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Trobada de
consells socials

 

La Universitat Autònoma
de Barcelona va ser 
la seu de la II Jornada 
de Treball dels Consells
Socials de les Universitats
Públiques Catalanes, que
va tenir lloc el dia 26 de
juny, a l’hotel Campus 
de la Vila Universitària.
Amb la presència 
del comissionat per a
Universitats i Recerca,
Joan Albaigés, 
i el director general
d’Universitats, 
Josep Font, va tenir lloc
la jornada, que tractà 
el tema de «La gestió
econòmica a les
universitats des de
l’òptica dels consells
socials», amb una
conferència marc a càrrec
de Josep Lluís Bonet i
Ferrer, membre del
Consell Social de la UAB,
una taula rodona
moderada per Jaume
Casademont, president
del Consell Social de la
Universitat de Girona,
amb la participació de
Ramon Pascual, ex-rector
de la UAB, i Josep Roig,
ex-gerent de la UAB.
Finalment, les conclusions
i la cloenda van ser a
càrrec de Xavier Llobet,
president del Consell
Social de la UPC.
Joan Uriach, president
del Consell Social 
de la UAB, va justificar
l’oportunitat del tema 
del treball escollit, 
en funció de les diverses
alternatives sobre el futur
model de finançament
universitari, i del paper
que tenen i que poden
tenir els consells socials
en l’àmbit de la gestió
econòmica.
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Josep Laporte, que va ser rector de
la Universitat Autònoma de
Barcelona del 1976 al 1980, va
rebre l’homenatge de les univer-
sitats catalanes el dia  20 de juny,
en un acte en què van ser-hi
presents tots el rectors d’aquestes
universitats, i que va ser presidit
per Jordi Pujol. També hi eren el

Homenatge universitari a Josep Laporte

comissionat per a Universitats,
Joan Albaigés, el consellers Joan
M. Pujals i Albert Vilalta, el
secretari general de CDC, Miquel
Roca, i nombroses personalitats
del món acadèmic i polític. 

Durant l’acte, el professor
Josep A. Salvà Miquel va remarcar
el perfil científic de Josep Laporte.

El professor Gonçal Lloveras va
glossar la seva activitat política, i
Oriol Casassas va posar de ma-
nifest la seva aportació a la cultura
i a la salut.

El rector de la Universitat de
Barcelona, Antoni Caparrós, en
nom dels rectors catalans, va
recordar l’exemple de Josep
Laporte en la seva lluita per una
universitat «autònoma, democrà-
tica, científica i catalana». 

El rector de la Universitat
Autònoma de Barcelona, Carles
Solà, va dir que l’homenatge era
una «mostra del reconeixement a
una tasca i dedicació a la nostra
nació i a la universitat catalana».
Josep Laporte va manifestar que
encara hi havia feina per fer, i va
demanar a Jordi Pujol que es
mantingui l’esforç per la docència
i la investigació. 

El president Jordi Pujol va dir
que havia estat un «honor i un
luxe» la participació de Josep
Laporte en les tasques de govern.

El dia 30 de juny va ser aprovat,
pel ple del Consell Social, el
pressupost de la Universitat
Autònoma de Barcelona corres-
ponent a l’exercici 1995. Aquesta
aprovació és condicional mentre el
Govern de la Generalitat de
Catalunya no trameti la seva
conformitat del capítol de
personal. Prèviament, la Junta de
Govern, en la sessió del 15 de juny

El pressupost de 1995
d’enguany, va donar la seva
conformitat a aquest pressupost.

El pressupost per a l’any 1995
és de prop de 21.832 milions de
pessetes, desglossats en capítols
segons els gràfics que es publiquen.

Les línies bàsiques que in-
corpora aquest pressupost inclouen
un increment de la massa salarial
d’un 3,5% segons la llei de
pressupostos de l’Estat per a l’any

1995. La UAB, com a universitat
avançada en temes socials, aprova
en aquest pressupost la destinació
d’un 0,7% dels ingressos propis al
programa Autònoma Solidària
com a fons de cooperació adreçat
als països menys afavorits.

En relació amb el pressupost
d’inversions, s’inclou la part
corresponent a l’exercici del nou
pla plurianual per al període 1995-
2000, que ja va ser aprovat pel
Consell Executiu de la Generalitat
de Catalunya.

