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stre General

ministració i serveis (PAS), també
El Claustre també permet ma-

nifestar l’opinió dels diferents sec-
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Premi per 
a la docència

En la sessió plenària del
Consell Social del dia 15 de
març, es va informar de la
convocatòria de la creació,
per part de la Generalitat,
del premi Jaume Vicens
Vives, a l’excel·lència en
l’exercici de la docencia
universitària.
Aquest premi es crea amb 
la finalitat d’honorar el
professor universitari 
i els departaments
universitaris que sobresurtin
per la seva contribució a la
millora de la qualitat de la
docència. La distinció inclou
una compensació econòmica
de cinc milions de pessetes,
que s’haurà de destinar a
projectes d’innovació o de
millora docent, segons la
decisió dels guardonats.
Les comissions de les
universitats respectives,
amb funcions avaluadores
del professorat, presentaran
les candidatures que el
president del Consell Social,
si escau, trametrà al
comissionat per a
Universitats i Recerca.
En la mateixa sessió del dia
15 de març, el Consell Social
va aprovar els criteris
d’adscripció de l’Escola
Universitària d’Enginyeria
del Medi Ambient a la UAB.
El Consell Social també va
manifestar la condemna 
per l’assassinat del

PUBLICACIÓ DE L
professor Francisco Tomás 
y Valiente en els mateixos
termes en què ho va fer 
la Junta de Govern.

Universitat Autònoma de Barcelona
 UNIVERSITAT AUTÒNOMA

Renovació del Clau
El Claustre General de la UAB ja ha
passat aquest any per les urnes per
triar novament els seus membres. 

En les eleccions del 6 de març, el
Bloc d’Estudiants Independentistes
(BEI) va obtenir 21 representants
del total de 75 claustrals. El Bloc
d’Estudiants va agrupar diverses for-
macions: BEI (9 claustrals), 
BEI-Col·lectiu Verds (9 claustrals),
BEI-d’Informàtica de Sabadell 
(1 claustral), BEI-Independents
d’Econòmiques (1 claustral). Al ter-
cer cicle també en va obtenir 1.

L’Alternativa d’Estudiants
Progressistes (AEP) va aconseguir
13 representants (AEP de tercer ci-
cle en va obtenir 2). Altres agrupa-
cions força votades han estat
l’Associació de Joves Estudiants de
Catalunya (AJEC), que va obtenir 6
claustrals; la Federació Nacional
d’Estudiants de Catalunya (FNEC),
que en va aconseguir 5; i Goliardos,
amb 2.

Cal assenyalar, també, la des-
tacada presència dels estudiants as-
semblearis, malgrat que aquesta ve-
gada no s’han presentat agrupats,
sinó en candidatures separades.
L’Assemblea de Ciències Ambientals
va obtenir 3 representants; l’Assem-
blea de Lletres, 3 més; els Estudiants
per l’Assemblea-Assemblearis UAB,
1; i els Assemblearis de tercer cicle,
també 1.

Els col·lectius de centre, alguns
dels quals també es consideren as-
semblearis, van obtenir força vots
en facultats com la de Ciències de
l’Educació (el Col·lectiu d’Estudiants
de Ciències de l’Educació va obtenir
6 claustrals), Medicina (Independents
de Medicina), amb 5 claustrals; i
Psicologia, amb 5 representants al
Claustre General. En altres facultats
també han obtingut representació,
com és el cas dels Estudiants de
Traducció i d’Interpretació (2 claus-
trals), dels Independents de Ciències
de la Comunicació (1 claustral), i
dels Independents d’Econòmiques
AIESEC (amb 1 claustral).

