
S u m a r i

HOMENATGE

A JOAN SARDÀ, 2

PRIMERA PROMOCIÓ

DE CIÈNCIES

AMBIENTALS, 3

SERVEI DE

DOCUMENTACIÓ

CARTOGRÀFICA, 4

DICCIONARIS

I GRAMÀTIQUES

ELECTRÒNICS, 5

CÀTEDRA

UNESCO, 6

MESURES

DE POLÍTICA

LINGÜÍSTICA, 7

PUBLICACIÓ DE LA

Universitat Autònoma de Barcelona

mes d’incentiva
la recerca i de m
tructura i dels se
recerca. 

A
N

T
O

N
IO

Z
A

M
O

R
A

full inf. 101 corregit  11/6/96 09:42  Página 1
econòmiques per als insubmisos.
s re-
pre-
ar la

d

 UNIVERSITAT AUTÒNOMA

El Claustre General del dia 16 de
maig es va iniciar amb l’aprovació de
les actes de les sessions anteriors.
El rector, Carles Solà, va presentar el
seu informe i les propostes d’actua-
ció de l’equip de govern per al bien-
ni 1996-1998.

El rector es va fer ressò, en el
seu informe, de les fortes limita-
cions pressupostàries que condicio-
nen el desenvolupament, tant de la
programació acadèmica com del fun-
cionament diari, i va fer esment de
l’esforç que representa per a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona el
manteniment del campus i dels seus
serveis.

Va defensar la universitat com a
servei públic de qualitat enfront de
l’actual exaltació del que és privat,
i va recordar que la UAB té sis mil
estudiants de postgrau i que és una de
les primeres universitats de l’Estat en
recursos obtinguts per a projectes
d’investigació. 

El rector va explicar l’esforç fet
en informatització i en els acords
duts a terme amb la Diputació i mu-
nicipis propers a fi de millorar les
infraestructures i els transports. 

També va comentar la inconcre-
ció del document de programació
acadèmica i les limitacions en què es
mou el Consell Interuniversitari.

El rector va remarcar que la
Comissió Acadèmica ha previst ela-
borar un document marc per a la re-
visió dels plans d’estudis, que haurà
de preveure les condicions d’accés i
els objectius de les titulacions, l’or-
ganització dels ensenyaments, l’es-
tructura docent de les titulacions, i les
mesures de coordinació, seguiment
i avaluació.

Altres previsions són el desen-
volupament de les línies generals de
política de professorat, aprovades
pel Claustre General del gener de
1995, així com l’adequació de la
plantilla pressupostada a la planti-
lla teòrica, l’actualització del regla-
ment de professorat, i l’adequació
de la dedicació docent i del reconei-
xement dels trams de docència. 

Es proseguirà amb els progra-
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ció de la qualitat de
illora de la infraes-
rveis del suport a la
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El tema més polèmic de l’ordre
del dia va ser la proposta presentada
pel col·lectiu Assemblea d’Insub-
misos de l’Autònoma (LAIA) de res-
cissió del conveni entre la UAB i
l’OPSOC (Oficina per a la Prestació
Social dels Objetors de Consciència),
que va ser rebutjada després d’una
àmplia participació d’estudiants en el
debat: 46 claustrals van votar a favor
de la proposta dels insubmisos, 93,
en contra, i 4, en blanc.

L’estudiant de Ciències Eduard
Moreno va iniciar el debat defen-
sant l’abolició de la PSS tenint en
compte l’entrada en vigor del nou
Codi Penal, que preveu inhabilita-
cions fins a catorze anys i sancions

re General de la
Físiques, Químiques i Matemàtiques
del 1973 al 1976.

Ha participat en nombroses edi-
cions de la Universitat Catalana
 1996 • NÚM. 101 

insubmisos, centrades en la repres-
sió del codi, i els favorables a la PSS,
que defensen els aspectes de tasca so-
cial i de potenciació del voluntariat
que actualment funciona a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona.

Els professors Ramon Pascual i
Isidre Molas van manifestar la seva
preocupació per una votació que po-
dria produir una divisió en el si de la
comunitat universitària. 

El professor Francesc de Carreras
va demanar la votació de la propos-
ta i tolerància envers les dues pos-
tures, i la vicerectora Mercè Izquierdo
va explicar els intents de conciliar
postures i de negociació duts a terme
amb els insubmisos i els objectors, i
va parlar d’una proposta alternati-

 UAB
L’estudiant de Dret Marc Cortés va
defensar la prestació com una forma
de pacifisme. Van seguir nombro-

va. Aquesta proposta, per raon
glamentàries, no es va poder 
sentar i, finalment, es va vot
El claustre del dia 16 de maig passat
va manifestar el seu assentiment a la
proposta del Consell Social de no-
menar síndic de Greuges de la
Universitat Autònoma de Barcelona
el professor Enric Casassas i Simó.
El nomenament serà efectiu el dia 7
de juny, després de la sessió plenà-
ria del Consell Social.

Enric Casassas va néixer a
Sabadell l’any 1920. Després de doc-
torar-se en Ciències Químiques per
la Universitat de Barcelona, va am-
pliar els estudis a la Universitat de
Minnessota, on es va especialitzar
en química electroanalítica. 

Actualment és catedràtic emèrit
de la Universitat de Barcelona. 

Enric Casassas va ser vicerector
d’Investigació de la Universitat
Autònoma de Barcelona amb el rec-
tor Josep Laporte l’any 1976.

És autor d’uns cent vuitanta tre-
balls de recerca científica i ha dirigit
vint-i-quatre tesis doctorals.

És membre de l’Institut d’Estudis
Catalans i va ser president de la
Societat Catalana de Ciències

ses intervencions dels defensors dels

Enric Casassas, sín
d’Estiu de Prada de Conflent. Va ser
president de l’equip rector del 1988
al 1991.

Va participar en activitats del
Front Universitari de Catalunya i del
Grup Miramar als anys quaranta.

Enric Casassas és autor d’un
centenar de textos de contingut di-
vers relatius a temes de política
científica, d’organització de recer-
ca o ensenyament, terminologia
científica, història de la química i al-

proposta dels insubmisos.

ic de Greuges
tres.
Se li va concedir la Creu de Sant

Jordi i la medalla Narcís Monturiol
al mèrit científic i tecnològic.
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rememorar la vocació acadèmica de
Joan Sardà, que va ser el primer a in-
corporar les aportacions de Lord
Keynes a la universitat de la post-

vida, i el rigor intel·lectual amb què
va impulsar el naixement de la
Facultat de Ciències Econòmiques
i Empresarials de la UAB.

Audiovisual i de Publicitat de la la UNESCO, la Unió Europea, Möbius Barcelona Multimèdia
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Junta de Govern
La Junta de Govern del dia 30 de
maig passat va aprovar el document
que regula l’organització i el fun-
cionament dels cursos de postgrau:
pressupost, cànon i distribució. 

En la mateixa Junta de Govern,
el vicerector de Professorat va pre-
sentar informes sobre el control del
compliment docent i l’avaluació de
l’actuació docent. 

Es va aprovar la convocatòria de
places de cossos docents (BOE) i la
convocatòria de professorat con-
tractat.

Es va informar també de la polí-
tica de dotacions de professorat per
al curs 1996-1997. 

Un altre tema aprovat va ser la
modificació de la normativa per a
l’elecció dels representants a la Junta
de Govern. 

Es va aprovar l’adscripció de
l’Àrea de Tecnologia Electrònica al
Departament d’Enginyeria Electrò-
nica, i els reglaments dels departa-
ments d’Enginyeria Electrònica, de
Psicologia de la Salut i de Psicologia
Social i de Psicobiologia, i de
Metodologia de Ciències de la Salut,
així com la modificació del regla-
ment de l’Escola Universitària d’In-
formàtica de Sabadell.