  

Ingressos patrimonials:
67.000 (0,3%)

Alienació d'inversions reals:
200.000 (0,9%)

Transferències de capital:
3.710.811 (17%)

Variació de passius financers:
1.900.000 (8,7%)

Despeses de personal:
12.635.738 (57,9%)

Compra de béns corrents i 
de serveis: 2.753.922 (12,6%)

Despeses financeres:
533.770 (2,4%) Tranferències corrents:

294.444 (1,3%)

Inversions reals:
4.735.240 (21,7%)

Passius financers:
878.451 (4%)

Taxes i altres ingressos:
3.574.697 (16,4%)

Transferències corrents:
12.379.057 (56,7%)

Resum del pressupost d'ingressos 1995
en milers de PTA

Total: 21.831.565Total: 21.831.565Total: 21.831.565

Resum del pressupost de despeses 1995
en milers de PTA

Total: 21.831.565Total: 21.831.565Total: 21.831.565

 

El president Jordi Pujol i Josep Laporte, el dia de l’homenatge.
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Teoria de la traducció
en videoconferència
«La traducció com a producte
institucionalitzat», «La traducció a
les societats bilingües», i
«Traducció, anàlisi del discurs i
gèneres» són alguns dels temes
que s’han tractat en el Seminari de
Teoria de la Traducció en Video-
conferència, que va tenir lloc 
el  mes de juny, organitzat pel
Departament de Traducció i
d’Interpretació, en el marc d’un
programa de doctorat, integrat en
el Grup CETRA i finançat per
EuroPACE 2000.

En la fase inicial hi han
participat les universitats Catòlica
de Lovaina (Bèlgica), de Santiago
de Compostel·la i de Turku (Fin-
làndia). El seminari s’ha fet per
mitjà d’una connexió de vídeo
ISDN, telèfon, fax i correu
electrònic, i ha comptat amb uns
ponents a cada seu i sessió i una
bateria de preguntes que els
participants han formulat per mitjà
del correu electrònic abans de
l’inici de cada conferència. Les
ponències han estat enregistrades
en vídeo i s’han tramès a altres
universitats i centres de recerca
interessats a col·laborar posterior-
ment en la discusió. Entre altres
ponents, hi han participat José
Lambert (Lovaina), Theo Hermans
(Londres) i Basil Hatim (UAB).

Les universitats de Viena, Sao
Paulo i Tel Aviv ja han anunciat
que s’integraran a la xarxa del
seminari.

Primera promoció
d’educadors socials 
Cinquanta alumnes de la primera
promoció de Diplomats en Edu-
cació Social de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona van rebre, el
22 de juny passat, a l’Auditori de
la Facultat de Filosofia i Lletres, el
títol acreditatiu. La cerimònia
oficial de lliurament de diplomes
va ser presidida pel vice-rector
d’Estudis, Jordi Berrio, el degà de
la Facultat de Ciències de l’E-
ducació, Joaquim Gairín, i el
coordinador de la nova titulació,
Xavier Ucar. 

Xavier Ucar va destacar «el
dinamisme i la motivació dels
alumnes» i els va recordar que ser
els primers comporta «servituds
però també avantatges». 

El degà Joaquim Gairín va
referir-se a la consolidació de
l’Àrea de Ciències de l’Educació
de la Universitat Autònoma de
Barcelona «amb estudis capda-
vanters sota una mateixa facultat».
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Giorgio Strehler, investit doctor honoris causa
Giorgio Strehler, director del
Piccolo Teatro di Milano i fun-
dador del Teatre d’Europa, va ser
investit doctor honoris causa per
la Universitat Autònoma de
Barcelona el dia 26 de juny, a la
sala d’actes del Rectorat.

