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Miquel Martí i Pol va fer la lliçó
inaugural del curs acadèmic amb
conferència «La poesia, encara», q
va llegir la seva filla, Mariàngel
Martí. Carme Riera, Mavi Dolç 
Isabel Graupera van llegir poem
de Martí i Pol, i Lluís Llach va fer un
breu interpretació musical de les s
ves obres «Pont de la mar blava
«Valset per a innocents», en l’ac
d’inauguració de curs el dia 30 de s
tembre passat.

L’emoció i la intensitat de l’ac
te es va reflectir en el text del poe
Martí i Pol, que ens va recordar 
gust per la paraula que fixa els m
ments de màxima sensibilitat vita
la necessitat de compartir que sup
sa l’acte creatiu. La veu diàfana 
la filla del poeta ens va recordar l
paraules de Hölderlin: «El que pe
dura ho funden els poetes». 

El Comissionat per a Universita
i Recerca, Joan Albaigés, va reco
el sentit humanista de la interve
ció de Martí i Pol, que va reivindica
la sensibilitat i la paraula com a n
cessitat ineludible de l’home, i v
recordar Bertrand Russell quan 
posar de manifest, en la seva au
biografia, el tres punts que havie
orientat la seva vida: capacitat d’e
timar, ànsia de conèixer i solidarit
amb el sofriment humà.

Pere Miró, president del Conse
Social, va fer esment de la col·lab
ració necessària entre la societat 
universitat.

El rector de la Universitat Autò
noma de Barcelona (UAB), Carle
Solà, va afirmar que «el català 
una sola llengua que va de Sald
a Guardamar i des de Fraga fins
Maó», durant la inauguració del cu
acadèmic 1998-99. «És la lleng
pròpia de les quinze universitats q
formen part de l’Institut Joan Lluí
Vives, amb més de tres-cents mil e
tudiants», va dir el rector Carles So

A més, va anunciar la construcc
a la UAB d’una obra de l’esculto
Andreu Alfaro, que vol representa
«la unió simbòlica d’un país: la s
va universitat, la intel·ligència, l
natura i la identitat».

Carles Solà va demanar la refo

UNIVERSITAT AUTÒNOMA

La poesia va fe
ma del capítol cinquè de la Llei de re-
forma universitària (LRU). El rector
creu que la reforma ha de ser «ràpi-
da i senzilla», i es va mostrar preocupa
per «la lentitud i poca transparència
amb què sembla que es tramita la mo
dificació del títol cinquè de la LRU».
Segons el rector de la UAB, le
universitats espanyoles necessit
l’establiment d’un marc estatal de m
nims que garanteixi «la qualitat i com
petitivitat de les nostres institucions e

L’entranyable somri
en l’acte d’inaugura
el context internacional i equipari el
seu finançament amb les del nostr
entorn». Carles Solà va recordar qu
la quantitat que han de compensar le
universitats pels ingressos menors qu
els ocasiona la nova definició de fa
mília nombrosa arribarà aquest curs a
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32.000 milions de pessetes. Va afe
que aquest any només s’han apro
7.000 milions i que encara no han c
mençat a distribuir-se.

El rector es va mostrar a favo

re de Miquel Martí Pol 
ió del curs acadèmic.
e
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d’una cultura de pau. Va qualificar de
«xifra astronòmica» la despesa militar
que pensa fer l’Estat espanyol, i va re-
velar que «s’inflen les dades dels re-
cursos dedicats a la investigació a
còpia d’afegir-los els diners dedicats
a la investigació militar».
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«La geografia 
ha d’estar més presen
en la societat»
El president de l’Associació de Geò
grafs Espanyols (AEG), Florencio
Zoido, va demanar que la geograf
estigui «més present a la societat»
que «participi en els plantejamen
importants que es donen al món
Florencio Zoido va fer aqueste
declaracions durant l’obertura de
VIII Col·loqui del Grup de Mètodes
Quantitatius, Sistemes d’Informaci
Geogràfica i Teledetecció, que va t
nir lloc a l’Hotel Campus, a la UAB,
els dies 17, 18 i 19 de setembre.

La trobada, subtitulada Tecnologia
geogràfica per al segle XXI, va ser or-
ganitzada pel Grup de Treball de l’AEG
i el Departament de Geografia de 
UAB. S’hi van presentar vint-i-vuit co-
municacions, quatre ponències i es 
fer una visita a la comarca del Vallè
Occidental per conèixer els trets ter
torials de la perifèria metropolitana d
Barcelona.

La professora nord-american
Susan Hanson, de la Universitat d
Worcester, va fer la primera de le
quatres ponències del VIII Col·loqu
La professora Hanson, que va parlar 
bre els models de localització, es
considerada una de les geògrafes cl
siques contemporànies. Hanson ha 
importants contribucions, segons e
seus col·legues, dins de la geogra
del transport.

La geògrafa va exposar, de man
ra crítica, els models dels anys se
xanta. Va dir que tenien objectius prà
tics i que la meta era promoure 
mobilitat. Aquests models, que feien d
les matemàtiques la seva llengua p
ferent, eren, en paraules de Hanso
«molt arrogants» i creien que els se
problemes tenien un caràcter univers

Susan Hanson va afirmar que 
preocupació creixent pel medi ambie
va canviar la construcció de mode
sobre el transport. La professora tam
bé va referir-se a les transformacio
provocades pels canvis demogràfic
l’increment de la motorització.

La professora Hanson va conclou
que és necessari fer estudis sobre 
sos concrets i que ha arribat l’ho
d’escoltar altres enfocaments.

Francisco Manuel García, de l
Universitat de Castella-la Manxa, v
dedicar la seva comunicació a explic
com s’havia quantificat la qualitat de v
da en diferents sectors urbans de Cuen
una ciutat de 50.000 habitants dedic
da principalment als serveis.

García va informar els assistents s
bre les enquestes que s’havien fe
Cuenca per avaluar la qualitat de vid
a partir de quinze paràmetres, com 
transport públic freqüent o l’existènci
de parcs. Els paràmetres van ser re
nits en tres grups i van ser ponderats 
gons la seva importància.

Benjamín Galacho, de la Univer
sitat de Málaga, va dedicar la seva c
municació a la metodologia aplicada p
a la delimitació i valoració de la qua
litat d’unitats ambientals en l’estud
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de l’impacte ambiental del planteja-
ment urbanístic.

Amb l’avinentesa del VIII Col·lo-
qui, els organitzadors van fer un curs
sobre Models Digitals d’Elevacions,
impartit pel professor de la Universitat
d’Oviedo Ángel Manuel Felicísimo,
els dies 14, 15 i 16 de setembre.
La Universitat Autònoma de Ba
celona, el Parc Tecnològic del Vallè
Catalana Occidente, la Fundac
Empresa i Ciència, i la Corporac
J. Uriach, entre altres, van constitu
el dia 2 d’octubre passat, la Funda
Privada Club B-30 per impulsar i fo
mentar la col·laboració entre instit
cions, empreses i altres entitats sit
des en el territori i l’àrea d’influènci
de l’autopista B-30. 