Les eleccions al Claustre només
van aconseguir mobilitzar un total

de 5392 estudiants, el 15,78% dels
que tenien dret a vot. La participació
més alta es va donar a la Facultat de
Medicina (25,90%), seguida molt de
prop per la de Ciències Polítiques i
de Sociologia (24,03%). L’Escola
Universitària d’Estudis Empresarials
de Sabadell va mobilitzar tan sols
un 3,58% dels votants. Aquesta es-
cola universitària i la Facultat de
Traducció i d’Interpretació, a causa
de l’escassa participació, no van po-
der cobrir el total de claustrals que te-
nien assignats (4 i 3 respectivament).

Però les eleccions claustrals no
han afectat solament els estudiants. 

Altres estaments universitaris,
com els professors i el personal d’ad-
vestigador en ciències humanes o soc
a jurista o filòsof no vinculat a l’expe
de la salut.
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dors de l’Autònoma, 25 membres.
Aquest any ha votat un 40,03% del
professorat, i un 57,86% del perso-
nal d’administració i serveis.  

La mesa d’edat del Claustre es va
reunir el dia 26 de març passat i va
convocar la sessió constituent per al
dia 17 d’abril.

El Claustre de la UAB és l’òrgan
universitari que s’encarrega d’esco-
llir el rector i el seu equip, d’aprovar
les línies generals del pressupost, i la
gestió del rector. 
van formar part d’aquestes eleccions
al Claustre de la UAB. El professo-
rat va elegir, mitjançant llistes ober-
tes, 135 representants, i els treballa-

tors de la comunitat universitària i
controlar el funcionament global 
de la Universitat Autònoma de
Barcelona.

J u n t a  d e  G o v e r n
La Junta de Govern, que va tenir lloc el dia 21 de març, va aprovar el pro-
jecte de pressupostos per a l’any 1996, amb 32 vots a favor, cap en 
contra i 4 abstencions.

En la mateixa sessió de la Junta de Govern, es van escollir els mem-
bres suplents de la Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i
Humana per a cada un dels cinc grups que la integren. Van ser escollits
Marc Broggi Trias, com a professor metge investigador en ciències de la
salut; Juan M. Hidalgo Pareja, com a professor veterinari o biòleg in-
vestigador en ciències de la vida o de la salut; Berta Juanola Manent, com
a responsable de les instal·lacions que tenen cura dels animals de la UAB;
Joan Estruch Gibert, com a professor antropòleg, sociòleg o psicòleg in-
ials; i Mercè Rius Santamaría, com
rimentació en ciències de la vida o
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LLIBRE, UNA FESTA

ful
Saló de
l’Ensenyament
Del 20 al 24 de març, la Universitat
Autònoma de Barcelona ha estat pre-
sent al Saló de l’Ensenyament, que
ha tingut lloc al Palau de la Metal·lúr-
gia del recinte firal de Monjuïc.

L’estand de la UAB, amb una
superfície de 120 m2, ha atès més
de 80.000 sol·licituds d’informació
d’estudiants de secundària, pares i
professors, sobre tota l’oferta d’es-
tudis i serveis que ofereix la
Universitat. La novetat d’enguany
ha estat la publicació de la guia El teu
futur passa per l’Autònoma, amb un
recull de tots els estudis de la UAB,
amb les corresponents notes de tall
i els serveis de la Universitat, com
també la connexió amb Internet i el
Web de la UAB mitjançant quatre or-
dinadors situats a l’estand.

També s’ha donat informació so-
bre els habitatges de la Vila
Universitària i el projecte de la no-
va plaça Cívica, els programes de
doctorat i de formació continuada, les
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donat en la presentació d’aquests

avantatges i els inconvenients de
beques i els programes d’intercanvi,
els cursos d’estiu de l’ICE i els di-
ferents serveis de la UAB.

Economia 
mediambiental 
a la UAB 
L’Associació per al Foment Cultural
de Terrassa-Universitat Autònoma
de Barcelona (AFCT-UAB) va orga-
nitzar, durant els mesos de febrer i
març, un cicle de conferències so-
bre Economia i medi ambient, a la
Facultat de Ciències Econòmiques
i Empresarials.