A l’acte hi van assistir
destacades personalitats del món
del teatre: actors, autors, directors
de teatre i crítics, com Josep Maria
Flotats, Ricard Salvat, Sergi
Belbel, Josep Maria Benet i Jornet,
Emili Teixidor, Guillem Jordi
Graells, Joan de Segarra i Laura
Conejero, entre altres. També hi
era present la cònsol italiana, 
E. Kelescian. La presentació va ser
a càrrec del catedràtic Jordi
Castellanos, el qual va glossar
l’obra del director italià. Strehler
va fundar el Piccolo Teatro di
Milano com a espai de diàleg. 
El Piccolo, com va dir Jordi Caste-
llanos, s’erigeix al servei d’una
concepció del teatre com a fet d’art
i de cultura, enfront del teatre de
boulevard, de la comercialització i

L’any 1994, la UAB va començar
la col·laboració amb el programa
de cohesió europea, en el grup
CRE-ESMU Gestió de la Qualitat
a l’Administració Universitària,
orientat a la implantació de
l’enfocament de la qualitat total en
l’àmbit de l’educació (univer-
sitats), per tal de millorar la
qualitat de servei a l’usuari. Es van
anomenar Grups de Millora.

En aquesta línia, la Gerència va
impulsar, al final del 1994, una
fase de difusió i sensibilització,
mitjançant una sessió informativa,
a tots els nivells directius de la
UAB. A la sessió es van fixar els
àmbits i les línies d’actuació, i es
va determinar la creació d’una fase
experimental que afectaria fona-
mentalment dos àmbits dife-
renciats de la nostra institució:
gestions acadèmiques i biblio-
teques, i un grup de serveis
centrals. La fase pilot es va com-
pondre de tres grups de gestions
acadèmiques, tres de biblioteques i
un de serveis centrals. A més, es
van marcar les línies estratègiques
que havien de donar cos a aquesta
iniciativa.

Un dels punts importants va ser
la creació del Comitè de Segui-
ment, com a òrgan de suport, d’im-
pulsió, de regulació i de difusió
dels Grups de Millora, on hi ha
representants de tots els agents de
funcionament de la comunitat
universitària: el gerent (coor-
dinador), un vice-gerent, el cap de
l’Àrea de PAS, un degà, un

administrador de centre (secretari),
un representat del PAS, i un repre-
sentant dels estudiants.

L’objectiu del projecte dels
Grups de Millora és generar un
seguit d’accions de millora dels
serveis que ofereix l’administració
de la UAB que es distingeixin per
l’impacte en els usuaris, la rapidesa
d’implantació, el nombre –perquè
no comporten un increment
pressupostari, i fins i tot poden
representar un estalvi– i perquè les
generen les persones que són més a
prop dels destinataris dels serveis
en la tasca diària.

Així es va iniciar aquest
important projecte, en la seva fase
experimental, que ha continuat
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del monopoli dels empresaris.
L’any 1982 va ser nomenat, pel
ministre francès de Cultura Jack

Lang, director del Teatre d’Eu-
ropa, amb seu a l’Odeón de París.

Jordi Castellanos va recordar la
influència de Strehler en alguns
muntatges de l’Escola Dramàtica
Adrià Gual i del Teatre Lliure.
Giorgio Strehler, durant més d’una
hora, va parlar del «seu estimat
Goldoni», amb una divertida
interpretació de les Mémoires de
l’home de teatre venecià, que va
ser les delícies del públic assistent
a l’acte. 

Per a Strehler, com per a
Goldoni, el text de l’autor teatral
es reconeix en el moment en què
és representat, com ho va de-
mostrar el dia de la seva inves-
tidura com a doctor honoris causa.
Strehler va afirmar també la seva
voluntat europeista, i va  mani-
festar que el teatre podria ser un
espai de diàleg. 

La UAB ha volgut mostrar,
amb aquest acte, la seva
sensibilitat pel món del teatre, ja
reflectida en la seva col·laboració
amb l’Institut del Teatre i amb la
creació de l’Aula de Teatre, que
aquest any commemora el desè
aniversari.

amb treball, esforç i entusiasme
per part dels participants. Aquests
han tingut una sèrie de reunions,
primer entre ells i, després, del
coordinador de cada grup amb el
Comitè de Seguiment, per tal
d’assolir un resultat positiu de
l’experiència. Arribats els grups a
aquesta fase de conclusions i
cloenda, cal dir que n’han
començat a fer les presentacions
públiques amb un balanç positiu.
Ara resta fer l’avaluació i la
valoració global del conjunt de
l’experiència i veure si és viable
estendre-la a la resta de la co-
munitat universitària. Els grups
que hi han participat i els seus
components han estat:

Grups de millora

 

Grup de Millora Persones Càrrec

 