L’acte va tenir lloc a la seu d
Consell Social de la Universitat Aut
noma de Barcelona, amb la pres
cia del rector, Carles Solà, el presid
del Consell Social, Pere Miró, el pr
sident de Catalana Occidente, Je
Serra i Santamants, qui ha estat 
menat president de la Fundació Priva
Club B-30, el director de la Fundac
Empresa i Ciència, Josep M. Sur
el director general del Parc Tecnolò
del Vallès, Xavier Mateu, i el vicerect
d’Investigació, Ferran Sancho, en
altres. Fernado Torres ha estat nom
nat director del Club B-30.

Aquesta fundació és producte 
nombroses inquietuds i propostes f
mulades en els últims anys, i poss
litarà el desenvolupament d’accio
d’interès comú participant en proje
tes dels àmbits científics, tecnològi
culturals i empresarials. En aque
sentit, cal destacar les iniciatives d
tes a terme pel president del Cons

Constitució de la 
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és motor de progrés».
Les Jornades han estat organitz

des pels departaments de la UAB mé
directament implicats en l’ensenya
ment, i per l’Institut de Ciències de
l’Educació i la Facultat de Ciències
de l’Educació de l’Autònoma. Joaquín
-
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grat per la mateixa universitat i le
seves instal·lacions científiques, a
com pels centres del Consell Super
d’Investigacions Científiques (Centr
Nacional de Microelectrònica, Institu
de Ciència dels Materials, etc.), ju
tament amb la densitat industrial i te
nològica de les empreses ubicades 
zona, obren grans possibilitats de c
operació i d’intercanvi.

La Fundació és oberta a la col·l
boració amb totes les empreses q

Joan Uriach, de la Corporació J. 
Tecnològic del Vallès, i Josep M.

i Ciència, en l’acte de constituc
a-
s

-

 

«Globalització i interdisciplinarie-
tat». Ferrández va assegurar que u
tema clau de l’educació és la selec
ció i la seqüencialització dels con-
tinguts.

Carme Àngel Ferrer, degana de
la Facultat de Ciències de l’Educació
í
r

-
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-

-
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sula Ibèrica amb la resta d’Europa
és també l’àmbit més dinàmic d
creixement econòmic de l’Estat.

La B-30/A-7 aplega, en els se
setze municipis, una població de m
de mig milió d’habitants amb dos
cents mil llocs de treball, i constitue
una autèntica rambla de Catalun
del segle XXI , que està englobada p
una realitat urbana emmarcada en
el Montseny, Montserrat i el ma
Mediterrani. Aquest nucli és un de

riach, Xavier Mateu, director del Pa
urís, director de la Fundació Empr
 de la Fundació Privada Club B-30
tes amb moltes empreses. 
La B-30 ha anat configurant un

territori que es pot definir precisament

Els 27 quilòmetres de la B-30/
A-7, entre Mollet del Vallès i el
Papiol, constitueixen l’eix central del

tropolitanes de la Unió E
que ha esdevingut una 
de més de quatre milions
a partir d’aquesta autopista, que li
de columna vertebral i d’element ide
tificador. El campus de la UAB, inte

-
,
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Les Primeres Jornades Estat
d’Experiències Educatives van s
el fòrum on durant tres dies –8, 9 i 
de setembre– tres-cents profess
d’ensenyament no-universitari va
analitzar cent quaranta experiènc
educatives d’onze camps temàtic
van debatre sobre temes relacion
amb l’ensenyament.

Les Jornades, que es van fer a
Universitat Autònoma de Barcelon
(UAB), van ser inaugurades per 
ministra d’Educació i Cultura, Esp
ranza Aguirre, que va dir que la socie
ha de tenir «un radical protagonism
en la construcció i el funcioname
del sistema educatiu». El rector de
UAB, Carles Solà, va demanar, dura
l’acte inaugural, una especial aten
dels poders públics cap a l’ensen
ment. Joan Albaigés, comissionat p
a Universitats i Recerca, va tancar 
Jornades. Albaigés va dir que «l’i
tercanvi d’experiències en l’educac

Primeres Jornade
-
corredor mediterrani a l’àrea d
Vallès, un corredor que és la princ
pal via de comunicació de la pení
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Gairín, del Departament de Pedago
Aplicada, va ser el coordinador g
neral de la trobada educativa.

Algunes de les experiències q
es van exposar són una televisió 
colar per a un poble, un joc de rol p
ensenyar a argumentar científic
ment, un hort biològic i un muse
d’art infantil.

José María Asensio, professor 
Biologia de l’Educació, va exposar 
primera ponència: «L’educació d
la racionalitat». Asensio va adver
sobre alguns dels errors que men
caben la racionalitat, com la tendè
cia dels individus a considerar n
més aquelles coses que reafirmen
seves hipòtesis, però no aquelles 
les refuten. El professor va dir que r
i emocions no es troben separade

Adalberto Ferrández, catedrà
de Didàctica, també va assenya
que és difícil separar el camp cog
tiu de l’afectiu, durant la ponènc

s Estatals d’Exper
on es concentra el 21% de l’ocupac
industrial d’Espanya i es genera 
14% del PIB del país.
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de la UAB, va dedicar la seva ponè
cia a «L’atenció a la diversitat des d
currículum». Carme Àngel va dest
car que hi ha diversitats que la soc
tat accepta com a normals i altre
com la diversitat sociocultural, qu
es consideren problemàtiques. La 
gana va dir que centrar-se en els p
blemes porta a un plantejament s
gregador, i posar l’èmfasi en allò qu
el nen pot arribar a fer porta a un pla
tejament integrador. Carme Àngel 
va mostrar a favor de la segona opc

Ángel Pérez, professor de Didà
tica i Organització Escolar a la Un
versitat de Màlaga, va criticar l’epis
temologia positivista i va defensa
l’epistemologia interpretativo
constructivista a la ponència «La t
oria i la pràctica en el procés d’e
senyament aprenentatge». Pérez va dir
que el positivisme considera els me
tres com a tècnics que executen
que altres han decidit. En canvi, d

ències Educatives
n
-

de l’altra epistemologia, el mestre és
el centre, tant de la teoria com de la
pràctica.

En la inauguració de les Jornades,
el professorat contractat de la UAB
va demanar a la ministra Aguirre la
reforma de la LRU.
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L’Institut Joan Lluís Vives, presidi
des del mes de juliol pel rector de
UAB, Carles Solà, presenta un s
guit d’activitats impulsades per l
Universitat Autònoma de Barcelon
fins al gener vinent.