En el capítol de designacions,
cal destacar la renovació dels mem-
bres del Consell Social. Van ser ele-
gits el professor Enric Marín, els es-
tudiants Eva Llobera i Òscar Valiente,
i la representant del PAS Asunción
Martínez. Es van elegir els membres
de la Comissió de Disciplina
Informàtica: per als degans, Josep
M. Brucart i Antoni Oliva; per als di-
rectors de departament, M. Teresa
Paramio i Sebastià Solé; per als pro-
fessors investigadors, Joan Sorribes;
com a membre dels serveis in-
formàtics, Llorenç Guilera; per als es-
tudiants, Marcel Closa; i per al PAS,
Josep M. Escachs. 

L’estudiant Mireia Ortega va ser
elegida per a la Comissió de
Transparència Informativa.

L’alumna Diana Pujol va ser ele-
gida membre del Consell Inter-
universitari de Catalunya.

Es van renovar també els mem-
bres de la Comissió Autònoma
Solidària, i van ser elegits Jordi Mas
i David Mateo.

Finalment, es va aprovar la par-
ticipació de la Universitat Autònoma
de Barcelona en el consorci de bi-
blioteques universitàries de Cata-
lunya.

Es va aprovar la proposta de la
concessió del Premi Extraordinari
de Doctorat a Victòria Pérez García
i a Ramon Alibés Arqués, del
Departament de Química; i a Juan
Camacho Castro, Jordi Martorell
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Merlos Domingo i Llorenç Puig i
Puig, del Departament de Física.
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Homenatge a Joan S
Joan Sardà i Dexeus, que va morir la
vigília de Nadal de 1995, va ser el pri-
mer degà de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la
Universitat Autònoma de Barcelona
els anys 1970-1973.

La Facultat i la Universitat
Autònoma li van retre un homenat-
ge el dia 9 de maig passat, amb la
presència del rector, Carles Solà, el
degà, Lluís Barbé, el director gene-
ral d’Universitats, Josep Font, i nom-
broses personalitats del món acadè-
mic i econòmic, així com nombrosos
professors i alumnes. També hi van
ser presents la vídua i la seva famí-
lia. La Facultat ja li havia retut l’úl-
tim homenatge en vida en un multi-
tudinari acte el 14 d’octubre de 1993.

La personalitat humana, científica
i pedagògica del professor Sardà va
ser glossada per tots el participants
en l’acte, els quals van destacar so-
bretot la seva projecció com a eco-
nomista, ja que va ser considerat
unànimement l’economista català, i
de tot l’Estat, més important del se-
gle XX.

La professora Muriel Casal va
parlar del naixement de la vocació de
Joan Sardà i de la seva activitat abans
de la guerra: va intervenir en les
Converses de S’Agaró, convocades
pel conseller Tarradellas per discu-
tir les conseqüències i les mesures que
calia prendre a causa de les col·lec-
tivitzacions.
UAB, van organitzar, al Col·legi de
Periodistes, el II Premi Möbius
Barcelona Multimèdia (PMBM). 
ardà, primer degà d
cies. Va destacar especialment el seu
pas per la direcció del Servei
d’Estudis del Banc d’Espanya, i el
disseny i la posada en pràctica del Pla
d’Estabilització.

El professor Fabià Estapé va re-
cordar l’etapa de Joan Sardà com a
assessor del Banc Central de
Veneçuela i la seva intervenció de-
cisiva en la liquidació de l’autarquia
econòmica a Espanya als anys sei-
xanta.

El professor Serra Ramoneda va
l’Administració Francesa i el Centre
National de la Recherche Scientifique
(CNRS). 
Econòmiques
guerra. El professor Joaquim Muns
va remarcar la visió pragmàtica i in-
ternacional de Joan Sardà, i el pro-
fessor Jacint Ros va glossar la seva
activitat acadèmica i la seva preo-
cupació social.

Josep Font, director general
d’Universitats, va manifestar la ne-
cessitat que la Universitat compti
amb professors com Joan Sardà.

El professor Joan Clavera i el
degà Lluís Barbé van recordar l’ho-
menatge que li va retre la Facultat en
El professor Manuel Varela va
recordar com Joan Sardà es va con-
vertir en mestre per la seva capaci-

tat i per la força de les circumstàn-

Premis a la comunic
Som conscients de la transcendència
dels suports multimèdia? Actualment,
l’aplicació d’aquesta nova concepció
de la comunicació s’ha generalitzat
tant, que ja fa temps que ha trans-
cendit el terreny merament profes-
sional. L’experimentació en el camp
de la comunicació interactiva s’estén
cada cop més dins dels àmbits de la
cultura i el servei social, a banda del
científic. Es tracta de dos mons poc
explotats que ofereixen unes possi-
bilitats potencials immillorables,
d’aquí que siguin cada vegada més
nombroses les empreses interessa-
des en aquest terreny, que preveu
per a la producció multimèdia un alt
nivell d’implantació. 

En aquesta línia, el 8 de maig
passat, els responsables del Mestratge
de Comunicació Interactiva (Tele-
comunicacions i Multimèdia), dirigit
per Rosa Franquet i Emili Prado, del
Departament de Comunicació
El professor Fabià Estapé, en

ació interactiva
La presentació del II Premi

Möbius Barcelona Multimèdia va
ser a càrrec del rector de la Universitat
Autònoma de Barcelona, Carles Solà,
i del president del PMBM, Emili
Prado. El discurs d’inauguració del
rector de la UAB va posar l’èmfasi
en la importància dels multimèdia
com a creadors d’estats d’opinió.
Alhora, va remarcar la necessitat de
desenvolupar els seus productes so-
ta la tutela d’una actuació ètica. D’al-
tra banda, el president del certamen,
Emili Prado, va caracteritzar el pe-
ríode actual com un moment de trans-
formació dins de la investigació dels
suports interactius. El certamen de
Barcelona se celebra amb motiu de
la cinquena edició del Premi Möbius
Internacional Multimèdies, que tindrà
lloc a París al setembre vinent.
L’Associació del Festival Interna-
cional Multimèdia (AFIM) s’encarre-
ga de l’organització, amb el suport de
 l’homenatge a Joan Sardà.

De les quaranta-dues aplicacions
presentades en aquesta segona edició,
quinze van ser nominades com a fi-
nalistes. D’aquestes, les premiades pel
jurat passen a concursar en el certa-
men del Premi Möbius Internacional
Multimèdia. 

En definitiva, les produccions
premiades són quatre, totes en CD-
ROM, nominades com a finalistes
pel certamen de París: Premi Möbius
Barcelona Multimèdia al Millor
Multimèdia Científic/Tècnic 1996
per la producció Braincity. Descubre
tu cerebro jugando, de l’empresa
Digital Illusion. Premi Möbius
Barcelona Multimèdia al Millor
Multimèdia Cultural/ Artístic 1996
per la producció Dotze sentits. Poesia
catalana d’avui, de l’Institut
Universitari de l’Audiovisual (UPF).
Premi Möbius Barcelona Multimèdia
al Millor Multimèdia Educatiu 1996
per Las aventuras de Ulises (La
Odisea y su mundo), de l’empresa
Grijalbo Mondadori i Barcelona
Multimèdia. Finalment, el Gran Premi
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Educatiu 1996 va ser atorgat a El
Príncipe Feliz y el Taller de Cuentos,
de l’empresa Anaya Interactiva.
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entals de l’Autònoma

residus, han de cercar mètodes per al canvi del medi obstant això, s’està iniciant un canvi en el qual les indústries
Primera promoció d
El conseller de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya, Albert
Vilalta, va presidir l’acte que, amb
motiu de l’acabament dels estudis
de la primera promoció de llicen-
ciats en Ciències Ambientals, es va
fer a la sala d’actes de la Facultat de
Ciències de la Universitat Autònoma
de Barcelona, el dia 28 de maig pas-
sat. L’acte commemoratiu de la pri-
mera promoció va consistir en una
lliçó final a càrrec del professor
William Schell, de la Universitat de
Pittsburgh –que també va fer la lliçó
inaugural ara fa quatre anys–, i en par-
laments del conseller Albert Vilalta,
el rector Carles Solà, el degà de la
Facultat de Ciències, Antoni Oliva,
i una representació dels alumnes que
acaben els seus estudis.

