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  El 18 de juny de 1990, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de creació de la 
Universitat Pompeu Fabra, esdevenint la quarta universitat pública de Catalunya. Les 
classes van començar el 8 d’octubre del mateix any. 

Actualment, la Universitat Pompeu Fabra té: 

- prop de 10.000 estudiants de grau 

- més de 5.700 estudiants de postgrau (incloent el Grup UPF) 

- al voltant de 36.000 graduats 

-  3 campus i 2 parcs de recerca 

- 339 professors permanents (594 professors equivalents a temps complet) 

- 684 persones d’administració i serveis 

En 25 anys ha aconseguit convertir-se en una universitat de referència mundial:  

 - 12a. millor universitat del món entre les de menys de 50 anys (THE Ranking 
2015) 

- Alta demanda d’accés a graus. El 15% dels estudiants de nou ingrés van obtenir 
matrícula d’honor a batxillerat. Taxa de rendiment més elevada del sistema espanyol, 90%.  

- Alt grau d’internacionalització, amb un 36% i un 52% d’estudiants internacionals de 
màster i doctorat, respectivament. I un 22% de professorat internacional. 

- Alt impacte en convocatòries competitives de recerca. 75 milions d’euros 
obtinguts en el 7è Programa Marc de la Comissió Europea (10% del total estatal, tot i 
representar només un 1% del professorat). 

Ara, els principals reptes de futur passen per: 

- Impulsar un model docent sigular que fomenti la personalització dels estudis 

- Potenciar la recerca amb la mirada posada a Europa 

- Reestructurar la universitat per fer-la més simple i àgil en la presa de decisions 
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La UPF i la ciutat de Barcelona 
 
El desplegament d'aquests campus i parcs científics ha contribuït a la regeneració urbana d'alguns barris 
de Barcelona i a l'impuls de nous nodes de creació i transferència de coneixement. Exemples d'aquesta 
activitat els trobem, per exemple:  
- Rehabilitació del Dipòsit de les Aigües, ara seu de la biblioteca, o de les antigues casernes militars del 
carrer Wellington, que avui alberguen el Parc de Recerca UPF (campus de la Ciutadella). 
- Obertura al mar als anys noranta, amb els Jocs Olímpics i la recuperació de la Vila Olímpica (campus del 
Mar). 
- Recuperació de la fàbrica tèxtil de Ca l'Aranyó, al 22@, el districte de la innovació (campus del 
Poblenou).  
- Edifici de la plaça de la Mercè, la seu del Rectorat, al cor de Ciutat Vella; l'edifici Born, que acull la 
Fundació UPF; o l'edifici Balmes, seu de l'Institut d'Educació Contínua - IDEC, entre d'altres. 
 
 
El govern de la Universitat 
 
Rectors i rectores 

 
- Dr. Enric Argullol, rector de la UPF des dels seus inicis fins al juny del 2001.  
- Dra. M. Rosa Virós, escollida pel Claustre universitari, és rectora fins al maig del 2005. A partir 

d'aleshores, i d'acord amb la legislació vigent, el càrrec de rector de la UPF és elegit per la comunitat 
universitària mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret. 

- Dr. Josep Joan Moreso, guanyador de les primeres eleccions celebrades el maig del 2005. És reelegit 
el febrer del 2009.  

- Dr. Jaume Casals, actual rector des de l'abril del 2013. 
 
Consell Social 

 
- En els inicis de la UPF, es crea el Consell Econòmic que esdevé l’actual Consell Social després de 

l'aprovació dels Estatuts de la UPF, el juny de 1993. 
- Juan Echevarría, primer president, ocupa el càrrec des dels inicis de la UPF fins al 1997, 
- Joan Guitart ocupa el càrrec el març de 1997 
- Mercè Sala ocupa el càrrec el juny del 2004 i mor, en ple exercici, el maig del 2008.  
- Núria Basi assumeix la presidència el juny del 2008, càrrec que encara exerceix, havent estat 

renovada per a un segon (i, d’acord amb els estatuts, darrer) mandat. 
 