La primera d’aquestes confe-
rències, «Auditoria i medi ambient»,
va aplegar diverses personalitats,
com Manel Català, enginyer indus-
trial de l’Àrea del Territori i Medi
Ambient del Consell Comarcal del
Vallès Occidental; Ferran Miralles,
cap de l’Àrea de Campanyes de la
Direcció General del Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya; i
Marta Roca, tècnic superior en Medi
Ambient de la Diputació de Bar-
celona. Durant aquesta primera tro-
bada, es va posar en relleu la im-
portància que tenen els diagnòstics
ambientals dins de l’empresa per mi-
nimitzar els danys de la producció in-
dustrial en la natura. 

El cicle de conferències el va tan-
car el professor José Manuel Naredo,
autor de La economía en evolución. El
L’Autònoma

professor Naredo va remarcar, durant
el seu discurs, que s’hauria de «reva-
loritzar més» l’extracció dels pro-
ductes naturals del planeta.
Primer capítol d’EL
El passadís que uneix els vestíbuls de
la Facultat de Dret i la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials
va acollir El llibre, una festa, la pri-
mera exposició de llibres universitaris
que organitza la Universitat. L’ex-
posició, on es van aplegar més d’una
trentena d’editorials, a més a més de
les llibreries del campus, va reunir
trenta-cinc estands i prop de tres mil
llibres. L’objectiu era presentar al-
gunes novetats editorials i promou-
re la presència del llibre entre la co-
munitat universitària, darrerament
desplaçat per les massives repro-
duccions mitjançant fotocòpies.

Al llarg de la mostra, que va te-
nir lloc del 12 al 14 de març, es van
organitzar diferents actes: una taula
rodona sobre «Present i futur del lli-
bre», el lliurament dels premis lite-
raris Miquel Martí i Pol i Pere
Calders, la representació I un cla-
vell vermell al trau, sobre textos de
Josep Maria de Sagarra, i més d’una
dotzena de presentacions de llibres. 

El Servei de Publicacions i el
Vicerectorat d’Estudis de la UAB, els
organitzadors de la mostra, van pre-
parar la presentació del llibre Entre
la ratlla i el desig, una antologia de
textos, alguns inèdits, de l’obra de
Pere Calders. 

Entre la ratlla i el desig, publicat
en commemoració de la primera edi-
ció d’El llibre, una festa, va ser l’ob-
sequi que es va fer a tots els qui van
aprofitar la mostra per comprar un lli-
bre. 

A l’acte d’obertura de la mostra,
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Publicacions.
Jaume Terradas s’ha endinsat pel

camí de la lírica i aviat farà la com-
petència al ja consagrat David Jou.
Miquel Martí i Pol fent entrega d’un

acompanyat el fenomen de l’Europa
moderna, amb la cultura i la cièn-
cia». 

El llibreter Pep Duran, guanyador
del premi a la millor llibreria de
l’Estat espanyol, el 1995, va parlar de
la incapacitat per consumir tots els lli-
bres que s’estan editant: «Cada any,
a l’Estat espanyol s’editen quaranta-
cinc mil títols de llibres», i va avançar
que ben aviat es crearan les llibreries
virtuals. L’editor Josep Lluís
Castillejo, d’Ariel, va dir que «s’està
publicant massa, i a vegades dolent»,
i va advertir que «el llibre universi-
tari i el llibre científic estan patint una
crisi». 

Adela Alós, de Doc 6, editorial de
suports electrònics, va desglossar els
ze contes units per la narració en
primera persona, i per elements au-
tobiogràfics i fantàstics. Els contes es
basen en un nen que descobreix po-
 dels premis del concurs de poesia.

tur de l’edició, i que el llibre sempre
cobrirà uns sectors determinats. 

El lliurament dels premis litera-
ris va ser, segurament, l’acte més
emotiu. El poeta Miquel Martí i Pol
va donar el premi que porta el seu
nom, que va recaure en Jaume
Terradas. Els accèssits van ser per a
Gustau Moreno i Bernat Crosas. 