Biblioteca de Formació de Professorat Carme Besson (coordinadora) Aj. Arx. Bibl.
Facilitar als usuaris de la Marina Carbonell Ferrando Cap de Biblioteca
biblioteca la localització Rosa Ferreres Plans Aux. Adm.
d’un document Albert DÍez Baño Becari

Biblioteca de Ciències Socials Lluís Gonzàlez (coordinador) Aux. Adm.
Optimització de l’ordenació de llibres Josep Lluís Gómez Barrera Ordenança

Montserrat Rabat Oliva Bibliotecària
Montserrat Catafal Benito Cap de Biblioteca

Biblioteca de Ciències Joan Miquel Solé (coord.) Ordenança
Cerca i localització del material Áurea Martínez de Luco Lizarraga Cap Biblioteca
bibliogràfic Joan Carles Gómez Arroyo Aux. Adm.

Montserrat Salavert Casamor Bibliotecària
Rosa Gil Sánchez Bibliotecària

Grup de Millora Persones Càrrec

Secretaria de Medicina Antonia Quintero (coord.) Administrativa
Avanç irregular del projecte SIGMA José Gallardo Roldán Aux. Adm.
a les unitats docents de la Cesca Lobo Casulleras Cap de Secretaria
Facultat de Medicina M. Dolors Serveto López Administrativa

Secretaria de l’EU de Sabadell Antoni Serrano (coordinador) Administratiu
Acollida del professorat nou que Pilar Chavarrias Álvarez Administrativa
arriba al campus de Sabadell Silvia Melgarejo Aux. Adm.

Secretaria de Psicologia Xavier Biarnés (coordinador) Administratiu
Demora en la resolució d’instàncies Susanna Segura Caldeteny Cap de Secretaria

Carme Nebrera Navas Administrativa
Vicenta Ortiz Giménez Aux. Adm.

Àrea d’Alumnes Antoni Nieto (coordinador) Administratiu
Trucades telefòniques errònies Elena Romero Alcaide Administrativa
o que no corresponen al servei Dolors Castellano López Cap d’Accés

Mercè Carné Rey Aux. Adm.
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Biblioteca 
de Medicina
Un nou espai de la Biblioteca de
Medicina, destinat a hemeroteca,
bases de dades, àudio-visuals i
autoaprenentatge, es va inaugurar
el 29 de maig, amb la presència de
la vice-rectora d’Investigació,
Teresa Espinal, el degà de la
Facultat de Medicina, Josep M.
Grau Veciana, i el coordinador de
la biblioteca, Àlvar Martínez
Vidal.

En aquest nou espai, situat al
primer pis de la Biblioteca de
Medicina, s’hi troben totes les
col·leccions de revistes que es
reben a la Unitat Docent de
Bellaterra. Els usuaris poden
consultar, amb l’assessorament
d’una bibliotecària documentalista,
les bases de dades que té la
biblioteca, i poden accedir a la
xarxa de bases de dades en CD-
ROM de la UAB. Pròximament
també hi haurà un ordinador
d’accés públic a tots els recursos
que ofereix la xarxa Internet.
D’altra banda, hi ha una zona en la
qual es podran consultar tots els
documents en suport no imprès
(vídeos, videodiscs, programes
informàtics d’autoaprenentatge en
disquet o en CD-ROM, etc.). A
més, els professors i investigadros
tenen a la seva disposició quatre
cabines per treballar amb unes
condicions òptimes d’aïllament i,
alhora, de proximitat als recursos
de la biblioteca.

Àlvar Martínez Vidal va
palesar en l’acte d’inauguració el
canvi de funció de les biblioteques,
que han passat de ser dipòsits de
llibres i revistes a punts d’accés als
recursos informatius i docu-
mentals, en qualsevol tipus de
suport, disponibles interna-
cionalment. Aquest nou espai és
un primer pas de la Biblioteca de
Medicina en aquesta línia, que
caldrà estendre a les biblioteques
de les unitats docents hospitalàries.

Curs d’estiu per a la
Josai University
El Vice-rectorat de Relacions
Internacionals de la UAB orga-
nitza un curs d’estiu destinat
exclusivament a estudiants de
primer cicle de la Josai University
de Tòquio. Els vint-i-un estudiants
inscrits rebran, del 3 al 12 de
juliol, set conferències sobre la
història, l’art i la sociologia
catalanes i espanyoles. El curs es
completarà amb una estada d’una
nit dels alumnes de la Josai a cases
particulars d’estudiants de japonès
de l’Autònoma.