 
El Grup UPF 
 
En aquests anys, la Universitat ha anat participant en un conjunt d’institucions i de centres especialitzats 
en docència, recerca i transferència de coneixement amb personalitat jurídica propia que configuren el 
Grup UPF. En el camp de la recerca i de la transferència, institucions com el Centre de Regulació 
Genòmica o el Centre de Recerca en Economia Internacional promouen la participació de la Universitat 
en àmbits i projectes altament especialitzats, sovint en col·laboració amb altres institucions i universitats. 
Així mateix, altres centres com la Barcelona School of Management, l’Escola Superior de Comerç 
Internacional, la Barcelona Graduate School of Economics o l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 
complementen l’oferta docent de la Universitat. 
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Present: principals indicadors 
 
- Rànquing Times Higher Education (2015): 12a millor universitat del món entre les de menys de 
50 anys. En el rànquing general, és la 1a espanyola, la 72 d’Europa i la 165 del món. 
 
- U-Multirank (promogut per la Unió Europea, 2015): novena millor universitat europea. 
 
 
Docència: aposta per un model singular 
 
- Alta demanda: dos estudiants per plaça oferta (curs 2014-2015) 
 
- Els millors estudiants: un 15% dels estudiants de nou ingrés van obtenir matrícula d'honor al 
Batxillerat (curs 2014-2015) 
 
- Resultats: taxa de rendiment més elevada del sistema espanyol: 90% (curs 2013-14) 
 
- La tecnologia al centre del model docent. Posicionament en MOOCs: socis a Miríada X, 
FutureLearn. Posada en marxa de 9 MOOCs nous el curs 2015-2016, 6 dels quals tenen un ajut AGAUR 
(el 19% de tots els ajuts que s’han concedit al sistema). 
 
- Grau de satisfacció dels estudiants: el 90% repetiria a la Universitat (AQU, 2014) 
 
- Ferma aposta per la internacionalització:  

Un 36% dels estudiants de màster i el 52% de doctorat són internacionals (2014-2015) 
Un 30% dels graduats ha realitzat alguna estada a l'estranger (curs 2013-2014). 
L’objectiu de la UE per al 2020 és el 20%. 
Un 22% del professorat és internacional (2014)  
1a universitat espanyola en projecció internacional (Times Higher Education ranking, 2014) 
1a universitat espanyola en percentatge de professorat internacional (QS ranking, 2014) 
 

- Inserció laboral: un 83% dels graduats de la UPF treballa i un de cada quatre graduats de la UPF 
troba feina a través de la UPF (AQU, 2014) 
 
 
Recerca i Transferència: ferm posicionament a Europa 
 
- Més de 75 milions d’euros en el 7è Programa Marc de la Comissió Europea (l’instrument de 
la UE per finançar la recerca a Europa entre 2007-2013). Xifra que representa el 10% del finançament 
total de les universitats espanyoles, representant únicament l'1% del professorat del sistema 
universitari estatal. Aquesta dada mostra l’alta productivitat del personal investigador de la UPF. 
 
- Respecte al programa anterior, el 6è. Programa Marc (2002-2006), la UPF és la universitat que ha 
experimentat un major creixement en el finançament obtingut per a les activitats d'investigació a Europa. 
S'han multiplicat per sis els ingressos (de 10,8 a 75,2 milions d’euros) i ha augmentat del 15% al 
21% la taxa d'èxit de projectes finançats, amb un total de 145. 
 
- Èxit assolit dins del programa Idees, coordinat pel Consell Europeu de la Recerca. La UPF ha 
obtingut un total de 19 ajuts individuals que suposen més de 34 milions d’euros. Es posiciona 
com la 1a. universitat espanyola per resultats del programa. Si incloem les entitats del Grup UPF 
s’han obtingut 43 ajuts. 
 
- Captació de talent. La UPF ha estat la primera universitat espanyola (juntament amb URV) en 
aconseguir l’acreditació “HR Excellence in Research” de la Unió Europea (abril 2014). El segell 
reconeix el compromís de la Universitat per desenvolupar una estratègia de recursos humans per a 
investigadors compromesa amb la qualitat i el benestar d’aquests.  
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* Recursos captats per a l’RDI per nombre de personal docent i investigador (PDI) doctor. Any 2012. 