El jurat del premi el van formar
Salvador Alegret, David Jou, Ramon
Panyella, Francesc Parcerisas, Víctor
Verdú i Joan Cánovas. El premi Pere
Calders va recaure en Andreu
Domingo, i en Lluís Barbé i Enric
Castelló en condició d’accèssits.
Joan i Teresa Calders, fills del no-
vel·lista, en van fer el lliurament. El
jurat del premi Pere Calders estava
format per Jordi Berrio, Albert
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Jaume Terradas

Jaume Terradas, catedràtic d’Ecologia
i director del Centre de Recerca
Ecològica i d’Aplicacions Forestals,
ha estat el guanyador del primer pre-
mi de poesia Miquel Martí i Pol,
convocat pel Vicerectorat d’Estudis
en col·laboració amb el Servei de

una taula rodona sobre la salut del lli-
bre, hi va participar Jordi Berrio, vi-
cerector d’Estudis, que va moderar la
taula i va explicar que «el llibre ha
El professor Terradas, que escriu po-
esia des de fa uns anys, ha presentat
al premi un recull de poemes de cai-
re oníric i d’altres relatius als sentits
i als plaers, vistos com a percep-
cions. També n’hi ha de caire més
descriptiu, com manifesta el guar-

l’edició electrònica, i també va par-
lar dels drets d’autor amenaçats. Tots
els participants van coincidir a dir
que no se sap ben bé cap on va el fu-
textos poètics, que seran a l’abast
dels universitaris i del públic en ge-
neral la propera tardor.

Andreu Domingo
Andreu Domingo, llicenciat en
Història per la UAB i investigador del
Centre d’Estudis Demogràfics, es-
pecialitzat en migració estrangera i
nupcialitat, va ser el guanyador de la
primera convocatòria del premi de na-
rrativa Pere Calders. L’obra guar-
donada, Poders, és un recull de quin-
ders màgics en el pas cap a l’ado-
lescència, amb un rerafons irònic,
tendre i cruel alhora. Andreu
Domingo va néixer a l’Empordà i
viu, des de fa temps, a Barcelona.
Aquest és el segon premi literari que
guanya. L’any passat va rebre el pre-
mi de narrativa Emili Teixidor de
l’Ajuntament de Roda de Ter.
Domingo, que ha confessat ser un
admirador de l’obra caldersiana, es
va mostrar molt il·lusionat pel premi
«perquè necessitava publicar».

Chillón, Gemma F. Jaumandreu,
Francesc Martínez i Toni Casares. 

Les obres premiades les publi-
carà la UAB a la tardor.
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En primer lloc, s’estudiarà l’àm-
bit físic i sociològic on es desenvo-
lupen les vaques. S’examinaran les
condicions bàsiques determinades
pel clima, el terreny, l’alimentació,
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Veterinària estudia 
L’alistana, l’asturiana, l’avileña, la re-
tinta, la bruna dels Pirineus, la mo-
rucha, la pirinenca, la sayaguesa i la
tudanca són algunes de les races de
vaques espanyoles que estudiaran
científics del Departament de
Patologia i de Producció Animals,
professors de la Facultat de Vete-
rinària de l’Autònoma, per tal de mi-
llorar, en el futur, la producció i la
qualitat de la seva carn dins del seu
entorn natural.

Aquest projecte es
durà a terme dins del
Programa FAIR 1, de
la Unió Europea, que
ha encarregat de fer
un estudi de la major
part de les races de
vaques espanyoles.
Aquest estudi es farà
en centres universi-
taris de Madrid i de
Saragossa, i a la Fa-
cultat de Veterinària
de la Universitat
Autònoma de Barce-
lona, i també a cen-
tres d’investigació de
Badajoz, de Girona i
de Salamanca, durant un període de
quaranta mesos i amb un import de
seixanta milions de pessetes per a la
investigació que es faci a Catalunya.
Aquest projecte també inclourà l’es-
tudi de diverses races de vaques de
França i de Portugal.

