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Sinopsis

La universitat és una experiència transformadora: canvia la manera de pensar, de 
relacionar-se i d’actuar d’aquell qui la viu. En aquest webdoc interactiu farem viatjar 
l’usuari espectador a través una sèrie de casos d’exestudiants singulars, com si es tractés 
de la seva pròpia experiència vital.

L’objectiu de fons és debatre sobre la funció que compleix la universitat avui dia: preparar 
futurs treballadors? Fer la gent més sàvia i curiosa? Formar persones que canviaran el 
món?



 
 
Crèdits

Direcció: Neus Ballús
Producció executiva: Aitor Martos
Producció executiva UPF: Jordi Balló, Josep Blat
Direcció executiva TV3: Ferran Clavell, Manel Raya
Producció executiva TV3: Muntsa Tarrés

Guió:Neus Ballús, Alberto Diana, Irene Gil, Daniela Giraldo, Sergio Hernández, David Tena
Realització: Alberto Diana, Irene Gil, Daniela Giraldo, Sergio Hernàndez
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En coproducció amb Televisió de Catalunya
Amb la col·laboració de Obra Social “La Caixa”

 



L’aposta de TV3 pels documentals interactius

TV3 ha donat suport actiu al projecte Amb títol contribuint a la seva producció. L’ambició 
del projecte, els continguts que s’hi tracten, la voluntat d’experimentació amb un nou 
llenguatge interactiu i la implicació d’una institució com la UPF han estat motius de pes 
per contribuir a tirar endavant aquesta iniciativa.

La participació de TV3 en el projecte Amb títol s’emmarca en l’aposta estratègica de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) pel format del documental 
interactiu. 

L’any 2014, la CCMA, a través de les àrees de Mitjans Digitals i de Documentals i Nous 
Formats, va posar en marxa una convocatòria oberta per a la producció de documentals 
interactius. L’objectiu d’aquesta iniciativa era explorar les possibilitats narratives del 
documental interactiu com a format audiovisual específic, en un procés de definició i de 
transformació contínua, amb els seus codis propis i el seu caràcter innovador, tant en les 
modalitats de documentals per a la xarxa o “webdocs” com en altres suports.

En aquesta primera edició de la convocatòria s’hi van presentar 28 projectes, una xifra 
que va deixar palès l’interès del sector del documental a Catalunya per entrar en el terreny 
interactiu.

Després d’analitzar i de valorar els projectes presentats, la CCMA va apostar per 
coproduir sis documentals interactius. En aquesta selecció hi ha projectes interactius 
vinculats a documentals televisius que seran emesos per TV3, i també treballs que només 
són interactius i no estan lligats a cap contingut televisiu.

A més de Amb títol, es van seleccionar cinc projectes més:

 Diaris de presó 
 Intropia Media
 Projecte interactiu sobre el món penitenciari per a joves a Catalunya.

 La trucada
 Inicia Films
 Experiència interactiva al voltant dels transplantaments d’òrgans.

 Orgull de Baix - El pati del darrere
 Al Pati Produccions
 Webdoc associat a un documental televisiu sobre la comarca del Baix Llobregat.

 
 

http://www.tv3.cat
http://www.upf.edu
http://www.tv3.cat
http://www.ccma.cat
http://www.ccma.cat
http://www.ccma.cat/corporatiu/ca/oferta-audiovisual/mitjans-digitals/
http://www.tv3.cat


 Sexe, maraques i chiuahues 
 Minimal Films
 Interactiu basat en la vida i l’univers creatiu del músic Xavier Cugat.
 
 Sexis
 Setmàgic Audiovisual
 Projecte interactiu i divulgatiu sobre els adolescents i la sexualitat. 

TV3 està apostant també per altres propostes al voltant del documental interactiu. 
Pròximament s’estrenarà Ariadna, un treball amb finalitat didàctica i divulgativa sobre la 
història de la literatura catalana. 