L’Institut Joan Lluís Vives és un
xarxa d’universitats de Catalunya,
País Valencià, les illes Balears i 
Catalunya Nord, que coordin
la docència, la recerca i les activ
tats culturals i potencia l’ús del cata

La primera activitat ha consist
en la inauguració del curs acadèm
1998-99 el dia 30 de setembre. La 
rimònia es va fer a la sala d’actes d
Rectorat, i va tenir com a protagon
ta el poeta Miquel Martí i Pol. Del 
al 16 d’octubre, s’ha obert al públic un
exposició de llibres i revistes de les u
versitats que componen l’Institut Joa
Lluís Vives a la Biblioteca d’Humani
tats. Aquesta mostra ha presentat p
de tres-centes publicacions, reco
des al butlletí NEU (Novetats Edi-
torials Universitàries), editat pel Serve
de Publicacions de la UAB, de le
quinze universitats adherides 
l’Institut. Aquesta exposició const
de llibres de filosofia, ciències so
cials, ciències pures (exactes i natura
ciències aplicades (medicina i tècn
ca), arts i esports, lingüística, literatu
i filologia, i geografia i història. 

Paral·lelament, s’ha fet a Morell
del 15 al 18 d’octubre, la I Trobad
de Representants d’Estudiants de
Universitats de l’Institut Joan Lluí
Vives. L’objectiu era establir une
jornades de debat interdisciplinari 
voltant de temes que afecten de m
nera comuna les persones que e
dien a les universitats adherides
l’Institut Joan Lluís Vives, i es volia
crear un fòrum de debat permane
per als consells d’estudiants de 
quinze universitats de l’Institut. La tro
bada ha tingut molta participació
ha donat molt bons resultats.

Del 19 al 20 del mateix mes, a 
sala de graus de la Facultat 
Veterinària de la UAB, ha tingut llo
la Trobada de Programes Socials de
universitats de l’Institut Joan Lluí
Vives. Aquest acte ha tingut com
objectiu unificar criteris sobre expe
riències d’integració d’universitari
amb alguna disminució. S’han an
litzat les experiències més avançad
en aquest camp i s’ha proposat la c
ació de mecanismes d’informaci
formació permanent i coordinaci
conjunts. Durant la trobada, s’ha ina
gurat la Sala d’Estudi Adaptada, s
tuada a l’Edifici d’Estudiants de l
Plaça Cívica, i s’ha presentat el P
d’accessibilitat i eliminació de les ba
reres arquitectòniques a la UAB. 
dia 19, després de la presentació de
jornades per part de Carles Solà, r
tor de la UAB, Jordi Tolrà, cap d
l’Oficina d’Afers Socials, va presen

Per la unitat de la
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tar els resultats del programa Helios I
(Carta de Luxemburg) sobre la inte
gració i mobilitat dels disminuïts a la
societat. Quant a la pràctica, els re
presentants de les universitats d
València i Castelló van explicar els
seus programes socials d’integració
-
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mitjançant millores tecnològiques, 
primera, i creant la figura d’un fun
cionari especialitzat, la segona. Dura
la segona jornada, es va redactar un
cument conjunt per presentar-lo 
Consell Interuniversitari. 

Els dies 21, 22 i 23 d’octubre e
va poder visitar, al costat de la b
blioteca de Ciències Socials, la Mos
de l’Associació de Publicacions Peri
diques Editades en Català (APPEC
La finalitat d’aquesta exposició era f
conèixer la situació de la premsa 
català a la comunitat universitàri
La Mostra es va cloure el dia 23 coi
cidint amb la Festa Major de la UAB
convocada aquest any sota el le
«Per la unitat de la llengua». En 
marc dels actes organitzats per l’e
torial 3 i 4 amb motiu de la conce
sió dels Premis Octubre, es farà u
presentació pública de l’Institut Joa
Lluís Vives al Col·legi Major Recto
Peset, de València, el dia 31 d’oct
bre, a les 12 del migdia. 

Els dies 9 i 10 de novembre, a 
sala d’actes de la Facultat de Ciènc
Econòmiques i Empresarials, es du
a terme la Commemoració Univers
tària del cinquantè aniversari de 
Declaració dels Drets Human
L’Oficina d’Afers Socials de la UAB
presentarà el seu programa d’acti
tats, en què es comptarà amb la p
sència, entre altres, d’Anton Cañella
síndic de greuges de Catalunya. E
dies 16 i 17 de novembre, la UAB h
organitzat unes jornades d’Avaluac
i Difusió de la Recerca en Cièncie
Socials i Humanitats per unificar cr
teris i millorar el seu seguiment.

A l’Auditori de la Facultat de
Filosofia i Lletres, el 18 de novem
bre, es farà una taula d’escriptors 
tulada «Els escriptors i la fragme

Exposició de llibres i 
de l’Institut Joan Lluís Vive
I
-

-
e

,

tació lingüística». Els participants
seran Josep Piera, Pere Verdague
Alfons Pons i Ramon Solsona. La
UAB, la Societat Catalana de Física,
i la Societat Catalana d’Història de la
Ciència i de la Tècnica han organit-
zat unes jornades, el 17 i 19 de no
t
o-

.

vembre, per commemorar la visi
d’Albert Einstein a Barcelona el 1923
Del 23 al 25 del mateix mes, al Serv
d’Activitat Física (SAF) de la UAB,
es faran les I Jornades de Ges
Esportiva i Jornades Esportives, per d
batre sobre la relació entre serveis 
portius i universitats adherits a l’Institu
Joan Lluís Vives. A més, es faran d
verses competicions esportives en
estudiants de l’Institut. Per al 26 i 2
de novembre, s’han organitzat unes j

vistes de les universitats 
 a la Biblioteca d’Humanitats.
toral.
El calendari s’ha iniciat amb la

constitució de la mesa electoral, e
dia 8 d’octubre, i les fites més sig-
nificatives són: la presentació de
les candidatures del 22 d’octubre a
2 de novembre, a les 14 h. Del 5 a

r,

-

i

-
-

-

Junta de Govern
La Junta de Govern que va tenir lloc
dia 17 de setembre passat va apro
la modificació de l’acord de la crea
ció de l’Escola de Doctorat i d
Formació Continuada, la modifica
ció del reglament de la Facultat d
Ciències Polítiques i de Sociologia, 
modificació del nom del Departame
de Biologia Cel·lular i de Fisiologia
que ara s’anomenarà Departament
Biologia Cel·lular, de Fisiologia 
d’Immunologia, i del reglament d
l’esmentat departament.

Es va acordar la pertinença de n
menament de doctors honoris causa
per les facultats de Ciències d
l’Educació, de Dret i de Filosofia 
Lletres.

