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Tornen a arxivar  
el cas de l’assassinat 

 d’Helena Jubany 

JUSTÍCIA

Gir inesperat en la causa judicial per l’assassinat 
d’Helena Jubany. Després que el jutge de Sabadell 
reobrís la investigació a l’agost, ara l’Audiència de 
Barcelona l’ha tornat a arxivar. Com que l’Audièn-
cia és una instància superior, el jutjat de Sabadell 
ha de complir la decisió, que no es pot recórrer. 
El tribunal talla en sec així el recorregut que po-
dien tenir els testimonis que el jutge del Vallès ha-
via recollit des de fa un mes i mig per resoldre el 
crim. La família de Jubany va mostrar “estupefac-
ció” per la resolució, que va avançar El País. En 
un comunicat, va valorar que el tribunal “s’exce-
deix en les seves funcions” i que estudiarà “totes 
les accions judicials possibles”. 

L’únic investigat per a qui s’havia reobert la cau-
sa, Santi Laiglesia Pla, va portar la decisió del jut-
ge de Sabadell a l’Audiència, que li ha donat la raó 
tot i l’oposició de la Fiscalia. La secció tercera con-
sidera que els testimonis i les proves que s’han pro-
posat en els últims mesos “no són nous ni tenen la 
rellevància que se’ls atribueix”. Pensa que van for-
mar part de la instrucció que es va fer després de 
l’assassinat quan es va trobar Jubany, que tenia 27 
anys, morta en un solar de Sabadell el 2 de desem-
bre del 2001. Segons el tribunal, la Policia Naci-
onal es va entrevistar “amb tots els veïns de l’edi-
fici” des d’on haurien llançat la víctima. Afegeix que 
els testimonis van dir llavors que Montserrat Ca-
reta, una altra investigada per aquest cas que es va 
suïcidar a la presó, “vivia sola” al bloc. Aquest és 
un punt clau perquè els testimonis que van decla-
rar les últimes setmanes van assegurar que Laigle-
sia, parella de Careta, vivia a l’edifici des d’on hau-
rien llançat Jubany al buit. Però l’Audiència diu que 
quan es va escorcollar el domicili no es van trobar 
“efectes personals” que demostressin que vivia 
amb Laiglesia.e 
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partits en 4 cursos, excepte per als 
que per directrius europees han de 
ser de 300 o 360 crèdits; la segona, 
màsters de 60, 90 i 120, i la tercera, 
el doctorat, al qual s’accedeix ha-
vent superat els 300 crèdits en les 
dues etapes formatives anteriors. 

Castells vol acabar així amb el de-
cret que l’exministre d’Educació del 
PP José Ignacio Wert va implemen-
tar, que permetia a les universitats 
oferir graus de 180 crèdits (de tres 
anys) en línia amb l’oferta d’altres 
països europeus que tenen arrelada 
aquesta possibilitat. La reacció de la 

comunitat educativa aleshores 
va ser de rebuig, perquè l’obliga-
torietat de cursar dos anys de 
màster, que són més cars, era un 
fre per als alumnes amb menys 
recursos econòmics. El ministe-
ri d’Universitats, tal com va ex-
plicar el seu secretari general, Jo-
sé Manuel Pingarrón, fixa en 
l’horitzó que a poc a poc el preu 
dels màsters es vagi equiparant al 
dels graus, per bé que està en 
mans de les comunitats. 

Efectes en l’oferta catalana 
Aquesta decisió elimina, per tant, 
els 24 graus de 180 crèdits que hi 
ha a l’Estat, d’un total de 3.880. 
La comunitat més afectada és Ca-
talunya, que és on s’imparteixen 
17 dels 24 graus que s’eliminaran. 
El Govern es va mostrar molt 
contrari a la decisió de Castells. 
“Va en la direcció contrària en la 
qual s’hauria d’anar”, van expres-
sar fonts de la secretaria d’Uni-
versitats, que aposta per interve-
nir i millorar la qualitat dels 
graus, no per modificar-ne la se-
va organització, que hauria de ser 
cosa de cada universitat.  

La nova normativa que impul-
sa el govern espanyol introdueix 
un canvi respecte a la classifica-
ció de les àrees de coneixement: 
s’abandonen els cinc calaixos 
–ciències socials, ciències natu-
rals, enginyeries, humanitats i ci-
ències de la salut– i ara se n’esta-
bleixen 25, que són més especí-
fiques. Aquesta modificació en-
tronca amb una possibilitat que 
el decret ofereix a les universi-
tats: oferir programes de grau 
amb itinerari obert, que permet 
als alumnes cursar assignatures 
de dos o més títols oficials que 
pertanyin a la mateixa branca de 
coneixement o afins.e

Un grup d’estudiants a la Universitat Autònoma de Barcelona. CRISTINA CALDERER
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El ministre Manuel Castells acaba-
rà amb la fórmula 3+2 (tres de grau 
i dos de màster) i establirà amb ca-
ràcter genèric els graus universita-
ris de 4 anys. Així consta en l’esbor-
rany definitiu del decret que ha tre-
ballat el ministeri d’Universitats i 
que manté l’estructura bàsica de 
l’oferta acadèmica en tres etapes: 
grau, màster i doctorat. Així, la pri-
mera consisteix en 240 crèdits re-
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La motivació reforça l’aprenentatge i la memòria

És a dir, s’aprèn més i millor. El 
mecanisme bàsic que ho explica 
s’havia vist en ratolins però no en 
humans. L’estudi de l’IBEC, en què 
ha participat també la Pompeu Fa-
bra i l’Hospital del Mar, ha com-
provat que el procés depèn de les 
ones de tipus theta que generen les 
neurones de l’hipocamp. 

Si hi ha control actiu del procés, 
que es tradueix en automotivació, 
s’afavoreix l’aprenentatge i la fixa-
ció de la memòria, mentre que si és 
passiu, passa a l’inrevés. La desco-
berta podria ajudar a eliminar re-
cords traumàtics o a recuperar me-
mòries malmeses per amnèsies o 
malalties neurodegeneratives.e

Una estudiant universitària durant una classe en plena pandèmia 
per coronavirus. GETTY 
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Sempre s’ha dit que la motivació, la 
força de voluntat, és un element fo-
namental per aprendre. Allò de po-
sar-hi ganes. Ningú fins ara, però, 
havia pogut demostrar més enllà 
de la teoria que això és així perquè 
existeix un mecanisme fisiològic 
que vincula memòria i aprenentat-
ge. Això és el que acaba d’eviden-
ciar un equip de l’Institut de Bio-
enginyeria de Catalunya. Les ones 
cerebrals de tipus theta, que regu-
len la capacitat de les neurones de 
l’hipocamp per fixar i recuperar la 
informació, són les que activen el 
mecanisme, segons els resultats 
d’un estudi publicat a la revista 
americana PNAS. 

El que fa aquest estudi, de fet, és 
corroborar un aspecte prou cone-
gut en diverses branques científi-
ques com la psicologia i les neuro-
ciències, que venen a dir que, quan 
l’aprenentatge és voluntari, el con-
trol cognitiu és molt més efectiu. 
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 El ministeri elimina  
els graus de tres anys 

La decisió afecta especialment Catalunya, 
on s’imparteixen 17 dels 24 estudis 