Altres documentals interactius en què ha participat TV3 han estat Veus d’una generació o 
El Swissleaks de Falciani, tots dos relacionats amb documentals televisius emesos per TV3. 
L’origen de l’aposta de TV3 per la creació de documentals interactius va ser el 2007 amb 
el treball Guernica, pintura de guerra, que va resultar nominat als premis Digital EMMY 
Awards. 

tv3.cat/documentals
 

http://veusdunageneracio.media314.cat/
http://falciani-info.arte.tv/%3Flang%3Des%23/chapter/1
http://www.tv3.cat/30minuts/guernica/home/home.htm


 
Nota d’intenció dels autors

En els darrers anys la població que té estudis universitaris ha augmentat de manera espectacular. 
Segons l’Idescat, si el 2001 hi havia 733.000 persones amb titulació universitària, l’any 2011 van 
passar a ser prop d’1,3 milions. En una societat en què, en cada nou curs, augmenta tant la 
població amb estudis, és important reflexionar sobre la funció que està fent la universitat en les 
nostres vides.

És per aquest motiu que en aquest projecte hem buscat les experiències de diversos exuniversitaris 
singulars: per esbrinar com el fet d’haver passat per la universitat ha marcat les seves vides. I 
veiem que la transformació es pot produir per diverses bandes: en el terreny personal, social, 
laboral, intel·lectual…
 
Amb títol és un retrat –més enllà de les estadístiques– de diverses persones que tenen estudis 
universitaris. Però alhora, si aquest projecte ha nascut com un documental interactiu és perquè 
creiem que el tema del qual parlem requereix la participació activa dels usuaris. L’espectador, 
doncs, és també un participant actiu. I l’objectiu és que tots aquells exuniversitaris que ho 
vulguin, siguin d’on siguin, puguin sumar-se a aquest projecte col·lectiu, que vol ser un debat 
obert sobre el paper que la universitat juga en les nostres vides. I perquè això sigui possible cal 
un format viu i obert, com el webdcoc.

A partir de totes aquestes experiències singulars –les que nosaltres retratem i les que els mateixos 
usuaris aportin– pretenem que es generi un debat sobre la universitat. En aquesta reflexió 
col·lectiva volem que es detectin alguns problemes o mancances que té la universitat pública 
d’avui dia, de manera que sorgeixin, també, algunes idees sobre com es podria millorar. 

Amb títol té, doncs, té una funció descriptiva del paper que juga la universitat en les nostres 
vides, des d’una perspectiva molt personal i singular; però té també, al darrere, una voluntat 
transformadora, de millora de la realitat. Creiem que és un projecte innovador, que hibrida els 
llenguatges del cinema i de l’interactiu, per aprofundir en una qüestió clau de la societat en què 
vivim. 

 

http://www.ambtitol.cat
http://www.ambtitol.cat


Contingut

Tres moments vitals

El punt de partida i l’objectiu d’Amb títol és, precisament, construir un retrat d’aquesta 
comunitat de persones que ha passat alguna vegada per l’experiència universitària. I ho 
volem fer transcendint les estadístiques i anant a cercar allò més particular de cadascuna 
de les experiències. Perquè creiem que els casos concrets, des del punt de vista de cadascun 
dels estudiants, ens mostren una realitat molt més complexa i digna d’atenció respecte a 
la institució universitària. 

En aquest projecte ens fixarem en tres moments diferents de les vides dels protagonistes: 
l’etapa prèvia a la universitat (el lloc d’on venim, com són els nostres pares, què volíem ser 
de grans...), l’experiència universitària en si mateixa (la vida amb els companys, canviar 
la ciutat, la relació amb els professors i matèries…) i, finalment, l’etapa posterior a la 
universitat (la feina que fem, on vivim, si som feliços, si creiem que ens hem equivocat…). 
Amb petites històries situades en un d’aquests tres temps serà com podrem valorar tot el 
periple vital que ve marcat per l’etapa universitària. I ens fixarem no només en l’abans i 
el després de la vida professional dels protagonistes, sinó també en el possible creixement 
intel·lectual, en els canvis socials que es produeixen al seu voltant, i en els canvis emocionals 
que tot això ha anat generant. 