La Universitat Autònoma de
Barcelona, conscient de la necessitat
d’uns estudis del medi ambient, va
iniciar aquesta titulació sota la seva
plena responsabilitat, fins que l’any
passat la titulació va rebre l’homo-
logació a nivell nacional per part del
Ministeri d’Educació i Ciència. Amb
la titulació de Ciències Ambientals,
la UAB s’equipara amb universitats
d’altres països, com ara els EUA, el
Regne Unit i els Països Baixos, que
han estat pioneres a oferir aquesta
llicenciatura. Tant les autoritats pre-
sents com els estudiants van felicitar-
se per haver aconseguit l’homolo-
gació. El rector Carles Solà va
recordar el «compromís que molts de-
partaments de l’Autònoma havien
adquirit en la defensa del medi am-
Antoni Rossell, coordinador de l’AO,
es tractaria de promoure les relacions
interuniversitàries entre la Universitat
Autònoma i la Université Paul Valéry
e llicenciats en Ciències Ambi
vitats humanes i el medi físic i biolò-
gic, en les seves implicacions socio-
econòmiques, i en les aplicacions
tecnològiques per a la correcció i la
prevenció dels problemes ambien-
tals. El conseller Vilalta va recordar
que «ara s’exigeix un responsable
de medi ambient a totes les empre-
ses importants, es fan ecoauditories,
ecoetiquetatge, turisme ecològic, i
s’obre, així, un camí per a properes
generacions laborals». El conseller va
destacar els canvis socials que han
portat a la creació del departament del
qual és titular, i al naixement de la ti-
tulació en Ciències Ambientals:
«Vosaltres sou l’avantguarda d’aquest
canvi».

El professor William R. Shell ha
parlat per a L’AUTÒNOMA.

• Quina és la situació dels estudis de ciències 
del medi ambient al món, en general?
Els programes d’estudi del medi ambient s’estan desen-
volupant arreu del món. Molts dels programes no es ba-
sen en el coneixement de les ciències sinó en els aspec-
tes socials i legals de la problemàtica del medi ambient.
Per això és tan bo el programa de la UAB, perquè abas-
ta moltes àrees. 

• Els estudiants de ciències del medi ambient 
que es graduen aquest curs, on poden 
trobar feina?
Hi ha molts aspectes del desenvolupament del treball. Pel
que fa a les oportunitats de trobar feina, aquest és el te-
ma d’una conferència que vaig pronunciar aquí, fa uns
anys, als estudiants de l’Autònoma. Tal com ho veig, molts
sectors de la societat: obres públiques, indústries,
Generalitat, han d’iniciar col·laboracions per reciclar els
sereix dintre de l’actuació d’un seguit
d’entitats del nostre país i d’Occitània
preocupades per la bona marxa de
les relacions catalanooccitanes.

de Dret del Treba
Social a la UAB, E
Biedma, va rema
porta a terme el 
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dels aspectes més importants: conscienciar els nens so-
bre la conservació del medi ambient des de molt petits
perquè els nens eduquin els pares. Per tant, la idea se cen-
tra a desenvolupar la consciència de les criatures, que po-
den aportar informació a la gent gran que no ha tingut
l’oportunitat de tenir coneixements sobre el medi ambient.
Cal el desenvolupament de sistemes d’informació a les
indústries i crear mètodes de conservació del medi am-
bient. 

• Quin és el paper de les empreses privades 
i de les institucions públiques per 
a la preservació del medi ambient?
Actualment no hi ha col·laboració pel que fa a la con-
servació del medi ambient, i això és justament el que ne-
cessitem. Es fa a través de lleis i regulacions que les em-
preses han de complir. 

Això és el que succeeix avui al món occidental. No
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En occità, si us plau
A partir del curs que ve, es progra-
maran cursos universitaris sobre llen-
gua i cultura occitana al Servei
d’Idiomes Moderns de la UAB, per
mantenir la presència de l’occità dins
dels currículums dels estudiants.

Amb una oferta de cinc crèdits,
l’Institut d’Estudis Medievals de la
UAB es proposa ensenyar la llen-
gua, la literatura i la cultura occita-
nes sota la tutela de professors de la
Université Paul Valéry de Mont-
peller.

En aquesta línia, la inauguració 
de l’arxiu de Llengua, Literatura i
Civilització Occitana (AO-Arxiu
Occità), el 24 de maig passat, a la
Facultat de Filosofia i Lletres de la
UAB, respon a la necessitat de ga-
rantir la recerca i també l’ensenya-
ment de l’occità a la UAB. Per a

bient abans que es creés la titula-
ció». El pla d’estudis es va dissenyar
per formar experts en el coneixe-
ment de les relacions entre les acti-
a través de la programació seriosa
d’una proposta pedagògica com és
l’Arxiu Occità. A l’obertura de l’AO,
Joan Amorós, president de la
Fundació Catalano-Occitana, va des-
tacar la proximitat lingüística que
existeix entre ambdues llengües.
Alhora, va remarcar la necessitat de
trobar un nivell estàndard proper a to-
tes dues, capaç de permetre una en-
tesa més fluida entre occitans i cata-
lans.

De la mateixa manera, Valentí
Sallas, director del Consorci Exterior
de Cultura, va valorar la creació del
diccionari català-occità, a través de
la Fundació Enciclopèdia Catalana,
com una iniciativa adequada a la re-
alitat lingüística de Catalunya. Segons
ell, l’afinitat entre el català i l’occità
és tal que caldria considerar igualment
la llengua occitana de variant arane-
sa com una llengua pròpia a més de
la catalana. La fundació de l’AO s’in-

ambient. S’han de crear instituts d
col·laboració de la Generalitat, de les u
agències internacionals. S’han de crea
per proporcionar informació a les esc
Relacions Laborals
Una trentena d’alumnes de la pri-
mera promoció de la diplomatura de
Relacions Laborals de la UAB aca-
ba enguany els estudis universitaris.
Per commemorar el final de carrera
d’aquests alumnes, l’aula magna 
de la Facultat de Dret va acollir, el 20
de maig passat, l’acte de clausura
oficial del curs 1995-1996 dels pri-
mers diplomats en Relacions Laborals
a la UAB.

A l’acte hi va ser present el sub-
director general de Relacions Laborals
de la Generalitat de Catalunya, Antoni
Pallarès, que en un discurs sobre
«Negociació col·lectiva i creació
d’ocupació» va destacar les innova-
cions tecnològiques dels darrers anys
i la competència entre països com a
esperons per al mercat del treball. 

Per la seva banda, el professor

recerca, amb la
iversitats i de les

 recursos humans
les. Aquest és un

estan començant u
del que és el medi
ambient i program
que s’està fent ara
ll i de la Seguretat
duardo González

rcar la tasca que
Servei Català de
Col·locació, en una conferència ti-
tulada «Dos anys de reforma laboral». 

Després dels parlaments, el degà
de la Facultat de Dret, Manuel J.
Cachón, va fer una mica d’història de
la diplomatura de Relacions Laborals
i va destacar l’increment progressiu
d’alumnes matriculats a la nova ti-
tulació en els dos darrers cursos. 

A més, el degà i el subdirector
general de Relacions Laborals de la
Generalitat van lliurar els diplomes
acreditatius a les entitats col·labora-
dores i als tutors que han participat
en les pràctiques integrades que han
realitzat els alumnes de la primera
promoció.

Les empreses que han col·laborat
en les pràctiques, coordinades per la
vicedegana de Pràctiques de la
Facultat de Dret, M. Jesús Espuny,
han estat trenta-quatre, tant del sec-
tor privat, com del públic i del fi-
nancer, de les poblacions de Terrassa,

 desenvolupament del conscienciament
ambient, i estan fent estudis del medi
es de reciclatge de residus. Això és el
i és el camí cap al futur.
L’Autònoma 3

Sabadell, Barberà del Vallès,
Cerdanyola del Vallès, Polinyà del
Vallès, Barcelona, Vic, Cornellà de
Llobregat i Manresa.
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Nou Web de recerca
La UAB té una nova pàgina World
Wide Web de recerca, accessible des
del Web de la Universitat, que ha
estat elaborat per l’Oficina d’In-
vestigació.