A l’Autònoma, els investigadors
que participen en les diferents fases

de l’estudi són els professors de la

interdepartamental, és emprat ac-
tualment per prop de seixanta grups
d’investigadors provinents, majo-
ritàriament, de les àrees de bio-
a cabanya de bovins
Jordana i M. Jesús Milán. Aquest
estudi, que s’estructura en tres fa-
ses, és el previ a l’aplicació de qual-
sevol programa de millora de la pro-
ducció i de la qualitat de la carn
bovina.
l’edat dels ramaders, la mecanització
de la feina, la situació econòmica
del ramader, tots ells condicionants
importants per iniciar un programa de
millora.

En la segona fase, s’estudiaran els
aspectes demogràfics de les pobla-
cions, com els censos, els moviments
d’intercanvi d’individus i l’estruc-

tura d’edats. 

L’anàlisi de l’estructura genètica
de la població es farà amb la infor-
mació dels llibres genealògics i dels

re

analitzat mantingui la seva forma.
Sense aquest procés d’assecament,
la mostra es destruiria un cop ficada
al buit.
marcadors genètics (microsatèl·lits).
S’analitzarà la variabilitat interna de
les poblacions i també les relacions
que existeixen entre les races.

Després d’aquestes dues fases,
s’iniciarà l’estudi de la quantitat de
carn que pot produir cada raça i de
la seva qualitat. El potencial de pro-
ducció de carn es mesurarà durant el
període que va des del deslletament
(6 mesos) fins als 12-14 mesos, pe-
ríode en què un vedell pot augmen-
tar de pes diàriament entre els 1400
i els 1600 grams.

Pel que fa a
l’avaluació de la
qualitat de la carn,
es faran servir,
d’una banda, mesu-
res instrumentals
per observar el pH,
la quantitat de
col·lagen, de pro-
teïna, de greixos,
d’aigua, els tipus
de fibres musculars
i la capacitat de re-
tenció d’aigua, en-
tre altres. 

Finalment, es
clourà amb la pro-
va d’un grup d’ex-

perts en degustació
que faran un tast de la carn per esta-
blir-ne el gust i la textura.

Un cop s’hagi finalitzat aquest
estudi, que en cap cas pretén ser un
estudi comparatiu de races, tot serà
a punt per establir un programa de mi-
llora de la productivitat i de la qua-
litat de la carn.

Les agrupacions de ramaders
bres fosques per revelar els nega-
tius), i un sistema d’imatges digitals
que permet filmar-les o imprimir-
les.
Fons d’Història Local
de Catalunya
El Fons d’Història Local de Cata-
lunya, una base de dades bibliogrà-
fica d’història local de Catalunya
creada per la iniciativa conjunta del
Servei de Documentació d’Història
Local del Departament d’Història
Moderna i Contemporània de la UAB
i de la Diputació de Barcelona, va ser
presentat el 14 de març passat.
Aquesta base de dades, la primera
d’aquesta mena gratuïta de l’Estat
espanyol, pretén recollir tota la bi-
bliografia que existeix sobre la histò-
ria local de Catalunya. La informa-
ció ha estat recollida pel Servei de
Documentació d’Història Local de
Catalunya de la UAB, sota la direc-
ció del doctor Borja de Riquer.

La base de dades serà d’una gran
utilitat per als historiadors perquè
els permetrà tenir centralitzada, en un
sol lloc, una gran quantitat d’in-
formació (en aquest moment conté
quaranta mil fitxes de documents)
que fins ara estava dispersa o era de
difícil accés. S’ha fet un índex de
matèries molt extens i molt aviat se
n’editarà el thesaurus. La consulta de
la base de dades es pot fer mitjançant
les biblioteques de les universitats
catalanes i les de la Diputació de
Barcelona, connectant via Internet, a
través del Web de la Diputació de

Barcelona (www.Diba.es), o a través
dels PC del Servei de Documentació
d’Història Local.