Making of de la peça de Clara Arnedo



Temes 

Malgrat que es tracta d’històries molt personals, estan pensades perquè tinguin un cert 
grau de “representativitat” o perquè se’n pugui extreure una lectura global respecte a 
la incidència que té el pas per la universitat en la vida d’una persona. Totes aquetes 
històries se centren en el grau de metamorfosi o de canvi que s’ha produït al voltant del 
fet acadèmic, ja sigui en l’àmbit personal, professional, intel·lectual, emocional, social... 
L’estudiant que entra a la universitat no és mai el mateix que en surt. 

Hi ha una sèrie de temes que apareixen de manera recurrent a les peces. Tot i que una 
peça pot tocar molts temes diferents, s’ha intentat que aquests temes s’enfoquin sempre 
de manera prou clara i concreta, per tal que l’usuari pugui reflexionar sobre aspectes 
concrets de la universitat.

Són aquests mateixos temes els que determinen els cinc espais col·laboratius i l’espai 
contributiu final, que possibiliten que l’usuari es converteixi també en contribuïdor quan 
sigui convidat a aportar la seva pròpia experiència o opinió en aquests espais del webdoc. 

 
La feina 

Pensem en la universitat com la porta d’entrada al món laboral, però no tothom acaba 
exercint la carrera professional marcada. Fins a quin punt depèn la vida professional 
d’una persona dels estudis que ha cursat? Què és l’èxit? 

 

Fotograma de la segona peça de Paul Sánchez



Les relacions humanes 

Hi ha qui a la universitat hi troba amics per a tota la vida o la persona amb la qual formarà 
una família. També hi ha qui hi troba el soci amb el qual fundarà una empresa d’èxit. La 
quantitat d’hores que un estudiant passa a la universitat al llarg dels seus estudis produeix 
el naixement de relacions de tota mena, que l’afecten toquen i el canvien per sempre. 

L’esperit crític 

Els moviments socials del 15M o la comuna de París. Molts dels grans moviments socials 
neixen a la universitat. Per què? Quin és l’element que fa que els universitaris siguin pro-
pensos a iniciar els canvis socials? La universitat desvetlla la ment dels estudiants, els fa 
bullir el pensament i els empeny a descobrir noves experiències. La universitat és un brou 
de cultiu per al pensament. 

La migració 

Migrar de ciutat a ciutat, de país a país, del camp a la metròpolis. Tot es tradueix en el 
mateix: canvi. Però què pesa més en aquestes migracions? La distància, la cultura, la 
llengua? Es pot equiparar el jove de comarques que descobreix Barcelona de manera 
independent amb l’estranger que busca una nova oportunitat lluny de casa? 

La institució

El debat sobre la institució és l’element transversal de tot el webdoc. Al llarg del webdoc 
es plantegen qüestions que posen en el punt de mira la institució com a creadora de 
valor. Qüestions com les possibilitats econòmiques d’accés o l’adaptació de les seves 
instal·lacions per a persones amb alguna mena de discapacitat. Compleix la universitat 
l’ideal de l’àgora democràtica que tots tenim present?

Fotograma de la peça de Clara Arnedo 



Personatges

Els casos són pràcticament infinits, però únics i difícils de categoritzar. En el nostre cas 
l’objectiu és retratar un grup de persones prou ampli perquè es percebi la gran varietat 
de possibles experiències. De persones tan singulars que sigui difícil pensar en cap clixé. 
L’única cosa que comparteixen aquestes persones és que la universitat ha provocat, 
efectivament, un gir en les seves vides, i ha afectat fortament el seu futur. Ara bé, en 
aquest projecte també veurem que ni els estudis triats ni la pròpia experiència viscuda a la 
institució tampoc no són únicament allò que determina la nostra vida. 

Jordi Roca 
Informàtica (UPC, 1997) / Màster Universitari en Arts Digitals (UPF-IDEC, 2014)

Descobreix la seva vocació per la informàtica i els videojocs de molt jove, als 14 anys. Li 
sembla, però, que la universitat és potser massa difícil per a ell. Finalment es decideix, i és 
el primer de la seva família a cursar estudis universitaris.