Amb aquesta iniciativa, el
Vicerectorat d’Investigació s’incor-
pora a les noves tecnologies de la
informació per continuar amb la tas-
ca de difondre la producció científi-
ca i mantenir el control de la quali-
tat informativa. El Web de recerca
s’ha estructurat en els mateixos nivells
que la Memòria de la recerca.

Els objectius d’aquest Web són
la difusió de la recerca que es fa a la
Universitat Autònoma de Barcelona,
la integració dels diversos webs que
s’han anat creant per iniciativa dels
diferents grups de recerca o serveis,
la difusió dels serveis generals de
suport a la recerca que es fan de ca-
ra a les empreses i a les possibles
entitats que els vulguin fer servir, la
difusió dels programes de tercer ci-
cle, i la identificació de l’Admi-
nistració a la qual es poden adreçar
els investigadors per obtenir infor-
mació de la recerca.

El Web de recerca ofereix la pos-
sibilitat de consultar la seva infor-
mació en tres idiomes, fer cerques per
paraules clau, i que cada professor es
confeccioni una pàgina amb les da-
Les consultes creixen plar des de mitjan maig i fins al
des més rellevants del seu currículum.
Adreça: http://www.recerca.

uab.es/ o bé des del Web de la UAB:
http://www.uab.es/uab.htm 

De Centre de Càlcul 
a Servei d’Informàtica
Servei d’Informàtica, aquest és el
nou nom del Centre de Càlcul de la
UAB des del 25 d’abril passat, segons
es va acordar en la Junta de Govern.
El mateix servei va sol·licitar el can-
vi, ja que Centre de Càlcul era un
nom heretat des de la seva creació,
el 1980, i ja no expressava la funció
actual. El nom de Servei d’In-
formàtica és molt més ajustat a la
realitat present. El Servei d’Infor-
màtica ha assolit, a la darreria de
maig, la terminació de l’estesa de
cablatge de xarxa informàtica, un
projecte força ambiciós de millores
d’infraestructura conegut amb el nom
de Servei 2000, pel nombre de nous
punts de xarxa que tenia previst d’ins-
tal·lar –si bé al final van ser 2300
els punts de xarxa establerts–. Així,
la UAB passa a disposar d’una xar-
xa total de més de 3500 punts. Per al

Servei d’Informàtica l’objectiu és
dotar aquesta xarxa dels continguts
eficaços i adequats que necessita la
comunitat universitària.
L’Autònoma
S E R V

Mapes, fotografies aèries i imatges
geogràfiques digitals formen part del
material que avui es pot trobar a la
Cartoteca General de la UAB, que
s’inclou, des de l’any passat, dins
del Servei de Documentació Carto-
gràfica de la Universitat. Així, es
converteix en la unitat més jove del
Servei de Biblioteques de la UAB, tot
i que les col·leccions que actualment
omplen la Cartoteca ja es van co-
mençar a recollir durant la dècada
dels setanta.

Es tracta d’un centre de recerca
per a la prospecció, la conservació, la
realització i la difusió de documen-
tació geogràfica i d’anàlisi territo-
rial. Concretament, els responsables
del Servei, un dels més importants pel
volum de totes les universitats es-
panyoles, realitzen una tasca de re-
collida i ordenació sistemàtica de
fonts informatives per tal de poder do-
nar les màximes facilitats als usuaris
del servei.

La Cartoteca reuneix més de
25.000 fulls –fraccions de mapes–,
unes 13.000 fotografies aèries cor-
responents a vols entre l’any 1954 i
enguany, gairebé 400 atles –regio-
nals, generals i temàtics, que actual-
ment són a la Biblioteca de Lletres–
i 12 mapes en suport CD-ROM.

El material de consulta, al qual es
pot accedir fàcilment a través d’un
catàleg informatitzat, es restringeix a
quatre àrees geogràfiques. El detall de
cobertura més concret és Catalunya,
i decreix gradualment per a la resta
d’Espanya, l’Europa Occidental i tot
el món. Aquesta documentació es
troba en edicions modernes i els ma-
pes anteriors al segle XX es poden
veure en reproduccions facsímils.

Des de l’any 1992, el Servei
disposa d’una plaça permanent de
tècnic geògraf que s’encarrega
d’atendre les consultes i del man-
teniment i la conservació del fons
documental.

Història

Des de la dècada dels setanta, coin-
cidint amb la creació del Departament
de Geografia, un professor d’aques-
ta àrea i actual director del Servei, Pau
Alegre, va començar a fer un recull
de mapes i a guardar-los al De-
partament. Durant els anys vuitanta,
es va anar adquirint més material,
gràcies a ajuts públics, la CIRIT o
el Comitè Conjunt Hispano-Nord-
americà.

Va ser aleshores quan la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona va

Servei de Document
cedir una habitació expressa per em-
magatzemar-hi el material i poder
oferir un servei de consulta al pú-
blic, encara que força deficient.
Al final dels anys vuitanta, els
pressupostos per comprar mapes es
van restringir perquè el Departament
de Geografia tenia altres necessitats
adquisitives. Arran d’això, el 1987,
es va crear el Servei de Documentació
Cartogràfica, amb la finalitat de po-
der sol·licitar subvencions al marge
d’aquest Departament.

El fons actual de la Cartoteca està
format, majoritàriament, gràcies al
Pla d’Adquisicions de 1981, que va
establir preferències de cobertura a
Catalunya, i també a partir de dona-
tius particulars i dipòsits, com ara la
producció completa de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya.

Actualment, les despeses ordinà-
ries són a càrrec del Departament de
Geografia, però els recursos destinats
a comprar material cartogràfic s’ob-
tenen dels pressupostos de la Facultat
de Filosofia i Lletres i de la UAB.

Fotografia aèria de la Universitat A
Després de poder disposar d’un re-
gistre de consultes, a partir de l’any
1993, els responsables del Servei han
observat un creixement progressiu
de la demanda. Els alumnes que es-
tudien Geografia i Història són els
primers del rànquing de consultes,
seguits pel personal docent i investi-
gador de la UAB. 

El personal d’administració i ser-
veis i el públic forani també consul-
ten sovint aquest tipus de documen-
tació geogràfica.

Des de l’any 1994, el Servei de
Documentació Cartogràfica disposa
d’una nova modalitat de difusió del
fons documental: exposicions mo-
nogràfiques periòdiques de materials
poc coneguts. 

Però el material de la Cartoteca,
a més de l’ús docent, pot ser útil per
a altres activitats, com ara planifi-
car itineraris i excursions, quanti-
ficar distàncies quilomètriques o
bé localitzar punts geogràfics con-
crets. És el cas de l’exposició sobre
mapes turístics que es pot contem-

utònoma de Barcelona de l’any 1987.
mes de juliol a la sala de consultes
de la Cartoteca, que inclou mapes
de zones turístiques d’arreu del
món.
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cionaris electrònics el formen un se-
guit de diccionaris de formes de base
i diccionaris de formes flexives. Els
diccionaris de formes de base, amb

a identificar-ne les unitats lèxiques.
Per això, el LaLI ha desenvolupat un 
paquet de programes que permet: 
1) identificar i etiquetar automàtica-
Diccionaris i gramà
L’augment cada vegada més gran del
volum d’informació que es manipu-
la amb mitjans electrònics ha gene-
rat el desenvolupament de sistemes
per al tractament automàtic de la in-
formació lingüística. 

La traducció automàtica, els sis-
temes de recuperació automàtica d’in-
formació o els robots d’accés a bases
de dades d’Internet són exemples de
programes que han nascut com a re-
sultat de les noves necessitats que ha
creat la difusió electrònica de la in-
formació.

En aquest context, el
desenvolupament de
l’enginyeria lingüística,
que ha de possibilitar el
tractament automàtic de
les llengües naturals, ha
anat adquirint importàn-
cia progressivament.