Primer TAC 
per a animals
L’Hospital Clínic Veterinari de la
Universitat Autònoma de Barcelona
és el primer de l’Estat espanyol que
té una Unitat de Tomografia Axial
Computadoritzada (TAC), la qual co-
sa permet agilitar i determinar els
diagnòstics amb més precisió i pos-
sibilita d’intensificar la investigació,
com també potenciar la docència.

El dia 22 de març, va tenir lloc
l’acte de presentació d’aquest nou
servei per a ús exclusi d’animals. El
degà de la Facultat de Veterinària,
Lluís Miquel Ferrer, va remarcar la
col·laboració entre institucions com
a fet que cal destacar per aconseguir
un millor servei i una millor docèn-
cia i investigació.

La posada en marxa d’aquest
TAC ha estat possible gràcies al con-
veni de col·laboració que van sig-
nar el rector d’aquesta institució,
Carles Solà, el president del Consorci
Unitat de Diagnòstic per la Imatge
Facultat de Veterinària Jesús
Piedrafita, que és el coordinador del
projecte, i Armand Sánchez, Jordi

Més enllà dels nost
El Servei de Microscòpia Electrònica
posa a l’abast dels equips d’inves-
tigació de la UAB diversos dispo-
sitius basats en els principis de l’òp-
tica electrònica, que permeten
d’obtenir imatges molt ampliades
de cossos que són invisibles a sim-
ple vista: els microscopis electrò-
nics. Un canó d’electrons, un conjunt
de lents i una pantalla fosforescent
són els elements essencials d’aquests
aparells científics.

El Servei de Microscòpia Elec-
trònica, un servei S2 de la UAB, fun-
ciona des del 1975. No obstant això,
les instal·lacions on ara és situat (sa-
la C2-060 de la Facultat de Ciències)
es van inaugurar al juny del 1989. La
directora n’és Francesca Vidal, i el
director tècnic, Onofre Castell.

Aquest servei, interfacultatiu i
s ulls
medicina i de física dels materials. El
Servei de Microscòpia Electrònica
disposa de diversos tipus de mi-
croscopis electrònics: els microscopis
de rastreig donen imatges augmentades
en superfície de les mostres objecte
d’investigació. Un dels dos micros-
copis de rastreig del Servei (el JSM-
6300 Scanning Microscope) permet,
a més a més, fer anàlisis per raig X de
la composició atòmica dels cossos.

Per poder treballar-hi, les mostres
han de situar-se en un espai del mi-
croscopi on s’ha fet el buit, ja que els
electrons, en cas que hi hagi aire a
l’interior de l’aparell, es dispersen i
no fan bé la seva funció. Prèviament,
però, s’ha de treure tota l’aigua de la
mostra, la qual ha de ser substituïda
per substàncies químiques con-
servants que permeten que el cos
tindran la informació necessària
sobre la situació actual dels seus
ramats i les seves possibilitats
de millora.

Un altre tipus de microscopi que
es pot trobar al Servei és el de trans-
missió, que, a diferència dels de ras-
treig, dóna una imatge de l’estructura
interna de la mostra.

En molts casos, per tal que la
mostra no esdevingui opaca a causa
del seu gruix, s’ha de tallar en làmi-
nes primíssimes i regulars (la majo-
ria de vegades no superen les dues mi-
cres de gruix) a través d’un aparell
anomenat ultramicròtom. Aquest
Servei S2 també inclou en les seves
instal·lacions un microscopi làser
amb focal, la font de llum del qual és
un làser. 

A més a més de tenir diversos
laboratoris de preparació de les mos-
tres, el Servei de Microscòpia
Electrònica disposa de dues vies de
sortida de les imatges que es poden
observar amb els microscopis: un
sistema fotogràfic tradicional (el
Servei disposa també de dues cam-
d’Alta Tecnologia (UDIAT), Lluís
Duran Barrionuevo, i el director ge-
neral de l’empresa Schering Espa-
ña, SA, Hans Joachim Ohnesorge.