3L’Autònoma

Si una cosa caracteritza la societat
actual és la seva dinàmica,
l’enorme capacitat de produir
canvis tant a l’interior com a
l’exterior d’ella mateixa. 

És una certitud que els nivells
de preocupació ciutadana en
matèria ambiental són explíci-
tament alts, com també sembla que
ho són a nivell semblant alguns
riscos ambientals derivats de la
societat actual.

Hi ha una elevada coincidència
a acceptar que la crisi ambiental
actual és superable aplicant saviesa
i coneixements en tots els circuits
de presa de decisions –petites o
grans–, que tinguin a veure amb el
medi ambient. En aquest aspecte,
res pot ser més perjudicial que el
desconeixement i la manca de
rigor.

El capital que signifiquen els
coneixements actuals ha d’esde-
venir un instrument essencial de
canvi i correcció per assolir
l’inexcusable desenvolupament
sostenible. El que sovint manca,
però, és una visió des d’una
perspectiva ambiental de caràcter

logia, androecologia, dendro-
història, etc.); obtenir una visió de
l’evolució dels sistemes naturals i
del medi ambient dels nostre país,
a partir de les diferents formes de
societat i les seves relacions de
caràcter productiu, econòmic,
social, cultural i ètic. L’objectiu
final és analitzar les arrels de la
història ambiental del país per
comprendre millor la realitat de les
dinàmiques actuals.

La recerca no es proposa fer
una aproximació històrica del país
des d’una perspectiva clàssica, tot i
manllevar de la historiografia
l’estructura episòdica i les cro-
nologies clau. L’esforç de la
recerca, les hipòtesis de treball i
les orientacions estan destinades 
a la interpretació de la història
ambiental o ecològica, a atendre la
inseparabilitat de la història de
l’home i el medi en el marc del
país, i a analitzar tant com es pugui
des de dins dels mateixos sistemes
naturals.

Per fer una aproximació tan
correcta i  r igorosa com sigui
possible de la història ambiental
o ecohistòrica del país, es treballa
en la definició de la biogeografia
que el tipifica. 

històric, el que en meteorologia es
denominen sèries llargues per
poder fer interpretacions ajustades
a les realitats vigents. La història
ambiental és un instrument
necessari per conèixer escenaris
passats, que ha d’ajudar a entendre
els escenaris presents i el seu
esdevenir.

El professor Martí Boada, del
Departament de Geografia i
recentment guardonat pel Pro-
grama de les Nacions Unides per
al Medi Ambient (PNUMA) amb
el premi Global 500 per la seva
trajectòria a favor del medi
ambient, està treballant en
l’evolució dels sistemes naturals
de Catalunya. Els objectius
d’aquest treball científic se centren
a descriure i analitzar l’estat de la
qüestió en materìa d’evolució dels
sistemes naturals de Catalunya des
del final de la darrera glaciació
(Würm) fins als nostres dies;
inventariar i documentar els
avenços de les diferents recerques
en el camp de les distintes
disciplines i metodologies (paleo-
ecologia, palinologia, paleozoo-

Història ambiental de Catalunya

personal especialitzat. Shering
també aportarà una part con-
siderable de l’equip. UDIAT i
Shering utilitzaran, durant els
primers cinc anys, aquesta unitat
de TAC en el desenvolupament
dels seus projectes d’investigació.

Cal remarcar que la Unitat
d’Animals Grossos, mitjançant les
seves instal·lacions i la profes-
sionalitat de la seva plantilla, ha
estat concebuda com un centre de
refèrencia de casos. Es pretén, així,
complementar la tasca del
veterinari del carrer  propor-
cionant-li, per primera vegada, un
hospital en el qual podrà plantejar
els casos quirúrgics o mèdics que
desitgi.

Per a quansevol informació o
consulta, es pot trucar als telèfons
581 18 94 i 581 19 75.

Nous serveis de l’Hospital Clínic Veterinari
L’Hospital Clínic Veterinari és un
servei de la Universitat Autònoma
de Barcelona estretament lligat a la
Facultat de Veterinària. La seva
finalitat principal és la docència.