L’objectiu fona-
mental de la lingüística
computacional s’ha cen-
trat en el desenvolupa-
ment de models formals
que simulin la capaci-
tat dels parlants per pro-
duir i comprendre dis-
cursos. Per aquest motiu,
la lingüística computa-
cional ha intentat des-
envolupar processos que
possibilitin tant la recu-
peració automàtica de
la informació textual
com la generació au-
tomàtica de textos en
llengües naturals. 

Amb aquest objec-
tiu, la lingüística computacional ini-
cialment va intentar aplicar els mo-
dels de la lingüística teòrica. Però la
utilització d’aquests models per si-
mular la capacitat comunicativa dels
parlants va posar de manifest les se-
ves mancances teòriques. Arran
d’aquesta problemàtica, la lingüísti-
ca computacional, que inicialment
va sorgir com una aplicació, es va
veure obligada a desenvolupar nous
models teòrics que permetessin si-
mular realment les estratègies que
els parlants empren per vehicular la
informació quan utilitzen les llen-
gües naturals. 

El Laboratori de Lingüística
Informàtica (LaLI), seguint aquesta
nova línia de treball, va iniciar fa deu
anys un projecte d’investigació en el
marc de la gramàtica lèxica, una te-
oria lingüística que té com a carac-
terístiques innovadores principals
d’una banda l’estudi de la gramàtica
en el lèxic, que trenca amb la divisió

tradicional entre gramàtica i lèxic
(que no té cap fonament empíric), i
de l’altra, la utilització massiva d’ei-
nes informàtiques per sistematitzar els
R E C E
tiques electrònics pe

resultats de la investigació. L’objec-
tiu fonamental del projecte d’inves-
tigació del LaLI és la construcció
d’una representació formalitzada del
coneixement lingüístic que tenen els
parlants de l’espanyol. El nucli
d’aquesta representació formalitzada
és un sistema de diccionaris i gramà-
tiques electrònics. El sistema de dic-
cent mil entrades, contenen verbs en
infinitiu i noms i adjectius en masculí
i/o singular, juntament amb les pa-
raules invariables del lèxic espanyol
(adverbis, conjuncions, etc.). Els dic-
cionaris de formes flexives, amb sis-
centes mil formes, es generen au-
tomàticament amb un seguit de
programes informàtics que tenen com
a font els diccionaris de formes de ba-
se, i contenen totes les formes con-
jugades dels verbs i les formes fle-
xionades dels noms i adjectius,
juntament amb les paraules invaria-
bles. Aquest sistema de diccionaris
electrònics inclou tant les unitats lè-
xiques formades per una sola unitat
ortogràfica o paraula, com per exem-
ple «sol», «feliz», «desmoralización»,
com les locucions o formes com-
postes, és a dir les unitats lèxiques for-
mades per més d’una unitat ortogrà-
fica o paraula, com per exemple

Marc Ortega, Roser Palacios, Eu
«bomba atómica», «base de datos»,
«ácido graso no saturado», etc.
Cadascuna de les formes dels dic-
cionaris de formes flexives va acom-
R C A
 a l’anàlisi automàti
panyada d’una informació lèxica,
morfològica i/o categorial codifica-
da, que n’especifica la forma de ba-
se a la qual s’associa, les propietats
morfològiques de flexió i la catego-
ria distribucional.

La primerta operació que cal fer
per a la recuperació automàtica de
la informació d’un text consisteix 
ment les unitats lèxiques d’un text
amb la informació que aquestes uni-
tats tenen associada en el sistema de
diccionaris electrònics, i 2) desam-
bigüitzar aquesta etiquetació utilit-
zant transductors, les transicions dels
quals estan etiquetades amb infor-
mació del sistema de diccionaris. Al
llarg del procés d’etiquetació, si el sis-
tema reconeix la part d’escriptura
d’un transductor, no etiqueta les uni-
tats lèxiques amb tota la informació
que aquestes unitats tenen associades
en el sistema de diccionaris, sinó que
només hi assigna la informació de la
part d’escriptura del transductor. Per
sistematitzar aquest procés de des-
ambigüització, el LaLI ha desenvo-
lupat un conjunt de transductors que
formalitzen les restriccions lèxiques
contextuals de l’espanyol.

A més de l’anàlisi lèxica, la re-
cuperació automàtica de la informa-

làlia de Bobes i Carlos Subirats.
ció d’un text requereix també que es
determinin les relacions que s’esta-
bleixen entre els predicats i els ar-
guments que formen les oracions. La
ca de textos 
identificació automàtica d’aquestes re-
lacions és tan complexa que només
es pot aconseguir fer-la amb un mar-
ge d’error pràcticament nul si es dis-
posa d’una base de coneixement que
especifiqui les construccions possibles
en què cadascun dels predicats del
lèxic pot aparèixer. I aquest és pre-
cisament el tipus d’informació que
conté el sistema de gramàtiques
electròniques de l’espanyol, que ac-
tualment encara és en fase de desen-
volupament. 

El sistema de
gramàtiques electrò-
niques el formen un
conjunt de subgra-
màtiques que conte-
nen els predicats del
sistema de dicciona-
ris; cadascun d’aquests
predicats té associada
una especificació for-
malitzada de:

1) el nombre d’ar-
guments que té i les
seves característiques
formals;

2) el tipus de
construccions sintàc-
tiques en què pot
aparèixer;

3) la selecció le-
xicalitzada d’alguns
trets semàntics dels
seus arguments;

4) la determina-
ció del seu significat
en un subconjunt dels
elements que consti-
tueixen el lèxic es-

panyol.
D’una banda, aquest projecte d’in-

vestigació ha permès desenvolupar
aplicacions en el marc del tractament
automàtic de la llengua espanyola, que
han estat experimentades sobre un cor-
pus en espanyol de cinquanta milions
de paraules. D’altra banda, ha permès
aprofundir el nostre coneixement so-
bre la relació que s’estableix entre les
diferències de significat dels elements
que formen el lèxic i la complexitat de
les seves propietats formals.

El projecte del sistema de dic-
cionaris i gramàtiques electrònics per
a l’anàlisi automàtica de textos en
espanyol es desenvolupa sota la di-
recció del doctor Carlos Subirats,
professor del Departament de
Filologia Espanyola de la Facultat
de Filosofia i Lletres. Actualment,
l’equip d’investigadors el formen
Eulàlia de Bobes i Roser Palacios,
lingüistes, i Marc Ortega, informàtic. 

La investigació ha estat finança-
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da per la CAICYT, la CICYT, la
DGICYT, la Direcció General de
Telecomunicacions i el Consell
d’Europa.
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rant els caps de setmana fan un abús lloc el 23 de maig, va ser un tallerdicada a mesurar el pes, la talla, la ten-

sevol centre: facultat, escola o de- relacions entre els organismes pro- l’acte hi van ser presents el comis-

ful
L’eròtica del cinema
«Hi ha qui assegura que a tots ens
agradaria contemplar les relacions
eròtiques dels nostres pares. Potser
és possible». Sota aquest reclam tan
explícit com ambigu, el Cineclub
Fritz Lang va presentar, el 6 de maig
passat, a l’auditori de la Facultat de
Filosofia i Lletres, una sessió de ci-
nema pornogràfic dels anys vint. En
concret, la mostra incloïa els curt-
metratges El ministre i El confessor,
ambdós força il·lustratius de les ma-
neres de fer pròpies de l’època dels
nostres avis. La convocatòria va
aconseguir un èxit aclaparador. Si
bé aquesta dada del tot previsible va
satisfer els seus responsables, d’al-
tra banda, va constituir-se en una
prova de l’estancament que la resta
de cicles programats durant el curs ha
sofert de forma bastant incompren-
sible. El cas és que no s’han cobert
les expectatives preteses. Alfred
Sesma, un dels responsables de la
programació del Cineclub Fritz Lang,
reconeix que la gent no ha acabat de
venir. Poques setmanes enrere, els or-
ganitzadors de la temporada d’en-
guany esbrinaven –amb el formula-
ri de propostes a la mà– les inquietuds
cinèfiles de la gran majoria dels es-
tudiants. Les preferències unànimes
del col·lectiu d’enquestats coinci-
dien a destacar, com a pel·lícules es-
collides, les pertanyents al cinema
independent americà, també del gè-
nere negre, així com del cinema es-
panyol. Lògicament, el cinema erò-
tic va esdevenir una de les propostes
més votades. Aquesta descoberta va
acabar d’engrescar els del Cineclub
en això de promoure l’eròtica del ci-
nema...