Ignasi Vegas 
Economia (UPF, 2008)

Neix a Cassà de la Selva. Viu la seva adolescència amb neguit i té ganes de sortir de 
l’ambient “tancat” del poble; per aquest motiu vol marxar a Barcelona a estudiar. Reconeix 
que va triar la carrera amb l’objectiu de tenir feina i guanyar-se bé la vida.

Anys després dels estudis, aquest noi que volia sortir de Cassà de la Selva és el representant 
d’una empresa càrnia al sud-est asiàtic. És un nòmada contemporani, viu cada dos dies en 
un país diferent, i es passa la vida als aeroports. Diu que les eines que et dóna la universitat 
et fan adquirir una gran varietat d’habilitats.

Clara Arnedo 
Comunicació Audiovisual (UPF, 1998) / Postgrau en Reportatge Televisiu (IDEC-UPF)

Neix a Barcelona en una família amb sis germans i de pares amb estudis. Sempre va ser 
molt bona estudiant, però considera que als 17 anys no estava preparada per triar quina 
carrera fer. Considera que és massa d’hora per prendre una decisió així. Fa Audiovisuals 
perquè li arriba la nota. 

Eloy Fernández-Porta 
(Humanitats (UPF, 1995) / Doctorat en Humanitats (UPF i Boston College, 1998)

Estudia a la primera promoció d’Humanitats. A la seva peça, en forma de “Spoken 
Words”, ens recitarà les impressions de l’entrada a la universitat, la quantitat d’estímuls 
del moment, i ens explicarà com era Barcelona en aquella època.



Karo Moret Miranda 
Comunicació Audiovisual (UPF, Inacabada)/Història (UB, 2013)/Màster d’Història del Món (UPF-
IUJVV, 2014)

Ve de Cuba amb la seva mare, i mentre aquesta marxa a Múrcia a treballar, la Karo es 
queda a Castelldefels, i intentant compaginar la carrera amb una feina de cambrera a les 
nits. Vivia sempre en trànsit, al tren. Explica les dificultats que va viure com a immigrant.

Després d’haver abandonat Comunicació a causa de les dificultats econòmiques (vegeu 
la peça 5), no ha desistit mai del desig d’aprendre, i fa Història i un màster. Actualment 
està més vinculada a la universitat que mai, fa un doctorat i està amb un professor de la 
universitat.  

Yasuko Toyo 
Biologia (UAB, 2000)/Postgrau en Traducció Audiovisual (UAB,2002)/Estudis d’Àsia Oriental 
(UPF-UAB. UOC, 2014)

Ha nascut i ha viscut tota la vida a Cadaqués, on els seus pares (japonesos) es van instal·lar 
fa anys. Mai no va sentir una vinculació amb la cultura oriental, però va prometre al seu 
pare que faria un viatge al Japó en acabar Biologia a la UB. A partir d’aquí, decideix 
cursar els Estudis de l’Àsia Oriental per tal de trobar les seves arrels i descobrir la llengua 
dels seus pares i avis.

La Yasuko té formació de biòloga, de traductora, de community manager…, però amb una 
situació professional inestable, pel fet de viure a Cadaqués, on no hi ha gaire feina fora del 
sector turístic. Cada dia intenta demostrar a les seves dues filles que val la pena estudiar 
al màxim nivell.

Anna Morancho 
Gestió empresarial (UB, 2009)/Màster en dirección de  Recursos Humans (BSM, 2011)

L’Anna no hi veu gairebé gens, i ha de caminar sempre ajudant-se amb un bastó. L’entrada 
al món universitari va suposar un gran repte per a ella. Havia de fotocopiar-se els apunts 
amb les lletres a una mida gran i demanar als professors que l’ajudessin a no perdre el fil. 
Va passar d’estar en un entorn controlat a viure en el món real. I va aprendre a espavilar-
se i a demanar ajuda.

Jaume Mateu  
Història (Universitat de València, 2005)/Estudis d’ Asia Oriental (2007, UAB)/ Postgrau en idioma 
xinès (BFSU Xina, 2009 )/Màster universitari en estudis xinesos (UPF, 2012) 

Ve de Castelló de la Plana a Barcelona a estudiar. Compagina els estudis amb la feina de 
cambrer. Els seus pares sempre han tingut un restaurant, i ell diu que per treballar a la 
restauració també cal estar format. Considera que treballar mentre estudies et dóna una 
perspectiva complementària a la formació acadèmica.