 
 
Aliances internacionals 
 
- Converses amb universitats de referència com el Royal Melbourne Institute of Technology o la Johns 
Hopkins. Amb aquesta darrera, la relació s’ha concretat en la creació d’un Centre internacional de 
polítiques públiques JHU-UPF, que s’ubica al nou edifici de recerca del Campus de la Ciutadella. 
 
- Participació en onze projectes de mobilitat i cooperació educativa en el marc de 
programes europeus i internacionals i en col·laboració amb universitats de referència.  
 
- Participació en associacions i xarxes d’universitats per a la promoció a l’exterior. Enguany, la UPF s’ha 
incorporat a la YERUN, una xarxa europea de joves universitats de recerca, i es continua 
treballant en el marc de l’aliança A4U (UAM, UAB, UC3M i UPF) (focus en països BRIC i, més 
recentment, universitats de Sud-àfrica i Iran) 
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Projectes de futur 
 
Docència: cap a la personalització dels estudis 

 
- Grau Obert UPF: una aposta innovadora en la manera d’accedir a la UPF. Inici: curs 2015-16. 

 
- Noves propostes singulars, de tres anys i en anglès. Inici previst, curs 2016-17: Grau en 

Global Studies i Grau en Bioinformàtica. 
 
Recerca: amb la mirada a Europa 

 
- Avaluació de la recerca. El procés, impulsat per la UPF amb la col·laboració de l’AQU i 

d’avaluadors externs, s’ha iniciat amb normalitat a principis del 2015. Aquesta avaluació, pionera en 
els sistemes universitaris català i espanyol, ha de servir per tenir un coneixement més precís 
de la recerca a la UPF i per impulsar-la millor en els propers anys. 
 

- Posicionament a Europa. Els primers resultats que s’obtenen en el programa Horizon 2020 
(l’instrument de la UE per finançar la recerca per al 2014-2020) són molt satisfactoris: la UPF és la 
primera universitat espanyola en nombre de projectes finançats (30, dels quals 18 
liderats), i ha captat 13,5 milions d’euros. Malgrat la seva mida, és també la tercera entitat de l’Estat 
que més projectes capta (per darrere del CSIC i la Fundació Tecnalia).  
 

- UPFVentures. En el marc de la transferència i valorització de coneixement, s’està dissenyant un 
instrument -UPF Ventures- que pretén enfocar d’una manera innovadora la relació 
universitat-empresa i vertebrar una demanda de transferència de tecnologia basada en 
oportunitats empresarials.  Tradicionalment, el procés de transferència de coneixement entre la 
universitat i l’empresa ha anat de la recerca al mercat i UPF Ventures complementa aquesta relació 
partint a la inversa: de les necessitats i oportunitats de l’empresa cap a la valorització de la recerca. 
Aquesta nova perspectiva permetrà treballar les oportunitats de col·laboració entre el món acadèmic i 
empresarial a partir de dues vies complementàries i no excloents de relació entre universitat i 
empresa que, a la vegada, es reforcen mútuament. 

 
Govern i Gestió: 

 
- Elaboració i presentació pública del Pla estratègic UPF 2015-2025, dut a terme amb la 

col·laboració de tota la comunitat. 
 

- Creació de les Unitats de Coordinació Acadèmica (UCA) amb l'objectiu de simplificar i agilitzar 
la presa de decisions a la Universitat.  
 

- Exploració de noves possibilitats de finançament. L’estratègia inclou col·lectius nous i un 
major lligam amb els existents (incloent Alumni, Ajuntament, Empreses, Socis internacionals) i fa 
més necessari que mai la “diferenciació” de la UPF de la resta. S’han fet les primeres passes per 
endegar un programa de fundrasing per incrementar i diversificar les fonts de finançament de la 
Universitat. 
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La celebració del 25è aniversari 
 
25 anys d’existència són prou significatius perquè les institucions, les associacions, les entitats o les 
empreses hagin adquirit i consolidat una personalitat i una identitat definida. Amb aquesta celebració la 
Universitat Pompeu Fabra vol: 
 
- Retre comptes de l’actuació de la UPF i dels seus resultats i obrir un espai de reflexió i de propostes per 
encarar el futur.  