La professora Maria Teres
Escalas ha estat adscrita tempor
ment al Departament de Didàctica 
la Matemàtica i de les Cièncie
Experimentals.

També s’ha aprovat prossegu
els tràmits per a l’adscripció com a in
tituts universitaris de l’Institut Guttma
i de l’Institut de Recerca de l’Hospita
de la Santa Creu i de Sant Pau.

S’autoritza el rector o la person
en qui delegui perquè realitzi tots e
actes que siguin necessaris i formal
els document que siguin pertinen
per tal de fer efectiu l’acord d’apro
var la participació de la UAB en e
Patronat de la Fundació per a 
Recerca Biomèdica i la Docència d
la Ciutat Sanitària i Universitària Va
d’Hebron.

A proposta del Departament d

nades sobre Les relacions Universitat
i Societat. Formes de Control i Crítica
a la Universitat del Futur. En aquest
acte, hi participaran els quinze rec-
tors de les universitats adherides a
l’Institut Joan Lluís Vives, juntament
amb nombrosos vicerectors. 

Pediatria, d’Obstetrícia i Ginecolog
i de Medicina Preventiva, es va ac
dar atorgar els premis extraordina
de doctorat a les doctores Bego
Bermejo, Carmen Borrell, Elen
Carreras, Núria Malats, Montser
Martín i Francina Monell.
El dia 19 de novembre, tindran llo
les eleccions per escollir els repre
sentants dels professors a la Jun
de Personal Docent i Investigado
La Junta, que té 23 representan
està composta actualment per 1
representants de Comission
Obreres, 9 de la Confederació Si
dical Independent de Funcionaris
Investigadors, i 4 de la UGT. A le
últimes eleccions, el 1994, va pa
ticipar-hi un 20,3 % del cens elec

s

-

El 19 de nove
a la Junta de Person
c
-
ta
r.
ts,
0
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9 de novembre, termini de presen
tació d’impugnacions de les can
didatures. Del 5 de novembre a
17 del mateix mes, es desenvolupa
la campanya electoral, que finalit
zarà amb la jornada de reflexió, e
dia 18 de novembre. El dijous 19
de novembre, tindrà lloc la jorna-
da electoral.

El dia 20 es publicaran els re
sultats, i el dia 23 es farà la resoluc
de les possibles reclamacions. El d

mbre, eleccions 
al Docent i Investigador
l

l
l

27 es publicarà, en el taulers d’anun-
cis, una còpia de l’acta global de
l’escrutini. Del 3 al 9 de desem-
bre, tindrà lloc la presentació d’es-
crits d’impugnació, i el divendres
11 de desembre, la inscripció de
les actes electorals. 

3L’Autònoma



ma de formació p
residents (MIR) en
talmologia –i de d
col·laboració dire
d’Oftalmologia B
signa quatre plac
aquesta tasca.

4 L’Autònoma
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T I T U T S  A D S C R
Institut Universitari Barraquer

n i.
L’octubre de 1972 es va inaugura
oficialment l’Escola Professiona
d’Especialització Oftalmològica de
l’Institut Barraquer, dependent de 
Universitat Autònoma de Barcelon
i adscrita a la seva Facultat d
Medicina. El 1993, es va autoritza
l’adscripció de l’Institut Barraquer
a la UAB com a institut universitari
amb la finalitat de potenciar els pro
grames de docència i d’investigac
d’ambdues entitats. A través d
l’Institut Barraquer, on desenvolup
la seva activitat científica i docent 
professor Joaquim Barraquer, aque
ta organització docent es relacion
de forma directa amb el Centr
d’Oftalmologia Barraquer.

El Centre d’Oftalmologia Barra-
quer és una entitat privada dedica
a la investigació, la prevenció, l
diagnosi, el tractament i el contro
de malalties oculars, que ofereix a
sistència a pacients de tot el món.

Amb la creació de l’Institut
Barraquer l’any 1947, Ignasi Barra
quer va voler mantenir i fomentar l
vocació docent i investigadora de
seu pare, iniciador de l’ensenyame
pràctic de l’oftalmologia a Espanya
L’Institut va sorgir de la part clínica
com a associació científica indepe
dent i autofinançada, dedicada a la 
vestigació, l’intercanvi d’idees i des
cobriments i, en general, a foment
la difusió i el perfeccionament d
l’oftalmologia. A més d’això, també
s’encarrega de supervisar el progr

I N S
er a metges intern
 l’especialitat d’of-
onar-li suport–, en
cta amb el Centre
arraquer, que as-
es anualment per 

e l’Institut Universi
-

l
t

-
-

r

-

L’Institut també organitza periò
dicament un Curs Internaciona
d’Oftalmologia, en què es reuneixe
fins a mil dos-cents especialistes 
tot el món. Amb motiu de cada cur
es concedeix la Medalla d’Or d
l’Institut Barraquer, màxim guardó d
la institució a la millor tasca cientí

El doctor Joaquim Barraquer, fe
s

a

fica i docent en el camp de l’oftal-
mologia. Aquests congressos inter-
nacionals compleixen una funció
docent molt important i per això
l’Institut Barraquer va aprofitar l’úl-
tim curs per celebrar el cinquantè
aniversari de la seva fundació. Més

de
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tari Barraquer a Barcelona.
de cinc-cents especialistes de to
món van participar en aquestes j
nades, que van tenir lloc a l’Audito
rium Diagonal de Barcelona el m
de juny de 1997.

L’Institut edita cada trimestre
des de l’any 1959, els Anales del
Instituto Barraquer, com a elemen
integrador de la vida associativa i 
difusió de treballs oftalmològics
El 1986, l’Institut va obtenir la Cre
de Sant Jordi, màxima distinció qu
concedeix la Generalitat de Catalun
a entitats científiques i culturals.

Els objectius principals de l’Institu
Universitari Barraquer (IUB) són la in
vestigació clínica en oftalmologia
l’intercanvi científic i d’informació
en general i la col·laboració instit
cional en matèria d’investigació
docència.

L’IUB ofereix diverses possibi
litats docents per a la formació d
postgrau en oftalmologia, sigui a n
vell acadèmic o professional. Aque
programa de postgrau consta de c
sos de doctorat, dos cursos de m
tratge i cursos intensius monogr
fics. Com a centre adscrit a la UA
l’Institut rep el reconeixement de cr
dits per als cursos de doctorat q
imparteix. El contingut dels cursos
el professorat han d’estar aprova
prèviament per la Comissió de Do
torat de la Universitat Autònoma. 

A més de tot això, l’IUB orga
nitza altres cursos, com el d’Opt
metria Clínica o el de Contactologi
i activitats extraordinàries tot l’any

t una exploració amb biomicroscop
consistents en conferències i jornade
en les quals participen catedràtics
d’altres universitats espanyoles i de
l’estranger.