Ja a l’inici del curs, els respon-
sables es van replantejar la necessi-
tat de canviar el rumb de la progra-
mació emprat fins llavors. S’havia
d’aturar una tendència incapaç
d’aportar solucions al problema de
l’absentisme. La resposta va consis-
tir a escurçar el nombre de pel·lícu-
les en benefici d’una varietat més
àmplia de cicles programats.

Malgrat la insuficient repercussió
de la programació establerta, Julio
Lamaña, responsable de les activitats
del Fritz Lang, destaca que el cine-
ma poc popular que ells proposen
té molta més fama i reconeixement
fora de la Universitat Autònoma que
dintre.

Com que no cerquen un públic
comercial, els del cineclub han as-
sumit la impossibilitat d’agradar a
tothom. De fet, és prou significatiu que
s’hagin proposat de celebrar el cen-
tenari del cinema centrant-se a fer-ne
la història descartant l’actualitat. N’hi
ha prou amb un exemple: enguany, la
pel·lícula més moderna projectada

l inf. 101 corregit  11/6/9
ha estat Mouchette, de Robert
Bresson, de 1966. Ja és ben cert que
els del cineclub fan de cineclub.
L’Autònoma
Primavera de la Salu
Fomentar els hàbits de conducta sa-
ludable va ser l’objectiu de les jor-
nades de salut entre els joves, que es
van dur a terme el mes de maig pas-
sat a la Universitat Autònoma de
Barcelona. Sota el títol Primavera
de la Salut, la UAB, conjuntament
amb el Consell Nacional de Joventut
de Catalunya, va organitzar tres jor-
nades dedicades als temes que pre-
ocupen més els joves de la UAB. I és
que, a l’hora d’escollir la temàtica de
les jornades, els responsables del ci-
cle es van basar en una enquesta re-
alitzada a una mostra d’uns cent vui-
tanta alumnes de l’Autònoma amb
edats compreses entre els 17 i els 25
anys, en la qual es preguntava so-
bre hàbits de salut. Els resultats de
l’enquesta van treure a la llum que bo-
na part dels estudiants de la UAB
consultats viuen angoixats, que du-
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partament. Des del començament,
Manel Parés, professor del Depar-
tament de Periodisme de Ciències
t
tre els joves enquestats. Va ser arran
dels resultats d’aquesta enquesta que
es va organitzar un cicle a la mida dels
estudiants de la UAB. 

El primer acte de Primavera de la
Salut, que va tenir lloc el dia 9 de
maig, va ser una jornada matinal de-
fessionals de la comunicació i les
institucions que puguin subvencionar
activitats de recerca.
rodona sobre «Ansietat i depressió en
els joves», a càrrec de la doctora
Rosa Raich, professora de la UAB,
Lluís Rajmil, metge de l’Institut de
Salut Pública de Catalunya, i Alfred
Tejedo, cap de Salut Mental de
Badalona, va servir per cloure la pri-
mera jornada dedicada a joves i sa-
lut. El col·loqui va aportar dades sig-
nificatives, com ara que entre un
16% i un 18% dels catalans sans pa-
teixen algun tipus de trastorn mental
recent.

El 16 de maig passat, el cicle va
continuar amb una conferència a càr-
rec d’Antoni Garín, director del
Centre de Dia de l’Associació
Benestar i Salut, que va parlar sobre
l’ús i l’abús de les drogues, i amb la
projecció de la pel·lícula Días de vi-
no y rosas. Garín va insistir en la
idea que «la millor prevenció contra
la droga és aprendre a viure».

L’acte de clausura del cicle
Primavera de la Salut, que va tenir
de l’alcohol, i també van deixar cons-
tància del baix nivell d’ús del pre-
servatiu en les relacions sexuals en-

La Càtedra UNESCO
de la UAB
La Facultat de Ciències de la Co-
municació de la UAB comptarà, du-
rant el curs acadèmic 1996-1997,
amb la presència de Tàpio Varis, pro-
fessor de la Universitat d’Hèlsinki,
com a nou catedràtic UNESCO de la
UAB. El professor Varis arribarà a
l’Autònoma al novembre d’aquest
any per dirigir dues línies d’investi-
gació fins al febrer del 1997: una re-
lacionada amb comunicació i inter-
culturalitat, i una altra sobre
comunicació, educació i noves tec-
nologies.

Aquest any, però, el catedràtic
UNESCO que ha visitat la UAB ha
estat Josep Rota, un comunicòleg
d’origen català, de nacionalitat me-
xicana i instal·lat als EUA, que du-
rant quatre mesos ha impartit dos
cursos de doctorat.

La Facultat de Ciències de la
Comunicació ha impulsat que els ca-
tedràtics UNESCO realitzin sessions
de treball amb els professors d’amb-
dós departaments sobre els temes
que estiguin investigant, o sobre l’es-
tat de la investigació als seus països
d’origen. 

La UAB va ser la primera uni-
versitat del món que va sol·licitar la
concessió d’una càtedra UNESCO
de Comunicació, el 1989. Amb la
concessió, la UNESCO va voler po-
tenciar les activitats acadèmiques o
d’investigació dins del marc de qual-
sió arterial, etc., a tots els joves que
es van acostar a l’estand situat a
l’Oficina del Voluntariat. Una taula

de la Comunicació, ha estat el coor-
dinador de la càtedra. Els tràmits de
sol·licitud de la càtedra UNESCO
de Comunicació van començar amb
l’obtenció de finançament. La sub-
venció va venir de mans de la CI-
RIT, l’organisme públic que depèn de
la Generalitat de Catalunya.  Poc
després d’aquest tràmit i de la pre-
sentació de la proposta davant del
director de la Divisió de Comunicació
de la UNESCO, es va signar el con-
veni entre el director general d’aquest
organisme internacional i el rector
de la UAB.

Actualment, no existeixen crite-
ris fixos per seleccionar els catedrà-
tics UNESCO. No obstant això, és bà-
sic que siguin figures del món de la
investigació i de la formació en co-
municació social.

Fins ara, a tots els catedràtics
UNESCO (Elisabeth Fox, José
Marques de Melo, Jesús Martín
Barbero i Giuseppe Richeri) se’ls ha
demanat un text sobre les grans línies
del contingut del curs impartit, el
qual és publicat a la revista Anàlisi del
Departament de Periodisme i de
Ciències de la Comunicació. 

La càtedra UNESCO de Comu-
nicació, de la Facultat de Ciències
de la Comunicació de la UAB, for-
ma part de la xarxa internacional
Orbicom, que té la seu a la Université
du Québec (Montreal). La missió es-
sencial d’Orbicom és la construcció
d’una xarxa mundial de càtedres
UNESCO i la creació d’una altra
d’institucions associades. Així mateix,
Orbicom també pretén potenciar les
d’educació sexual organitzat pel
Centre Jove d’Anticoncepció i
Sexualitat.

Concert de Primavera
L’Auditori de la Facultat de Filosofia
i Lletres de la UAB es va quedar pe-
tit per acollir els assistents al Concert
de Primavera del Cor de la UAB,
que va tenir lloc el 8 de maig passat.
El públic va aplaudir molt els can-
taires, sobretot després de la inter-
pretació de l’obra protagonista del
concert, el Magnificat de J. S. Bach.

