estat els motius per associar-te?
Autoritzo la difusió de les meves dades a través del directori d’associats:

Sí

No

Sol·licito la meva incorporació a l'Associació d'Antics Alumnes de la Universitat Pompeu Fabra
Signatura
Barcelona,

de/d’

del 2001

Cal acompanyar aquesta butlleta amb dues fotografies mida carnet.
Adreceu la butlleta a l’Associació d’Antics Alumnes de la Universitat Pompeu Fabra.

15
nexe

VINYETES
garantia

finestreta

ASSOCIACIÓ D'ANTICS ALUMNES DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Edifici Jaume I
R a m o n Tr i a s F a r g a s 2 5 - 2 7
Despatx 1 E16
Te l è f o n : 9 3 5 4 2 2 7 5 9
Fax: 93 542 25 32
W e b : h t t p : // w w w . u p f . e s / a a a u p f
E-mail: antics.alumnes@grup.upf.es
08005 Barcelona

DADES BANCÀRIES
Titular del compte:
Entitat:

Identificació del compte:
Entitat

Oficina

DC

Núm. compte/llibreta

Autoritzo l'Associació d'Antics Alumnes de la Universitat Pompeu Fabra al cobrament de la quota a través del compte/llibreta esmentat.
Signatura

Els antics alumnes que s’associïn dins els dos anys següents a la seva graduació abonaran, durant aquest període,
la quantitat de 3.000 ptes. anuals (corresponents a un descompte del 50% sobre al quota normal).