L’Autònoma 3
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PERE DARDER I VIDAL, pro-
fessor del Departament de
Pedagogia i de Didàctica, va ser

 99 corregit web  28/3/96
sentacions i sessions de debats, que

elegit degà de la Facultat de
Ciències de l’Educació pels mem-
bres del claustre de la Facultat, en
la sessió del 6 de març passat.

MIQUEL VILARDELL I TARRÉS,
professor del Departament de
Medicina, va ser elegit degà de la
Facultat de Medicina pel claustre
 P
ub

lic
ac
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programa Eurhodip i permet d’ob- del Medioevo Latino (SISMEL). Els

tractarà la problemàtica de l’ocu-

pació i de la Borsa de Treball de

la UAB.
JOAN URIACH I MARSAL, pre-

de la Facultat, en la sessió que va
tenir lloc el dia 18 de març. El pro-
fessor Vilardell és especialista en
medicina interna.
L’Autònoma

sident del Consell Social, va in-
gressar, el 12 de març passat, a
l’Acadèmia Iberoamericana de
Farmàcia de Sevilla, com a acadè-
mic numerari.
La Facultat de Ciències Polítiques i
de Sociologia ha iniciat els actes
commemoratius del seu desè ani-
versari. Aquestes activitats tenen
com a objectiu revisar aspectes de la
vida política i social d’aquest darrer
decenni. 

La inauguració del cicle va tenir
lloc el 27 de març, a la sala d’actes
de la Facultat, amb la taula rodona
«Deu anys de la Facultat de Ciències
Polítiques i de Sociologia de la
UAB», a la qual van assistir Josep
Font, director general d’Universitats;
Josep M. Vallès, exdegà de la
Facultat; Ramon Pascual, exrector

Desè aniversari de la Fa
Polítiques i de Sociolog
El grup TAU també ha estat un
dels pioners de la Universitat a or-
ganitzar cursos per iniciar-se en el
funcionament dels serveis de la xar-
ultat de Ciències

presents la degana, Judith Astelarra,
i la vicerectora d’Investigació,
Montserrat Ponsà, en representació
del rector. 

Els actes commemoratius del
desè aniversari de la Facultat s’allar-
garan fins a la tardor d’aquest any, i
tindran un triple format: conferències,
pronunciades per personalitats del
món polític, com M. Herrero de
Miñón o J. Arzallus; taules rodones,
a les quals assistiran figures del món
de la comunicació, com Josep Cuní,
de COM Ràdio, Lluís Foix, de La
Vanguardia, Lluís Bassets, director
adjunt d’El País, etc.; i diverses pre-
versitària van guanyar Carlos García,
de la Universitat de Saragossa, i
María Abel, de la Universitat de La
Corunya.
Primers premis
Leandre Colomer
Per primera vegada es convoquen
uns premis que distingeixen els tre-
balls sobre la història de Catalunya a
l’ensenyament primari i secundari.

Es tracta de la primera convo-
catòria dels Premis Leandre Colomer,
que convoquen la Fundació Leandre
Colomer i l’Institut de Ciències de
l’Educació (ICE), de la Universitat
Autònoma de Barcelona. 

Aquests premis, que tindran una
periodicitat anual, volen homenatjar
i continuar la tasca de Leandre
Colomer, mort prematurament.

El propòsit de la Fundació i de
l’ICE de l’Autònoma és donar su-
port a projectes col·lectius que im-
pliquin el professorat, l’alumnat i, si
és possible, el centre.

Als Premis Leandre Colomer del
curs 1995-1996, s’hi podran presen-
tar les experiències d’ensenyament-
aprenentatge d’història de Catalunya
desenvolupades per un o diversos
grups d’alumnes d’un mateix centre
o de diversos centres, dirigits per un
professor o un equip de professors, i
també s’hi podran presentar expe-
riències realitzades en l’ensenyament
primari o en l’ensenyament secun-
dari (EGB, BUP, FP, primària, ESO
i batxillerat). Es concediran cinc pre-
mis, el primer dels quals estarà dotat
amb 500.000 ptes.