No creu en les “carreres amb sortida”, i ha anat fent el que li venia de gust. I ha tingut 
la sort que haver après xinès li garanteix pràcticament la feina, en l’actualitat. Ara és 
mediador amb la comunitat xinesa a Santa Coloma de Gramenet. Amb ell parlarem del 
retorn social de la inversió pública de la universitat. 

Maria Lindmäe Humanitats
(UPF 2013)/Màster en Estudis Territorials i de la Població (UAB,2014)

Amb ganes de sortir d’Estònia, i filla de pares amb estudis, arriba als 19 anys a Barcelona 
per fer d’au pair en una família rica. Aleshores decideix fer Humanitats durant la 
seva estada. En acabar la carrera, i interessada per molts àmbits diferents (urbanisme, 
música…), està en un moment d’impàs: no sap ni on viure, ni quin camí seguir en l’àmbit 
professional. Té múltiples opcions.

Clara Mas 
Primer cicle de Publicitat i Relacions Públiques (URL, 2008) /Antropologia (UB, 2010)/Màster en 
Direcció i Gestió de l’Esport (UPF-IDEC, 2013)

La Clara treballa de model des dels 10 anys, però tot i així considera que és important 
tenir estudis universitaris, per quan la seva feina al món de la moda s’acabi. La seva 
experiència universitària és molt diferent de la dels seus companys. Ella estudia com a 
“pla B” i “de més a més“, perquè en realitat la seva vida ja està molt encaminada cap a 
una altra banda.
 

Clara Serra  
Biologia Humana (UPF, 2007)/Màster en Assessorament  Genètic (UPF, 2009)/Doctorat en 
Biomedicina (UPF, 2012)

Entra a Biologia Humana amb la intuïció que li pot agradar: sempre li ha interessat 
saber com funciona el cos humà, que per a ella és un misteri. Però no s’esperava que a 
segon de carrera, a la primera classe de genètica, de sobte trobaria la seva vocació. Des 
d’aleshores la seva passió per la genètica i l’assessorament genètic ha marcat totes les seves 
decisions. Sent una certa responsabilitat sobre el que pot aportar a la societat amb els seus 
coneixements.

Carme Dachs 
Psicologia,(UB, 1994) /Postgrau Gestió de RRHH i Relacions Industrials (UPF-IDEC, 1997) / 
Postgrau noves persones per a nous reptes (UPF-IDEC, 1999)

Com si es tractés d’una entrevista de feina que la Carme realitzés a l’”espectador”, ens 
explicarà com funcionen les entrevistes de feina, de què serveixen els títols actualment i 
quines són les dificultats de la gent amb estudis quan vol accedir a una feina.



Paul Sánchez  
Periodisme (UPF, 2013)

Assegura que sempre li ha agradat escriure, però no tenia gens clar si Periodisme li 
agradaria. Ens confessa que el dia abans de començar la carrera va llegir-se un diari 
per primer cop a la seva vida “per veure on s’estava ficant”. Però finalment l’estada a la 
universitat l’ajuda a anar trobant el gust i l’interès pel periodisme.

Durant l’etapa final dels estudis marxa a Israel d’intercanvi, s’enamora i decideix instal·lar-
s’hi. Malgrat que no es va fer periodista per vocació, ja ha cobert diversos esdeveniments 
importants del conflicte entre Israel i Palestina per a diversos mitjans. 

 Esperanza Escribano Claramunt 
Periodisme i Comunicació Audiovisual (Carlos III, 2011) i Màster en Periodisme Polític Internacional 
(IDEC, 2013)

Filla d’uns pares molt polititzats, l’Esperanza diu que la universitat pública ha de servir per 
formar gent crítica i compromesa amb la societat. Durant la seva etapa a la universitat es 
vincula fortament amb el 15M, i diu que aquest moviment (com molts altres), no hagués 
existit sense els universitaris.