Vinculat, així mateix, al Centre
d’Oftalmolgia Barraquer, l’any 1962,
el professor Barraquer va fundar e
l
-

t
r-
s-
-

e

s

Banc d’Ulls per a Tractaments de
Ceguesa (BUTC), una entitat altruis
que té com a objectiu l’obtenció, co
servació i distribució del globus ocu
lar per realitzar trasplantament
Cronològicament, és el primer ba
d’ulls de l’Europa continental.

Cada any, es visiten a la Clínic
Barraquer més de 120.000 pacien
s’hi operen més de 8.000 ulls. P
aquest centre hi han passat perso
litats destacades, com l’emperad
Eugenia de Montijo o el rei Saud.

Per evitar que es convertís en u
clínica només per a l’alta societat,
professor Ignasi Barraquer va ins
tuir l’Obra Social del Dispensari, de
partament que continua mantenint
seu fill Joaquim i que facilita l’aten
ció oftalmològica als pacients am
escassos recursos econòmics. Act
ment, un cinquanta per cent dels p
cients del Centre s’acullen a aque
servei.

La saga dels Barraquer
Joaquim Barraquer i Moner va néix
a Barcelona el 1927. Director-cirurg
del Centre d’Oftalmologia que v
fundar el seu pare, és catedràtic sup
numerari de cirurgia ocular a l
Universitat Autònoma de Barcelon
i director de l’Institut Universitar
Barraquer. És doctor honoris causa
i professor honorari de sis univers
tats nacionals i estrangeres, i ha 
tat guardonat amb diverses disti
cions i premis científics.

L’origen de la família Barraque
se situa a Santa Cristina d’Aro (Ba
Empordà). Segons les cròniques,
jove procedent d’Alemanya o Fland
va arribar a aquest poble i va constr
una casa anomenada «barraca vel
El cognom del jove estranger resu
tava massa complicat de pronunci
per la qual cosa els veïns el v
sobrenomenar popularment «el b
raquer», que es va convertir en
cognom dels seus successors.

Són ja quatre les generacions d’
talmòlegs Barraquer que, des del 
gle passat, han estat pioners, cirurgi
i investigadors en el camp de la vis
La saga comença amb Josep Ant
Barraquer i Roviralta (1852-1924
que va ser el primer catedràt
d’Oftalmologia a Espanya i la figu
ra més destacada del seu temps
aquest àmbit de la medicina.

El seu fill, Ignasi Barraquer (1884
1965), va continuar investigant i v
revolucionar la cirurgia ocular amb 
nova tècnica de la facoèrisi, adop
da per les principals escoles ofta
mològiques estrangeres. Sota el le
«Tractem el pacient com voldríe
que ens tractessin a nosaltres», Ign

I T S
s

l

Barraquer va inaugurar, l’any 1941,
el Centre d’Oftalmologia Barraquer,
a Barcelona, que va aconseguir el ni-
vell científic i tecnològic més alt del
moment. Aquest lema constitueix en-
cara avui dia la norma de conducta
professional del centre.



serralades, com és
lada andina. En ca
plaques enfrontad
tals, com és el cas 
renaica, les lluites e
den donar lloc a com
exòtics. Segons le

perts en diabetis q
mai.

La informació a
cendència per als m
nicació ha estat la
part d’un equip de ci
Unit, dels resultats 
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El subsòl dels Pirineus presenta una 
tructura inesperada: una arrel de l’e
corça continental que podria enfonsa
se fins a 90 km de profunditat, fru
d’una fissura de la mateixa escor
deguda a la pressió entre la placa ib
rica i l’europea. Aquest ha estat 
descobriment d’un equip de cient
fics del Departament de Geologia d
la Universitat Autònoma de Barcelon
dirigit pel professor Antoni Teixell. 

Els enfrontaments entre plaque
tectòniques són els responsables
la formació de les muntanyes. Si 
contacte es produeix entre una pla
oceànica i una de continental, la p
mera s’enfonsa sota la segona (
més densa) i la pressió produeix p
gaments de l’escorça i formació d

R E
Un eq

una enorme arr
as de la serr
, si les due
ón continen
 serralada p
ambdues po
taments mé
estigacions
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presentades a Platja d’Aro a mitjan s
tembre en el darrer Congrés Inte
nacional de Sísmica Profunda pe
l’Estudi dels Continents i els seu
Marges, les actes del qual estan p
blicades a la revista Tectonics del
mes de juny, el mateix enfrontame
de plaques de l’escorça terrestre q
fa vuitanta milions d’anys va co
mençar a «aixecar» els Pirineus ha 
tat el responsable de la formació d’u
profund enfonsament de l’escorç
dins el mantell. 

A la zona centre-oest de la serr
lada, les dues plaques enfrontad
la ibèrica i l’europea, prenen form
de doble tascó. La pressió del tas
de la placa europea en la placa ib
rica ha produït una immensa fissu

C E R C
uip de geòlegs de
l de l’escorça terr
a-
s
-
i-
-
s
,

en aquesta, la part inferior de la qua
ha anat profunditzant dins el man-
tell fins a una profunditat que, se-
gons estimen els geòlegs, podria arri
bar als 90 km, mentre que la
profunditat mitjana en aquesta zona
està entre els 30 i els 40 km. Una
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del mateix cos) en la diabetis gesta
cional (diabetis que apareix durant
l’embaràs); sobre el factor genètic
causant de la diabetis tipus 1 (la que
requereix injecció d’insulina); sobre
la diabetis LADA (diabetis autoim-
mune de tipus 1 latent en adults); i so
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subducció continental d’aquesta e
vergadura sembla impossible als u
de les teories clàssiques, ja que
densitat de l’escorça és molt men
que la del mantell i, teòricament, n
pot enfonsar-se dins d’aquest.

Durant els últims cinc anys, els in
vestigadors han analitzat les dad
sísmiques de la zona, una tècnica q
permet esbrinar l’estructura interna 
la Terra com si es tractés d’una r
diografia, amb la diferència que, e
lloc de fer servir ones de raigs X
s’analitzen les ones sísmiques pr
duïdes mitjançant explosions artif
cials controlades i també les ass
ciades als terratrèmols. Juntame
amb una anàlisi gravimètrica de 
zona (a través de la qual s’obtenen 

A
cobreix 
stre sota els Pirin
l

-

des sobre la densitat dels materials de
subsòl), un acurat balanç de les mas
ses abans i després de la formaci
de la serralada ha permès als inves
tigadors determinar aquesta estructur
geològica en forma d’arrel que «sos-
té» l’alt relleu de la serralada.
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«La diabetis és una bomba de rell
geria per al sistema i per a l’econ
mia». Tal com explica el professo
danès J. Nerup, president electe
l’EASD (Associació Europea pe
a l’Estudi de la Diabetis), «en no
més deu anys es doblarà el nombre
diabètics». La importància de la ma
laltia s’ha reflectit, any rera any, e
les reunions anuals de l’EASD, l’ed
ció número 34 de la qual ha ater
aquest setembre a Barcelona. El d
tor Alberto de Leiva, catedràtic de
Departament de Medicina de la UA
i cap del Servei d’Endocrinologia d
l’Hospital Universitari de la Sant
Creu i de Sant Pau, ha estat el r
ponsable de l’organització del co
grés, que ha assolit una xifra rèco
d’assistència: més de nou mil pr
fessionals, la reunió més gran d’e