Leandre Colomer i Calsina era lli-
cenciat en Història Moderna i
Contemporània i va ser fundador de
la revista L’Avenç. Revista d’Història
dels Països Catalans, i també va
crear i dirigir la revista Crònica.
de la UAB; Anton Cañelles, expre-
sident del Consell Social de la UAB;
i Antoni Fernández, alumne de la
primera promoció. A l’acte, hi van ser

Premi per a l’Escola
d’Hostaleria
L’Escola Superior d’Hostaleria de
Catalunya, que es va inaugurar al
febrer de 1995 i que imparteix estu-
dis superiors de l’especialitat reco-
neguts com a títol propi de la
Universitat Autònoma de Barcelona,
ha estat guardonada amb la Placa al
Mèrit Turístic, en la categoria de pla-
ta, que concedeix el Ministeri de
Comerç i Turisme.

El diploma de direcció hotelera
de la UAB, junt amb el coneixement
pràctic, fa que la formació imparti-
da per l’Escola Superior d’Hostaleria
de Catalunya sigui reconeguda pel
rv
ei

 d
een format Acrobat via Internet a través 
tenir, a més, la titulació de manage-
ment en hostaleria, reconeguda in-
ternacionalment.

Cibernautes 
universitaris
Un servei del qual es pot gaudir a
través de la xarxa Internet a la UAB
és el World Wide Web (WWW o
Web), un sistema que permet nave-
gar fàcilment a través d’un gran nom-
bre de servidors d’informació.

Cada cop més, s’estan utilitzant
els servidor del Web com una forma
de propaganda d’empreses i asso-
ciacions. En aquest sentit, el grup
TAU ofereix a totes les associacions
de la UAB la possibilitat de tenir
una pàgina pròpia al seu servidor del
Web (http://tau.uab.es).
comptaran amb la presència, entre
altres, del candidat al premi Nobel de
la Pau monsenyor Samuel Ruiz.

xa Internet. L’últim d’aquests cursos
s’ha fet al principi d’aquest mes,
amb força èxit.

Si esteu interessats a tenir una
pàgina de Web (només les associa-
cions i els consells d’estudiants) o una
adreça de correu electrònic, poseu-vos

en contacte amb el grup TAU:
Consell d’Estudiants de la Facultat de
Ciències. Tel. 581 27 65.

Cultura llatina medieval
José Martínez Gázquez, professor
del Departament de Ciències de
l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, ha es-
tat elegit recentment membre de la
Società Internazionale per lo Studio
membres d’aquesta societat són ele-
gits entre els estudiosos de la cultu-
ra llatina medieval de tot el món.

Cros universitari
La Universitat Autònoma de
Barcelona, amb la col·laboració de la
Secretaria General de l’Esport, el
Consell Superior d’Esports i
l’Ajuntament de Sabadell, va orga-
nitzar el Campionat  d’Espanya Cadet
i Universitari de Cros, que va tenir
lloc el 17 de març al Parc de
Catalunya de Sabadell. Pel que fa a
la categoria universitària, hi van pren-
dre part fins a 48 universitats, de les
53 que hi ha a l’Estat espanyol,  amb
389 atletes. 

A l’èxit de participació, s’hi ha
d’afegir el d’organització des del
SAF de la UAB. En categoria uni-
Dedicat també a la docència de la
història, va ser un estudiós dels mo-
viments i de les doctrines socials i del
catalanisme dels segles XIX i XX.
Publicà diversos llibres.

Mesa paritària
La mesa paritària, integrada per

membres de l’equip de govern

i representants de les diverses as-

sociacions d’estudiants, es reu-

nirà el proper 18 d’abril. S’hi
Im
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del Web de la UAB
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