Javier Rodríguez Dret 
Universidad de Sevilla, 1985)/Màster MBA (ESADE, 1990) /Periodisme (UPF, 2000)

D’origen sevillà, de jove sempre somia amb estudiar periodisme. Els seus pares, però, no 
volen que faci una carrera “bohèmia”. Ell els fa cas i estudia Dret. Quan ja té 40 anys, i 
fart de treballar i d’estudiar coses que no el satisfan, decideix fer finalment Periodisme. 
La seva mare continua intentant dissuadir-lo, amb frases com: “¡Y no te da vergüeza, a tu 
edad, volver a la universidad!?”.

Jordi Lluís Casals
Ciències Polítiques i de l’Administració (UPF, 2010)/Màster en anàlisi i assessoria política (UB, 2013)

De Gràcia de tota la vida, i militant polític en diverses formacions. De seguida va veure 
que no faria de politòleg. Ara s’està arreglant una masia fora de Barcelona, amb la seva 
companya, per convertir-la en un negoci de turisme rural. Encara està sorprès del gir que 
s’està produint en la seva vida. Continua valorant els coneixements que va adquirir a la 
universitat, que li permeten ser una persona més completa.



Javier López Menacho 
Turisme (Universidad de Cádiz, 2006) /Màster en Creació Literaria (UPF-IDEC, 2010)

Ha escrit un llibre titulat Yo precario sobre tot el seguit de feines precàries i absurdes que ha 
hagut de fer, malgrat estar molt ben format. Ha fet de speaker per a la selecció espanyola, ha 
fet de mascota per a diverses marques de xocolatines, ha treballant comptant les persones 
que es colen al metro, ha repartit cromos als infants… Sortosament, ha convertit aquestes 
experiències en la base del seu primer llibre.

Oriol Escura 
Graduat Superior de Piano (Conservatori Superior de Música del Liceu, 2003)/ Ciències Polítiques i 
de l’Administració (UPF, 2004) / Màster en Gestió i Dret Local (Escola d’Administració Pública de 
Catalunya, 2007) / Dret (UOC, 2012)

S’ha passat tota la vida estudiant, i sempre és dels millors en el que fa. De petit estava 
obsessionat per conèixer tots els dinosaures, després va fer la carrera de piano, va fer 
Arquitectura, després Polítiques i ara ha acabat Dret a distància. Considera que els 
coneixements actuen com un sediment, i que cal anar avançant segons les nostres 
curiositats del moment. La universitat com un lloc on adquirir coneixements i enriquir-se 
intel·lectualment.

Salvador López  
Ciències Econòmiques i Empresarials (UPF, 1994) / Postgrau en Investigació de Màrqueting (AEDEMO, 
1997) / Postgrau en Direcció i Gestió de Màrqueting (ESADE, 2005)

Després de treballar en diverses multinacionals, decideix “reinventar-se” i ser el seu propi 
cap. Uneix la seva passió per la música rock (va estar al cor a la UPF) amb el món dels 
negocis, a través de xerrades sobre màrqueting acompanyat d’una guitarra elèctrica.
 
Joan Sala 
Traducció i Interpretació (UPF, 2008)

En sortir de la universitat li ofereixen de fer de caixer a Bankia, i ho accepta. De mica 
en mica va ascendint i va assumint responsabilitats, i acaba negociant hipoteques amb 
els clients, en plena època de l’esclat de la bombolla immobiliària i financera. El seu dia 
a dia es torna tan fosc que decideix deixar el banc i tornar al seu àmbit. Ara és professor 
d’anglès i de francès per a infants.

Josep Maria Roma  
Humanitats (UPF, 2010 )

Tot i que va trobar la seva vocació a la universitat, ho va fer fora de les aules: primer 
com a jugador de l’equip de futbol de la UPF i actualment com a entrenador del mateix 
equip. Aquest fet li va permetre conèixer gent d’altres carreres i viure una experiència 
universitària completament diferent de la de les aules, on valors com l’esforç i el treball 
d’equip s’entenien de manera força diferent. 



Eva Giménez
Dret (UPF, 1991-1995)/Doctorat Dret Públic (UPF 1995-1997)

Va arribar a la UPF pensant en la imatge idealitzada de la universitat polititzada. La 
realitat que hi va trobar va ser, però, totalment diferent: una universitat petita, acabada 
de néixer i amb gent que semblava molt diferent d’ella. Vint-i-cinc anys després encara 
conserva, però, les amistats que va fer durant aquells dies. 