- Fomentar un sentiment generalitzat de pertinença a un gran projecte i a una gran marca i d’orgull 
d’haver-hi estudiat o treballat. 

- Enfortir la marca UPF i projectar, tant a nivell nacional com arreu del món i en tots els àmbits, la imatge 
d’universitat pública de qualitat, internacional i intensiva en recerca.  

- Cohesionar els treballadors de la UPF en fer-los partícips dels objectius assolits i animar-los a comptar 
amb el seu treball i esforç de cara als reptes del futur.  

- Establir una relació fluïda, permanent i de caràcter estructural amb els alumni de la UPF.  

- Compartir la satisfacció dels 25 anys amb les persones, empreses, entitats i institucions que ens han 
ajudat a assolir aquesta important fita i agrair-los la seva col·laboració.  

- Fer un salt qualitatiu cap endavant i assentar les bases per al desplegament de la Universitat en els 
pròxims anys. 
 
 
Eixos principals del 25è aniversari  
 
- Els alumni: la UPF compta amb uns 36.000 graduats en estudis oficials de la Universitat (grau, 
màsters universitaris i doctorat), dels quals prop de 10.500 són membres del programa UPF Alumni 
actualment.  
La celebració del 25è. aniversari ha de servir per establir una relació fluïda, permanent i de caràcter 
estructural amb els antics alumnes basada en tres línies d’actuació: consolidar i millorar el serveis cap els 
alumni; implicar-los més en la formació dels estudiants; i, finalment, iniciar un programa de fundraising 
per tal que puguin contribuir a la sostenibilitat de la Universitat.  
Principals actes i activitats adreçats a aquest col·lectiu seran:  

- 1a. Trobada Alumni UPF – 18 de setembre 
- Presentació del webdoc “Amb títol” – 25 de novembre 

 
- Projecció internacional: la internacionalització de la UPF és un dels seus senyals d’identitat i forma 
part del codi genètic de la Universitat. S’està treballant per presentar una aliança estratègica amb 
universitats i institucions acadèmiques de gran prestigi internacional. La posada en marxa del futur grau 
en Global Studies, en col·laboració amb universitats de diferents continents, o l’ampliació de l’actual 
aliança amb la Johns Hopkins University, són dos exemples d’activitats d’aquest àmbit.  
Principals actes en l’àmbit de la internacionalització: 

- Times Higher Education Young Universities Summit (trobada de les millors universitats del 
món menors de 50 anys) – 6 i 7 d’abril 

 
- Pla Estratègic de la UPF: definirà les línies de futur de l’actuació de la Universitat a deu anys vista, 
per al període 2015-2025. El document es divideix en cinc grans àmbits —Docència i aprenentatge; 
Recerca, innovació i creació; Societat, ciutat i transformació; Comunitat universitària: identitat i 
participació; i, Finançament, govern i gestió— i dos de transversals, Internacionalització i Compromís.  
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Programa provisional d’actes del 25è aniversari 
 

2015 ACTES PROPIS DEL 25è. ANIVERSARI 
 

Juny   La UPF ret comptes davant la societat 
 
Activitat: Compareixença del rector de la UPF a la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats del Parlament de Catalunya. 
 
Data i lloc: 25 de juny del 2015. 16.00 hores. Parlament de Catalunya. 
 

Juliol Graduació de la promoció del 25è. aniversari 
 
Activitat: Acte Acadèmic de Graduació de la promoció 2015. 
 
Data i lloc: 3 i 4 de juliol del 2015. Pati de l’edifici Roger de Llúria del campus de la 
Ciutadella 
 

Setembre Els alumni tornen a la UPF 
 
Activitat: Trobada UPF Alumni. 
 
Data i lloc: 18 de setembre del 2015. 20.00 a 01.00 hores. Campus de la Ciutadella. 
 
L’esperit artístic de la comunitat UPF 
 
Activitat: Exposició “25 anys de cartells de Sant Jordi (1992 – 2015)”. 
 
Data i lloc: 29 de setembre – 31 octubre del 2015. Sala d’exposicions del campus de la 
Ciutadella. 
 