Esquema 

Investigadors de

-
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e
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t
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pectiu que demostra l’elevada efe
tivitat dels controls del nivell de su
cre i pressió sanguínia (educació 
la dieta i en els hàbits d’exercic
físic, en definitiva) en la pal·liació
de les complicacions de la diabetis
pus 2 (la que no requereix injecc
d’insulina), enfront de la poc prova
da eficàcia dels tractaments orals 
quals l’administració dedica tots e
esforços econòmics. No obstant aix
entre les presentacions que s’han 
a terme durant les jornades del co
grés, destaquen les 21 aportacio
d’experts en diabetis de la Universit
Autònoma de Barcelona.

Entre altres línies de recerc
l’equip del doctor Alberto de Leiva
ha presentat estudis sobre la resp
ta autoimmunitària (atac de les cèl·
les del sistema immunitari a cèl·lule

una secció transversal de l’escorça
a la zona centre-oest de la serralad

 la UAB, en el 34è
s

,
t
-
s

s-

bre l’efecte de l’exercici físic en
l’evolució de la malaltia. L’equip de
la doctora Fàtima Bosch, catedràti
del Departament de Bioquímica i d
Biologia Molecular de la UAB, ha
presentat estudis sobre els mecan
mes de neutralització de la hipe
glucèmia mitjançant enginyeria gen
tica; i també sobre la relació ent
obesitat i diabetis tipus 2. Per acab
l’equip del doctor Ricard Pujol, ca
tedràtic del Departament de Biolog
Cel·lular i de Fisiologia de la UAB 
cap de la Unitat d’Immunologia d
l’Hospital Universitari «Germans
Trias i Pujol», ha presentat estudis s
bre generació i caracterització de 
nies cel·lulars similars a les cèl·l
les productores d’insulina i sobr
l’anàlisi de la resposta immunitàri
que les destrueix (principal meca

ota els Pirineus 
.

Congrés de l’EAS
-

-

nisme que dóna lloc a la diabetis);
també sobre la implicació del timus
(òrgan del sistema immunològic) en
la resposta autoimmunitària; i, final-
ment, un estudi que contribueix a re-
futar les esperances d’identificar un
virus causant de la malaltia.
s
e

-

us

Nova tècnica 
contra la leucèmia
Vint-i-cinc hospitals de tot Europa pa
ticiparan en un projecte coordinat p
tal de comprovar una tècnica dese
volupada per investigadors de 
Universitat Autònoma de Barcelona
l’Hospital Universitari Materno-Infantil
Vall d’Hebron, encapçalats pe
Dr. Juan J. Ortega Aramburu, profe
sor associat del Departament d
Pediatria, d’Obstetrícia i Ginecologi
i de Medicina Preventiva de la UAB
cap del Servei d’Hematologia i On
cologia de l’Hospital.

Aquesta nova tècnica per lluita
contra la leucèmia aguda mieloblàs
ca (un 20% de les leucèmies del nen s
d’aquest tipus) comprèn una fase 
quimioteràpia intensiva seguida d’aut
trasplantament de medul·la. Amb l
-
t

-
l
-
ó
-
a

tècniques emprades per l’equip d’in
vestigadors s’aconsegueix l’eradic
ció de la malaltia en un 75% dels p
cients, una notable millora respecte 
les tècniques basades només en quim
teràpia (amb un percentatge d’èxit 
menys d’un 50%).

Àmplia representació 
a la UAB dels sectors
implicats en I+D 
en biotecnologia
Promoure la interacció entre els org
nismes públics d’investigació en bio
tecnologia, l’administració i les em
preses és l’objectiu de la xarxa temàt
Desenvolupament de Process
-

,

-

Biotecnològics, que es va reunir dura
el mes de setembre a la Universi
Autònoma de Barcelona. La xarx
que ja té més de cinc anys de vida
coordinada pel Departament d’Eng
nyeria Química de la Universita
Autònoma de Barcelona.

Sistema d’identificació
d’animals ideat 
a la UAB
El 21 de setembre van començar a
Universitat Autònoma de Barcelon
els cursos de preparació dels 53 tècn
veterinaris de quinze associacions 
maderes d’arreu de l’Estat que par
ciparan en el projecte IDEA (Iden
tificació Electrònica d’Animals) de la
Unió Europea. L’aportació espanyo
al projecte, coordinada pel catedrà
del Departament de Patologia i d
Producció Animals de la UAB, docto
Gerardo Caja, consisteix en la iden
ficació de 247.000 animals mitjança
una tècnica ideada i desenvolupa
5L’Autònoma

per investigadors de la UAB. L’orga-
nització dels cursos s’emmarca en els
acords d’un conveni de col·laboració,
signat el darrer mes de juny, entre el
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació i la Universitat Autònoma
de Barcelona. 
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Presentació 
del nou Centre 
de Recerca 
en Sanitat Animal
Xavier Marimon, conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca, va particip
el 14 d’octubre passat, en la presen
ció del nou Centre en Sanitat Anim
(CRESA). El Centre, una iniciativa
conjunta de la Universitat Autònom
de Barcelona i de l’Institut de Recerc
en Tecnologia Agrària (IRTA) oberta
a tot el sector ramader, començarà 
activitats de recerca a principis de 19
en laboratoris de la UAB. El primer tri
mestre del mateix any s’adjudicarà 
primera fase de construcció de l’edific
ubicat al campus de l’Autònoma.

Fundació privada
El CRESA tindrà la missió de contri
buir a la modernització i competitivi
tat de les explotacions ramaderes i d
sector industrial que els dóna suport
través del desenvolupament de no
coneixements, mètodes, productes
serveis per al control i la lluita contr
les malalties, segons va explicar Jos
Tarragó, director de l’IRTA.

El CRESA es constituirà com un
fundació privada, integrada per la UAB
l’IRTA i representants del sector ra
mader, amb una representació equiv
lent de cadascuna de les parts en
consell de direcció. De moment, ent
deu i vint investigadors de la UAB i tre
de l’IRTA ja estan adscrits al CRESA

La construcció de l’edifici serà fi-
nançada mitjançant un projecte FE
DER, ja aprovat, l’import global de
qual és de 300 milions de pessetes
50% d’aquest import és a càrrec d
les institucions promotores (UAB 
IRTA). Aquesta quantitat permetr
abordar de forma immediata la pr
mera fase del projecte. El finançame
del centre anirà a càrrec de les emp
ses que s’adhereixin com a socis fu
dadors, dels ingressos per contracte
serveis i dels projectes amb finançame
públic, a més de les aportacions de
UAB i de l’IRTA.