Usamah Alhamad 
Information Technology and Computing (Arab Open University, 2011) / Màster en Mercats Financers (UPF-
IDEC, 2013)

Després de treballar durant 10 anys en la construcció d’un gasoducte en ple desert de l’Aràbia 
Saudita, una explosió va canviar la seva vida. De les 23 persones que hi treballaven només 
tres van sobreviure, entre elles l’Usamah. Era el moment de fer un canvi de vida i tornar a la 
universitat. Més tard una beca del govern d’Aràbia el va portar a terres catalanes per cursar un 
màster en Mercats Financers.

Maria Escrivà 
Biologia Humana (UPF, 2003) / Doctorat en biologia cel·lular, programa de recerca del càncer (IMIM-UPF, 
2008) / Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental (UPF-IDEC, 2010)

Un cop va haver finalitzat els estudis va començar a treballar en un laboratori com a investigadora, 
però investigar sense extreure dades concloents li va fer sentir frustració. Va ser aleshores quan 
la Maria va fer un acte de sinceritat personal i va reconduir la seva carrera cap a la divulgació 
científica. Actualment es dedica a la cara B de la ciència, que considera que també és molt 
necessària per conscienciar la gent sobre la necessitat de continuar donant suport a la recerca 
científica. 

Lucía Segurajauregui 
Belles Arts (UB, 2009) / Màster en Arts Digitals (UPF-IDEC, 2010)

Després d’haver-se acostumat a treballar en grup durant els estudis, anys després ella i el seu 
grup continuen fent les feines conjuntament i treballant de manera col·laborativa. I destaca 
que el màxim valor del màster va ser precisament aprendre a treballar d’aquesta manera, i no 
pensar exclusivament de manera individual. 



Currículums

Neus Ballús (Directora i guionista)

És directora de cinema i guionista. El seu primer llargmetratge, La plaga (2013), es va 
estrenar internacionalment a la 63a edició de la Berlinale, ha guanyat quatre Premis 
Gaudí 2013 (millor pel·lícula, millor direcció, millor guió i millor muntatge) i ha estat 
nominat als Premis LUX 2013 i als European Film Awards, a més de tenir-ne una als 
Premis Goya. 

Llicenciada en Comunicació audiovisual i màster en Documental de Creació per la 
Universitat Pompeu Fabra, ha filmat també els curtmetratges La Gabi (2004), L’avi de la 
càmera (2005) i el documental Immersió (2009), filmat sota l’aigua d’una piscina pública, que 
va rebre el Premi al Millor Curtmetratge al festival ALCINE. 

Interessada en la hibridació de gèneres i en la recerca formal, ha realitzat diverses 
instal·lacions multipantalla documentals per a espais expositius, com el Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, o el Museu d’Història de Catalunya.

Jordi Balló (Productor delegat UPF)

Professor de Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra i director  del 
Màster en Documental de Creació de la UPF. Va ser director d’exposicions del CCCB 
entre 1998 i 2011 i comissari del Pavelló català a la Biennal de Venècia 2013. 

Autor de llibres com La llavor immortal, Imatges del silenci o Jo ja he estat aquí (premi de la Crítica 
Serra d’Or). Ha obtingut el Premi nacional de Cinema per la direcció del Màster i el 
premi Ciutat de Barcelona per l’exposició “Totes les cartes: Correspondències fílmiques”.

Making Of  de la primera peça de Paul Sánchez

http://academiadelcinema.cat/es/premios-gaudi/vi-premios-gaudi/item/la-plaga%3Fcategory_id%3D198
http://academiadelcinema.cat/es/premios-gaudi/vi-premios-gaudi/item/la-plaga%3Fcategory_id%3D198
http://alcine.org/
http://www.cccb.org/es/
http://www.cccb.org/es/
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-en-documental-de-creacion
http://www.cccb.org/es/
http://www.cccb.org/ca/exposicions/fitxa/totes-les-cartes/38071