Octubre  Una universitat socialment compromesa 
 
Activitat: Fira UPF Solidària. 
 
Data i lloc: 1 d’octubre del 2015. 10.00 a 17.00 hores. Pati de l’edifici Jaume I del campus 
de la Ciutadella. 
 
Ciència per a tothom! 
 
Activitat: Jornada de Portes Obertes del campus del Mar. 
 
Data i lloc: 3 d’octubre del 2015. 10.00 a 14.00 hores. Edifici Doctor Aiguader i PRBB. 
 
25 anys del primer dia de classe 
 
Activitat: Acte oficial de celebració del 25è. aniversari i d’inauguració del curs acadèmic 
2015-2016. 
 
Data i lloc: 8 d’octubre del 2015. 12.00 h. Auditori del campus de la Ciutadella. 
 
En directe des de la UPF! 
 
Activitat: Emissió del programa “El matí de Catalunya Ràdio”. 
 
Data i lloc: 9 d’octubre del 2015. 8.00 a 13.00 h. Auditori del campus de la Ciutadella. 
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Novembre Un retrat generacional pioner 
 
Activitat: Presentació d’Amb Títol, el webdoc sobre els alumni de la UPF. 
 
Data i lloc: 25 de novembre. 19.00 hores. CCCB. 
 
Homenatge a Pompeu Fabra 
 
Activitat: Jornada “Pompeu Fabra: una mentalitat d’enginyer al servei de la llengua i el 
país”. 
 
Data i lloc: 5 i 6 de novembre del 2015. Institut d’Estudis Catalans i edifici Balmes. 
 
El dia de les entitats 
 
Activitat: Reconeixement, en el marc d’UPFeina, a les empreses, organitzacions i 
institucions que més han col·laborat amb la UPF. 
 
Data i lloc: 11 de novembre del 2015. 8.30 hores. Aula polivalent 24.S18 de l’edifici Parc 
de Recerca del Campus de la Ciutadella. 
 
La UPF del futur 
 
Activitat: Presentació del “Pla estratègic de la UPF. 2015-2025”. 
 
Data i lloc: 1/12/15. 12.00 hores. Auditori del PRBB. 
 

Desembre Reconeixement als treballadors més antics 
 
Activitat: Acte de Nadal. 
 
Data i lloc: 16 de desembre del 2015. 13.00 hores. Auditori del campus de la Ciutadella. 
 

 

2016 ACTES PROPIS DEL 25è. ANIVERSARI 
 

Gener La UPF a Europa 
 
Activitat: Exposició “Catalunya a Europa i Europa des de Catalunya (1986-2016)”. 
 
Data i lloc: Inauguració el 14 de gener del 2016. Sala d’exposicions del campus de la 
Ciutadella. Fins al 15/2/2016. 
 
Oberts al món 
 
Activitat: Trobada amb els cònsols estrangers acreditats a Barcelona. 
 
Data i lloc: Gener del 2016. Campus de la Ciutadella. 
 

Febrer Un honoris causa simbòlic 
 
Activitat: Investidura de doctor honoris causa (a concretar). 
 
Data i lloc: Febrer del 2016. 12.00 hores. Auditori del Campus de la Ciutadella. 
 

Març  De fàbrica tèxtil a campus universitari. Coneix el campus del Poblenou! 
 
Activitat: Jornada de Portes Obertes del campus del Poblenou. 
 
Data i lloc: 5 o 12 de març del 2016. 
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Encistella de tres al campus! 
 
Activitat: Torneig 3 x 3 de bàsquet. 
 
Data i lloc: Març del 2016 (matí). Plaça Gutenberg del campus del Poblenou. 
 
Matinal esportiva 
 
Activitat: Torneig de tennis taula. 
 
Data i lloc: Març del 2016 (matí). Campus de la Ciutadella. 
 

Abril Trobada de les millors universitats joves del món 
 
Activitat: Times Higher Education Young Universities Summit 2016. 
 
Data i lloc: 6 i 7 d’abril del 2016. Campus de la Ciutadella. 
 
Matinal esportiva 
 
Activitat: Torneig d’escacs. 
 