L’Hospital fa cinc anys que
funciona per a animals petits i en
fa tres que va iniciar una nova
etapa amb l’obertura al públic de
la Unitat d’Animals Grossos.
Aquesta unitat va començar la
seva activitat amb motiu la
celebració dels Jocs Olímpics,
durant els quals va oferir al
COOB’92 el servei hospitalari que
exigia un esdeveniment esportiu
d’aquesta categoria.

Per tal d’atendre el major
nombre de casos, el servei és obert
al públic 24 hores al dia, 365 dies
a l’any, amb un horari de consulta
de les 10 a les 14 hores, i de les 16
a les 20 hores. Hi ha un servei
d’urgències que cobreix nits, caps
de setmana i dies festius.

L’Hospital, tant en la unitat
d’animals petits com en la d’ani-
mals grossos, és atès per es-
pecialistes. Actualment, ja
funcionen els serveis d’oftal-
mologia, de dermatologia, de
traumatologia i de neurologia,
entre altres, portats per profes-
sionals amb prestigi reconegut i
dotats de la tecnologia més puntera
en el seu camp.

Un del avenços més destacats
és la incoporació d’una unitat de
tomografia axial computadoritzada

(TAC), que permetrà agilitar i
determinar el diagnòstic amb més
precisió, i possibilitarà d’inten-
sificar la investigació, com també
de potenciar la docència.

La posada en marxa d’aquesta
TAC serà possible gràcies al
conveni de col·laboració que, el
dia 7 de juny, van signar a la UAB
el rector, Carles Solà, el president
del consorci Unitat de Diagnòstic
per la Imatge d’Alta Tecnologia
(UDIAT), Lluís Duran Barrio-
nuevo, i el director Comercial de
Shering España.

La Universitat Autònoma de
Barcelona en condicionarà les ins-
tal·lacions i subvencionarà part de
l’adquisició de material. 

La UDIAT aportarà part del
capital, col·laborarà en l’adquisició
de l’equip i facilitarà el suport de
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Medalles 
Narcís Monturiol
Els professors Josep M. Antó i
Boqué, Jaume Guàrdia i Massó 
i Enrique Fernández Sánchez
han estat distingits amb sengles
medalles Narcís Monturiol
d’enguay al mèrit científic i
tecnològic. El professor Josep M.
Antó és doctor en Medicina,
investigador i cap del Depar-
tament d’Epidemiologia i Salut
Pública de l’IMIM. La medalla li
ha estat concedida per les seves
aportacions científiques a
l’epidemiologia i a la salut
pública. 
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A d r e ç a  p o s t a l :

Universitat Autònoma de Barcelona

Àrea d’Afers Institucionals

Gabinet de Premsa. Edifici Rectorat

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel.: 581 13 35

Fax: 581 25 46

Els cursos de 
l’UCE tindran
valor acadèmic

Alguns dels cursos que
es faran a la Universitat
Catalana d’Estiu (UCE)
afegiran crèdits a
l’expedient acadèmic
dels alumnes
matriculats. Així ho han
acordat sis universitats
dels Països Catalans,
entre les quals hi ha la
Universitat Autònoma 
de Barcelona.
La XXVII edició de la
Universitat de Prada
començarà el dia 16
d’agost i es prolongarà
fins al dia 26 del mateix
mes. Els cursos
homologats per
aquestes universitats
pertanyen a les àrees
d’humanitats, de
ciències i a seminaris
d’investigació. 
Els alumnes que els facin
obtindran un crèdit 
de lliure configuració 
per al primer i per al
segon cicle per cada 
deu hores lectives. 
No es podrà superar 
un total de tres crèdits
per alumne. Amb
aquesta convalidació de
crèdits, l’UCE es vol
consolidar com el centre
universitari més
important a l’estiu 
en l’àmbit de parla
catalana. En total, 
hi haurà vuitanta-vuit
cursos i nou conferències
internes, que impartiran
cent tretze professors.
D’altra banda, l’Institut
Joan Lluís Vives, integrat
per catorze universitats,
ha editat la primera
guia de tots els cursos
que s’imparteixen a
l’estiu en aquestes
universitats.