Sota la direcció de Joaquim
Miranda, el Cor de la UAB va iniciar
el darrer concert d’aquest curs amb
la interpretació de dues peces d’A.
Bruckner: Locus Iste i Ave Maria,
durant les quals els cantaires van de-
mostrar el seu bon nivell vocal.
Seguidament, l’Orquestra Camerata
Mediterránea, dirigida pel rus
Gueràsim Voronkov, va oferir la ter-
cera Suite de Bach. El moment més
esperat de l’acte va ser la interpretació
del Magnificat de J. S. Bach, que es
va fer conjuntament entre el Cor de
la UAB, l’Orquestra Mediterránea i
els solistes Anna Argemí (soprano),
Montserrat Martorell (contralt), Pere
Godall (tenor) i Xavier Comorera
(baix). Els músics i els cantaires, que
van compartir l’escenari, van saber
superar la calor que feia a la sala i van
fer una lluïda interpretació global
del Magnificat. L’obra, dirigida per
Joaquim Miranda, va ser la mostra del
treball que ha fet el Cor durant aquest
curs i fruit de molts assajos. El
Concert de Primavera va cloure el
programa d’enguany del Cor de la
UAB. Entre altres personalitats, a
sionat d’Universitats i Recerca, Joan
Albaigés, i el rector de la UAB,
Carles Solà.
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tercanvis amb la UAB un document
Mesures de política
Amb la finalitat que el català es con-
verteixi en la llengua d’ús normal a
tots els àmbits acadèmics, la UAB ha
establert mesures concretes de po-
lítica lingüística per al bienni 1996-
1997. 

Després dels estudis realitzats
pel Gabinet de Llengua Catalana de
la UAB sobre el nivell d’utilització
del català a l’Autònoma, s’ha com-
provat que el català encara no ha as-
solit la plena normalitat, ni entre els
alumnes i els professors, ni entre el
PAS.

Per això, la Junta de Govern del
dia 25 d’abril d’enguany va acordar
posar en pràctica un seguit d’objec-
tius i mesures que pretenen aconse-
guir que el català s’estengui a tots els
àmbits de la UAB.

Els objectius bàsics de la políti-
ca lingüística que vol portar a ter-
me la UAB inclouen aconseguir una
implicació directa de tots els mem-
bres de la comunitat universitària en
el procés de normalització lingüísti-
ca. Els propòsits exigeixen garantir
que el professorat, el personal in-
vestigador i el d’administració i ser-
veis tinguin un domini suficient del
català, a més d’assegurar el dret in-
dividual de fer servir la llengua ca-
talana en els processos de selecció del
personal docent. També pretén que
pugui ser compatible la presència
tant dintre com fora del país.
Igualment, Pujol va definir Cata-
lunya com el punt de confluència
de tres vocacions catalanes: l’euro-
lingüística
externs a la Universitat siguin en
llengua catalana, igualment com els
programes informàtics utilitzats a la
UAB. 

Algunes d’aquestes mesures apro-
vades a la Junta de Govern de l’abril
passat ja s’han portat a la pràctica
durant aquest curs o els anteriors.
És el cas dels cursos de català diri-
gits al personal de la UAB, que ja fun-
cionen des de fa anys amb un índex
de participació elevat. També cal
mencionar en aquest apartat els ajuts
que la Universitat ofereix per corre-
gir les tesis doctorals escrites en ca-
talà. 

A més, des d’aquest curs, la UAB
ha posat a disposició de les univer-
sitats estrangeres que ofereixen in-
recuperar aquesta política medi-
terrània com a via per fer compati-
ble la competitivitat de Catalunya
dins del context europeu. Per la se-
va banda, l’exministre d’Afers

El degà d’Econòmiques, Lluís Ba
en una de les sess
de l’existència del català. També
aquest curs, s’ha iniciat a la UAB el
Voluntariat Lingüístic, del qual ja
es va informar en el darrer número de
L’AUTÒNOMA.

Per al curs vinent, la UAB està
preparant, juntament amb la
Universitat de Barcelona, una colla
de vocabularis sobre matèries espe-
cífiques per distribuir als alumnes,
com ara estadística, dret penal, entre
altres. Aquests llibrets tenen els ter-
mes en català, amb la seva corres-
pondència en castellà i, en alguns
casos, en anglès.

A partir de l’aprovació d’aquest
document per part de la Junta de
Govern, la Comissió de Política
Lingüística dissenyarà els mecanismes
d’aplicació de les mesures previstes. 

D’altra banda, del 16 al 30 de
setembre, es farà al campus de Bella-
terra un curs de capacitació per a

l’expressió oral en català, adreçat al
professorat no catalanoparlant de la
UAB. Les preinscripcions es poden
fer al Gabinet de Llengua Catalana.

Pel reconeixement de la unitat de la llengua 
El rector de la UAB, Carles Solà, conjuntament amb els rectors de tret-
ze universitats de l’àmbit de parla catalana, van signar, el dia 29 de maig
passat, a la sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC),
un manifest en què demanen al govern de l’Estat espanyol, i als governs
de les comunitats autònomes implicades, el reconeixement legal de la
unitat de la llengua catalana. Aquest document és una iniciativa de l’IEC

que dóna a conèixer la situació sòcio-
lingüística de Catalunya. D’aquesta
manera, els estudiants de fora que
vénen a l’Autònoma estan al corrent
conceptes de Catalunya i Europa.
Westendorp va ressaltar que ja no
ens plantegem el debat: Europa, sí;
Europa, no; sinó quina Europa vo-
lem tenir. 
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d’alumnes de programes d’intercanvi
amb el procés de normalització lin-
güística, i fer que les comunicacions
i el material facilitat per proveïdors

III Fòrum
d’Economia Catalana
Durant el mes de maig, ha tingut lloc
el III Fòrum d’Economia Catalana a
la sala d’actes de la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials
de la UAB, organitzat pel Bloc
d’Estudiants Independentistes (BEI).
Per tercer any consecutiu, el BEI ha
preparat un cicle de xerrades, que
enguany ha tractat sobre la situació
actual i futura de l’economia catala-
na dins del marc europeu.

El president de la Generalitat,
Jordi Pujol, va inaugurar el 16 de
maig passat, a l’hotel Campus, la
conferència d’obertura «Catalunya:
deu anys a Europa». Pujol va insis-
tir que el país s’ha internacionalit-
zat en un context espanyol d’esta-
bilitat. En una altra línia, el president
de la Generalitat va remarcar que la
repercussió a Catalunya de la unió
monetària afectarà l’economia de
forma positiva, sempre que s’acon-
segueixi mantenir l’esforç de cerca
i de l’Institut Joan Lluís Vives (IJL
universitats de l’àmbit de parla c
València.

pea, la hispànica i la mediterrània,
i va emfasitzar la importància de
V), organisme que agrupa totes les
atalana, tret de la Politècnica de

Exteriors, Carlos Westendorp, va
afirmar la indissolubilitat entre els
A
N

T
O

rbé, i el vicerector Antoni Tulla, 
ions del Fòrum.
Premi literari 
en llengua francesa
El departament de Filologia Francesa
i Romànica de la UAB va fer entre-
ga del premi literari en llengua fran-
cesa Mots passants en les modali-
tats de narració curta i de conte, el 21
de maig passat, a l’auditori de la
Facultat de Filosofia i Lletres de
l’Auònoma.

El professor Julio Murillo, del
departament de Filologia Francesa
i Romànica, va agraïr en un discurs
plurilingüe la bona acullida de la
convocatòria. Més de 600 alumnes
provinents de la UAB així com d’al-
tres universitats estrangeres i cen-
tres d’ensenyament van participar
en el concurs literari.

L’èxit del concurs de narrativa
francesa es va veure entelat de for-
ma momentània quan un grup d’es-
tudiants independentistes va irrom-
pre a l’auditori per mostrar la seva
repulsa a l’acte en presència del còn-
sul francès a Barcelona, Alain Catta.

Els manifestants portaven car-
tells amb lemes com Per l’Auto-
determinació dels pobles. Fora im-
perialistes de la UAB o Perpinyà és
Catalunya. Bona part dels estudiants
assistents a l’entrega de premis els van
demanar que marxessin de l’audi-
tori.