Tal i com va indicar el rector de l
UAB, Carles Solà, un dels principal
avantatges de la ubicació del CRES
al campus de la Universitat Autònom
de Barcelona és que formarà part 
l’anomenat «clustercientificotècnic
de Bellaterra, juntament amb els a
tres 25 instituts de recerca que fan
seva activitat dins el campus». Aques
disposició genera interaccions que s
claus en projectes interdisciplinaris
com és el cas del CRESA. 

Bioseguretat
Mariano Domingo, director del CRE
SA, va posar en relleu que la nova s
del centre, un edifici de 2.520 m2 situat
al costat de la Facultat de Veterinàr
estarà dotat amb les últimes tecnolog
de bioseguretat, amb zones de bio
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L’Autònoma

guretat del nivell 3.
El conseller Xavier Marimon, per

la seva banda, va demanar l’esforç de
sector, ja que en «dependrà l’èxit 
del centre, d’extraordinària utilitat 
des del punt de vista productiu, econò-
mic i de benestar dels productors i
també dels animals».
El Centre de Recerca Ecològica
Aplicacions Forestals (CREAF) v
commemorar els seus primers d
anys d’existència amb un acte que
tenir lloc el dia 22 de setembre pass
a la Facultat de Ciències de la UA

Hi van ser presents el consell
d’Agricultura de la Generalitat i pre
sident del Patronat del CREAF
Francesc Xavier Marimon; el comis
sionat per a Universitats i Recerc
Joan Albaigés; el rector de la UAB
Carles Solà; i també Jaume Terrad
i Ferran Rodà, antic i nou director d
CREAF, respectivament.

Jaume Terradas, director d
CREAF entre el 1988 i el 1998, def
neix l’entitat com «un centre de recer
bàsica i orientada, de formació, a
sessorament i difusió, que s’ocu
dels coneixements i les eines me
dològiques per a la millora de la ge
tió del medi terrestre, natural i rur
principalment».

El CREAF és formalment un con
sorci, segons consta al decret de
Generalitat del 20 d’octubre del 198
Des del 1995, és un institut unive
sitari adscrit a la UAB. A més, e
CREAF és un centre associat
l’Institut de Recerca i Tecnologi
Agroalimentàries.

El conseller d’Agricultura i
Ramaderia, Francesc X. Marimon, 
manifestar la voluntat de la Gen
ralitat de continuar donant suport 
CREAF. Marimon va ressaltar el ta
rannà humà de Jaume Terradas,
rector del centre fins al 1998. 

El comissionat per a Universita
i Recerca, Jaume Albaigés, va dir q
la commemoració era «un acte de 
coneixement de la feina feta» p
CREAF. Albaigés va subratllar qu
el CREAF forma part d’una xarxa d
centres que, conjuntament amb 
universitats, la Generalitat ha cre
per donar resposta a les necessi
de la societat catalana.

El rector, Carles Solà; el conse
i Recerca, Joan Albaigés; i Jaume
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El rector de la UAB, Carles Solà,
va mostrar la satisfacció de l’Autò-
noma per la commemoració del des
aniversari del centre de recerca. Sol
va agrair al professor Terradas i a l
resta de l’equip del CREAF la feina
feta, i els va animar a continuar tre

l

i

u
a
t,
.
r

,

ballant. El rector va assenyalar que
recerca és una qüestió bàsica per a
universitats.

Jaume Terrades i Ferran Rodà v
presentar el llibre CREAF 1988-1998.
L’obra té seixanta fitxes i explica, en
tre altres coses, el funcionament d
ecosistemes forestals i els efectes 
bre els ecosistemes terrestres pro
cats per la qualitat ambiental i el ca
vi global. Durant la presentació d
llibre, Terradas va afirmar que el m

r d’Agricultura, Francesc Xavier Ma
Terrades, exdirector del CREAF, en
è
à
a

-

mapes actualitzats de les zones afe
tades, senyalització preventiva d
zones minades, suport audiovisual
un CD-ROM interactiu. Aquesta mos-
tra s’emmarca dins de la campany
de desminatge del Moviment per la
Pau. Aquesta actuació té com a ob
a
es

n

ls
o-
o-
-
l
s

bre la recerca naturalista a Catalun
Bellés va assegurar que a Cata
nya es dediquen a la biologia d’org
nismes i sistemes 16 departame
universitaris, 6 centres o instituts, 3
investigadors, 229 investigadors 
formació, 73 persones en funció a
xiliar, 143 grups de recerca i 337 líni
de recerca.

El director executiu del program
Global Change and Terrestri
Ecosystems, Josep Canadell, va a

món; el comissionat per a Universita
’acte de commemoració del desè an
 

-

gent», en al·lusió als 21 doctors, 48 lli-
cenciats i 12 alumnes que formen el
capital humà del centre.

El professor del Centre Superior
d’Investigacions Científiques Xavier
Bellés va fer una breu conferència so-

de la temperatura al 
Canadell, el canvi glob
pectes: el canvi climà
la composició de l’atm
vasions biològiques i
i els canvis en la supe
-

a

i-

-
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Exposició fotogràfi
antipersona a la vil
El Moviment per la Pau-UAB pre
senta l’exposició fotogràfica
«Desminatge: l’assignatura penden
a la sala d’exposicions de la vila un
versitària de la UAB, del 19 al 3
d’octubre. Aquesta mostra consi
teix en una quarantena de fotogr
fies en blanc i negre que descobr
xen el procés lent i complex de
desminatge a Bòsnia-Hercegovin
Les imatges mostren tres aspec
diferents de la qüestió: l’extracci
de mines per part de l’exèrcit croat 
Bòsnia a la vall de Ravno, la desa
tivació d’explosius antitanc feta pe
l’armada croata a l’anomenat «co
redor d’Stolac» i la formació de pe
sonal desminador a la muntan
Igman, antiga subseu dels Jo
Olímpics d’Hivern de Sarajevo.

A més de les fotografies, l’expo
sició presenta tríptics explicatiu
c
e
 

a

a sobre mines 
 universitària

,

-
-

.
s

-

jectiu fer paleses les dificultats d’ex
tracció de mines i subratllar la im
portància que té aquesta feina per 
civils de les poblacions afectades p
les mines antipersona. S’intenta, m
jançant la pressió política, incre
mentar l’ajut ofert pels Estats n
afectats per les mines als països q
les pateixen, fer possible la redu
ció, si no l’abandó, de la producci
d’aquests enginys destructius i, a
xí, contribuir a salvar un gran nom
bre de vides humanes. Moviment p
la Pau va participar a la Campan
Internacional per a la Prohibició Tota
de les Mines Antipersona, guard
nada amb el premi Nobel de la P
de l’any passat.