La UAB s’ha dotat d’un conjunt
d’eines que, atesa la relació
cost/utilització, no són assequibles
per a la majoria de serveis i
departaments i, per aquest motiu,
es posen a disposició de tot el
personal docent i d’administració i
serveis.

L’equipament de què es dis-
posa és el següent:
Ordinador 486DX2 AST Bravo

LC (66Mhz., 24 Mb RAM,
1,2 Gb HDD, monitor color
17”).

Aparell enregistrador de
diapositives Polaroid Digital
Palette CI-5000-S.

Unitat de disc CD-ROM de 5,25”
Kodak PCD200 amb capçal
d’escriptura.

Kid de lectura òptica de caràcters
Omnipage Profesional 2.ll.

Escànner blanc i negre DIN A4,
300 dpi, Hewlwett Packard
Scanjet Plus.

Escànner color DIN A3, 1200 dpi
Howtek Scanmaster 3.

Programa de disseny gràfic Corel
Draw 3.0.

Aplicació per a la creació
d’aplicacions i presentacions
multimèdia ToolBook.
El mes de maig, l’autoservei s’ha

utilitzat durant 68,5 hores de les 120
disponibles, cosa que significa quasi
un 60% d’utilització. L’eina més
utilitzada ha estat l’aparell
enregistrador de diapositives, amb
un 47,5% d’hores d’ús, normalment
per a l’elaboració de presentacions
(ponències, tesis, etc.).

Els centres que l’han fet servir
més durant aquest període són la
Facultat de Ciències, la Facultat 
de Ciències de l’Educació, la
Facultat de Filosofia i Lletres i 
la Facultat de Psicologia.

Per reservar les hores d’ús, es
pot trucar a Microinformàtica. 
Tel.: 581 19 08.

Servei d’autobusos durant el mes d’agost
Campus UAB (Eix Central) / Cerdanyola

7.30 8.30 9.05 10.05 11.05 12.05
13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05
19.05 20.05 21.05

Cerdanyola / Campus UAB (Eix Central)

7.40 8.45 9.20 10.20 11.20 12.20
13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 18.20
19.20 20.20 21.20

Campus UAB (Eix Central) / Bellaterra

7.55 8.55 9.35 10.35 13.35 14.35
15.35 18.35 19.35 20.35

Bellaterra / Campus UAB (Eix Central)

8.00 9.00 9.55 10.55 13.55 14.55
15.55 18.55 19.55 20.55

Nota: durant el mes d’agost no funcionarà el tren llançadora Bellaterra-Campus-Bellaterra.

fotogràfic com a colofó de la
celebració del vint-i-cinquè
aniversari de la UAB. El llibre ha
estat editat pel Consell Social, i de
la selecció de fotografies i de
textos n’ha tingut cura l’histo-
riador Joan B. Culla.

Aula d’autoservei informàtic

Enrique Fernández

L’Autònoma

Jaume Guàrdia

Noves publicacions
de la Universitat
Autònoma
Pel que fa a revistes, el Servei de
Publicacions ha editat recentment
el  núm. 23 d’Enrahonar i  e l
núm. 39/1 de Publicacions
Matemàtiques.

En l’apartat de llibres, s’ha
editat: 
• La dona: repertori bibliogràfic
1985-1992, en col·laboració amb
l’Institut Català de la Dona. En són
autores Teresa Torns i Núria
Sensat. Aquest llibre forma part de
la col·lecció «Ciència i Tècnica». 
• UAB 25 anys. Una història
gràfica 1967/1988-1993/1994.
L’obra és un recull de material

El professor Jaume Guàrdia és
catedràtic de medicina interna i
ha estat distingit per la seva
contribució a l’estudi i la
prevenció de l’hepatitis viral i a
la formació d’estudiants de
medicina i internistes. 

El catedràtic Enrique Fernández és
director de l’Institut de Física
d’Altes Energies i ha estat
premiat per les seves contri-
bucions a la física de col·lisió
electró-positró i per la seva tasca
de desenvolupament de la física
experimental d’altes energies a
Catalunya. La Generalitat de
Catalunya concedeix anualment
les medalles Narcís Monturiol
per tal de distingir les persones
físiques i jurídiques que pels
seus serveis han contribuït
d’una manera destacada al
progrés científic i tecnològic de
Catalunya.
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