Després de l’incident, el vice-
rector d’Estudis, Jordi Berrio, va
destacar que l’Autònoma comprèn
aquestes manifestacions d’opinió
fruit del exercici de  la llibertat d’ex-
pressió dels estudiants. D’altra ban-
da,  el degà de la Facultat de
Filosofia i Lletres,  Josep M. Brucart,
va prosseguir l’acte literari des d’un
to conciliador. Brucart va insistir
en la necessitat d’assolir una unitat
política respectuosa amb els altres
pobles,  tot respectant la riquesa de
la diversitat en favor del plurilin-
güisme. 

A més de la presència del pro-
fessor Murillo, de Jordi Berrio i del
degà de la Facultat de Filosofia i
Lletres, van assistir a l’acte la dele-
gada d’assumptes culturals del govern
francès en el sur d’Europa, Odile
Canale; el cònsul francès a Barcelona,
Alain Catta;. Pel que fa als mem-
bres del jurat, van  ser-hi presents
els escriptors Anna M. Moix i Jordi
Sarsanedas.

Al llarg de tot el dia es van rea-
litzar diferents activitats i jocs en
francès per al conjunt dels alumnes
participants. 

Tots ells van rebre un record
del seu pas per la Universitat
Autònoma.

Per a l’Autònoma, el primer pre-
mi va anar a l’estudiant Maria Luisa

Gorostiza. Per a la modalitat adreça-
da als estudiants d’altres centres i
universitats, va ser premiada Begoña
Sánchez.

7L’Autònoma
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Atletes de la UAB (Associació d’Atletes de l’Autònoma) i atletes de la
Universitat de Poznan (Polònia) van participar, els dies 3 i 4 de maig,
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ASSUMPTA MARTÍ I CARBO-
NELL, professora del Departament
de Psicobiologia i de Metodologia
de les Ciències de la Salut, va ser
elegida degana de la Facultat de
Psicologia pel claustre de la
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Facultat que va tenir lloc el 7 de a la 29 edició de la cursa Sola Relay Race, que va tenir lloc entre 
s
’

maig passat. Assumpta Martí és
professora de bases genètiques i
evolutives de la conducta i de psi-
cogenètica.

CARME MANGIRON I HEVIA,
alumna de la Facultat de Traducció
i d’Interpretació, ha rebut el
Primer Premi Nacional de Ter-
minació d’Estudis de Traducció i
Interpretació per al curs 1994-
A d r e ç a  p o s t a l:
TOMÀS PEIRE I FERNÁNDEZ,
professor del Departament de
Didàctica de l’Expressió Musical,
Plàstica i Corporal, ha guanyat el
I Premi d’Articles sobre Activitat
Física i Esportiva, que atorga el
Col·legi de Professors i Llicenciats
d’Educació Física de Catalunya.
El treball premiat tracta de «La
participación democrática de los

1995. Aquest premi, que té una
dotació econòmica, el concedeix
anualment el Ministeri d’Educació
i Ciència.
i d
e 
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L’AUTÒNOMA es pot obtenir i imprimir 
CARLOS SORIANO I MAS,
alumne de la Facultat de Psicologia,
ha estat el guanyador del Segon
Premi Nacional de Terminació

padres en los centros de enseñan-
za y su acción dinamizadora de
las actividades deportivas extra-
escolares».
d’Estudis de Psicologia per al curs
acadèmic 1994-1995. Aquest pre-
mi el concedeix anualment el
Ministeri d’Educació i Ciència.

L’Autònoma

ment s’havien volgut acollir a la
campanya.

El nombre d’inscrits ha estat de
cent dotze persones, i el tractament

Facultat de Ciències Polítiques i de
Sociologia a la Universitat Autònoma
de Barcelona continuaran l’octubre
vinent.
JOAN BERTRAN I RUSCA
i RICARDO PUJOL BORRELL
han estat distingits amb la Medalla
Narcís Monturiol al mèrit científic
i tecnològic. 

El professor Joan Bertran és ca-
tedràtic de química física i ha es-
tat guardonat per la seva valuosa
contribució al desenvolupament
de la química teòrica a Catalunya,
tant per la seva recerca personal,
com per la formació de noves ge-
neracions d’investigadors.

El professor Ricardo Pujol és ca-
tedràtic d’immunologia i cap
d’Immunologia de l’Hospital
Universitari «Germans Trias i
Pujol». Ha estat distingit per la se-
va tasca de recerca i perquè ha es-
tablert un grup capdavanter en
els camps de l’autoimmunitat i la
tolerància.

La Generalitat de Catalunya con-
cedeix anualment aquests guar-
dons per tal de distingir les perso-
nes físiques i jurídiques que han
contribuït d’una manerca desta-
cada al progrés científic i tecnolò-
gic de Catalunya.
er
veen format Acrobat via Internet a través 
les poblacions de Göteborg i Karl
de 262,7 km. Els divuit atletes de l

de Poznan, que van competir co
en vuitena posició, entre un to

Publicacions
Darrerament, el Servei de Publi-
cacions de l’Autònoma ha editat els
números 17/2 i 18/1 de la revista
Faventia; el número 28 de Documents
d’Anàlisi Geogràfica; el número 48
de la revista Papers; el número 41 de
Publicacions Matemàtiques; i el nú-
mero 2 del Butlletí de Novetats de les
Editorials Universitàries (NEU), cor-
responent a la primavera de 1996.

Premi 
per a Cultura en Viu
El Vicerectorat d’Estudiants i de
Promoció Cultural ha estat guardo-
nat amb el Premi Anuària 1995 a la
millor campanya de publicitat pel
treball Cultura en Viu, obra de Ramon
Enrich i Lluís Jubert, d’Espai Gràfic.

Els Premis Anuària els conce-
deix anualment el Foment de Fires i
Mercats d’Igualada i honora els mi-
llors treballs de campanya publi-
citària, el millor mitjà de comunica-
ció escrit, d’àmbit local o comarcal,
la millor imatge d’un producte, i el
millor logotip o marca. 

Campanya de 
deshabituació al tabac
El Dispensari de l’Autònoma va ini-
ciar, el dia 9 de maig passat, una
campanya de deshabituació tabà-
quica adreçada a les persones fuma-
dores que van realitzar durant l’últim
any la revisió de salut, i que prèvia-
l S
tad (Suècia), amb un recorregut 
Autònoma i els de la Universitat 
njuntament, es van classificar 
tal de seixata-quatre equips.

susceptible d’aplicar es basa en aju-
da sanitària personalitzada amb visites
programades periòdicament, i en
l’aportació de nicotina mitjançant
pegats o xiclets, segons la de-
pendència del fumador, prèviament
valorada pel test de Fagerström.

Cristina Almeida, 
a la UAB
La diputada d’Izquierda Unida (IU)
Cristina Almeida va ser, el dia 13 de
maig passat, a la Facultat de Ciències
Polítiques i de Sociologia de la UAB,
on va pronunciar una conferència
emmarcada en el cicle commemora-
tiu del desè aniversari de la Facultat.
Almeida va omplir la sala d’actes de
Ciències Polítiques i de Sociologia,
on va pronunciar la xerrada, titulada
«La renovació de l’esquerra».

Cristina Almeida va voler expli-
car «per què Espanya és un país so-
ciològicament d’esquerres, però que
està governat des de la dreta», i va
proposar que la solució per canviar-
ho exigeix una transformació dels
comportaments de la societat.
Almeida va instar les esquerres a
«lluitar perquè la democràcia sigui
més participativa i evitar que es con-
verteixi en partitocràcia». A més, va
criticar el sistema actual de vot, amb
llistes tancades i bloquejades, que
afavoreixen els partits majoritaris. 

L’acte va acabar amb un torn de
preguntes a la diputada, la majoria en
relació amb el paper d’Izquierda
Unida en el nou mapa polític espa-
nyol.

Els actes que commemoren el
primer decenni de l’existència de la
Im
pr

em
ta
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