Data i lloc: Abril del 2016 (matí). Campus del Mar. 
 
Reconeixement als donants de la Biblioteca 
 
Activitat: Acte d’agraïment als donants de la Biblioteca de la UPF. 
 
Data i lloc: 20 d’abril del 2016. 19.00 hores. Auditori del campus de la Ciutadella. 
 
Els tresors de la Biblioteca de la UPF 
 
Activitat: Exposició “Exclòs de préstec. El fons desconegut de la Biblioteca de la UPF”. 
 
Data i lloc: Inauguració el 20 d’abril del 2016. 20.00 hores. Sala d’exposicions del campus 
de la Ciutadella. Fins al 31/5/2016. 
 
Una mostra de la creativitat de la comunitat UPF 
 
Activitat: Acte de lliurament dels premis del Concursos de Sant Jordi i presentació del 
llibre de les obres guanyadores de les modalitats de poesia, narració breu i cartells del 
període 1992-2016. 
 
Data i lloc: 21 d’abril del 2016. 13.00 hores. Campus de la Ciutadella. 
 

Maig La Festa Major dels estudiants 
 
Activitat: Diada dels estudiants (programa a concretar). 
 
Data i lloc: Maig del 2016. Plaça Gutenberg del campus del Poblenou. 
 
Art al campus 
 
Activitat: Inauguració d’UPF Art Track. 
 
Data i lloc: 18 de maig del 2016 (Dia Internacional dels Museus). Campus de la Ciutadella 
 
Una antiga caserna amb classe. Descobreix el campus de la Ciutadella! 
 
Activitat: Jornada de Portes Obertes del campus de la Ciutadella. 
 



UPF 25è ANIVERSARI        Pàg. 11 

Data i lloc: 21 de maig del 2016. 
 
Torneig del 25è. aniversari de vòlei platja 
 
Activitat: Torneig mixt 4 x 4 de vòlei platja. 
 
Data i lloc: Juny del 2016. Platja de la Nova Icària. 
 

Juny La festa final del 25è. aniversari 
 
Activitat: Festa de cloenda del personal de la UPF (PDI i PAS). 
 
Data i lloc: 9, 10, 16 o 17 de juny del 2016. Campus de la Ciutadella. 
 

 

Altres activitats vinculades al 25è. aniversari 

Activitat: EFMD Executive Development Conference 
Data i lloc: 14 al 16 d’octubre del 2015. Campus de la Ciutadella. 
Organitza: IDEC 

 

Activitat: Symposium “Innovative in silico strategies in biomedical research” 
Data i lloc: 17 de novembre del 2015. Auditori del PRBB. 
Organitza: Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF 

 

Activitat: Jornades sobre fundraising universitari 
Data i lloc: Febrer del 2016. Campus del Poblenou. 
Organitza: UPF 

 

Activitat: Jornada sobre “25 anys després de la fi de la Guerra Freda: una història acabada?” 
Data i lloc: 11 de febrer del 2016. Campus de la Ciutadella. 
Organitza: Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la UPF 

 

Activitat: Jornada “Doers Day” sobre internacionalització 
Data i lloc: Març del 2016. 
Organitza: ESCI-UPF 

 

Activitat: XII Lliga de Debat Universitari 
Data i lloc: Abril del 2016. Campus de la Ciutadella. 
Organitza: SACU i Xarxa Vives 

 

Activitat: XII Seminario sobre Aspectos Jurídicos de la Gestión Universitaria 
Data i lloc: Maig del 2016. Campus de la Ciutadella. 
Organitza: Servei d’Assessoria de la UPF i l’AEDUN (Asociación para el Estudio del Derecho 
Universitario).  
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Activitat: Conferència “Ubiquitin and protein catabolism” 
Data i lloc: 18 de maig del 2016. Campus del Mar. 
A càrrec de: Professor Aaron Ciechanover. Premi Nobel de Química (2004) pels seus estudis 
sobre el catabolisme de les proteïnes mediat per les ubiquitines i Premi Albert Lasker de 
Recerca Mèdica Bàsica (2000). 
Organitza: Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i Departament de Ciències 
Experimentals i de la Salut de la UPF. 

 

 