Les fotografies de «Desminatg
l’assignatura pendent» han estat 
-

i

-

tes pel col·lectiu de fotògrafs i pe-
riodistes KEVLAR, col·laboradors
habituals de Moviment per la Pau. Cal
destacar que aquests fotoperiodistes
han iniciat un viatge d’aproximada-
ment nou mesos per fer un extens
estudi sobre el desminatge.
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  Página 7
Els voluntaris de la UAB van rebre 
2 d’octubre passat un acte de re
neixement de l’activitat que han d
a terme al llarg del curs 1997-199
En la trobada, que va tenir lloc a la s
la d’actes del Rectorat, el rector 
l’Autònoma va lliurar diplomes a tot
aquells joves que han col·laborat 
manera desinteressada en tasq
de voluntariat.

Els guardonats van ser Carl
Pastor, membre del Programa PI
NE d’atenció a universitaris amb dis-
minució; Pablo Prieto, de Voluntar
per Bòsnia; Vicenç Romero, de
Voluntariat Hospitalari; Patxi Arauz
Carot, voluntari als centres penite
ciaris de Brians i Wad Ras; Cecíl
Mas, membre del Voluntaria
Lingüístic; Daniel Pacheco, d
Voluntaris pel Sàhara; Carles Cruce
col·laborador del Voluntariat Cultura
i Màrius Sorribas, de Moviment pe
la Pau.

La presentació de l’acte de rec
neixement dels voluntaris, organt-
zat per l’equip de govern de 
Universitat Autònoma de Barcelon
va ser a càrrec del rector, Carles So
i del secretari general de la UAB
Enric Marín. Jordi Tolrà, director d
l’Oficina d’Afers Socials, va ser l’en
carregat de presentar els resultats d
Programes de Voluntariat i repass
les activitats realitzades al llarg d
curs passat. Tolrà va destacar q
l’objectiu de l’Oficina d’Afers Socials
és «detectar les necessitats del o-
luntariat i fer possible la seva can
lització», a més de promoure els v
lors del voluntariat universitari com
a pràctica educativa i formativa. 

Durant el curs 1997-98, l’Oficina
d’Afers Socials ha rebut un total d
1.539 sol·licituds d’universitaris qu
han participat en les diferents ac
vitats del voluntariat. Aquesta of
cina s’encarrega d’organitzar pr
grames i accions d’intervenció soc
per mitjà del voluntariat i dels ob
jectors que fan el servei militar a
campus. Tolrà va destacar la par
cipació d’estudiants, professors i per-
sonal d’administració i serveis e
aquestes activitats, que van dirigi-
des al món sanitari, al voluntari
lingüístic, programes de solidaritat i
ternacional i programes de volunt
riat social ciutadà.

Per a Tolrà, el voluntariat és u
element de formació complement
ria a l’activitat acadèmica «que se
veix per a la formació de professi
nals i persones compromeses am
societat que ens envolta». D’alt
banda, el responsable de l’Oficin
d’Afers Socials va afegir que el mo
viment del voluntariat s’ha estès
s’ha consolidat al llarg del curs pa
sat, i va destacar l’increment i la m
llora de serveis amb vista a l’any v
nent.

Solidaritat i comp
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Per la seva banda, Enric Marín,
secretari general de la UAB, va re-
cordar que l’Autònoma «ha tingut
una experiència capdavantera en l
potenciació del sentiment de solida-
ritat i la promoció de valors socials
i humans», però també va reconèixe
,

,

Instantània de l’acte de recon

que aquesta dimensió d’universit
com a espai públic «encara no e
prou desenvolupada». Marín va pla
tejar com a objectiu del voluntariat p
a aquest nou curs el desenvolup
ment de més formes de cultura cí
ca. En aquest sentit, el secretari g
neral de la UAB va destacar la crea
a

r

 fa
un treball intel·lectual, la dieta ve-
getariana i l’equilibri en els dinars
ràpids. 

També ofereix un receptari molt
ampli amb informació nutricional
dels aliments i on els usuaris poden
utilitzar la bústia per enviar les seves
ixement als voluntaris de la UAB.

à
-

-

-

D’altra banda, el rector de la UAB
Carles Solà, va defensar «la capac
d’implicar-se en els problemes de la so-
cietat» dels joves d’avui dia, i va agra
el seu compromís en les tasques
voluntariat. Solà va destacar que
moviment de voluntariat «és una m
nifestació de progressisme i un exe
ls
r

que s’encarrega de canalitzar les pro-
postes del voluntariat especialment en
el camp de l’objecció de consciència.
Marín va acabar la seva intervenció

rector de l’Autònoma va a
que en aquest nou curs «co
compromís de l’equip de go
tota la institució respecte al vo
e

e

-

-

a

A la pàgina web del servei de re
tauració de la UAB, s’hi troba in-
formació de tot el que fa referènc
a l’alimentació al campus: el menú d
dia als restaurants, l’horari dels ba
i els preus de les consumicion
També hi ha una guia per a fer u
dieta equilibrada, receptes de cui
i, fins i tot, es pot fer el càlcul nutri
cional del menú triat.

Es tracta de la primera pàgin
web d’un servei de menjadors un
versitaris i suposa un primer pas 
l’educació nutricional de la pobla
ció universitària.

La pàgina, coordinada pel serv
de restauració de l’Àrea de Logísti
i de Medi Ambient, amb la col·la-
boració de la Unitat de Medicin
Esportiva del Servei Assistencial d
Salut, l’Àrea de Nutrició i de Broma-
tologia de la Facultat de Veterinàr
i les mateixes empreses conce
sionàries dels restaurants del ca
pus, ofereix una guia per confecci
nar un menú segons les diferen
necessitats: la dieta equilibrada,
dieta de l’esportista, la dieta de l’es-
tudiant, la dieta de la persona que

Novaweb del serv

agraint als voluntaris la seva tas
de solidaritat i «compromís anònim
l

.

-
-

receptes preferides. Aquest nou s
vei es pot trobar a l’apartat Serveis 
la web de l’Autònoma o a l’adreç
http://www.blues.uab.es/~osha2
restauracio/.

Ampliacions de serveis
D’altra banda, mitjançant els corre
ponents concursos públics i coinci-
dint amb l’inici del curs, s’han produï
diversos canvis a les empreses co
cessionàries dels serveis de restau
ció del campus. Dins dels compro-
misos d’adjudicació del servei s’ha
acordat diverses partides destinade
inversió dels espais de restaurac
Properament s’iniciaran les obre
d’ampliació del Servei de Cièncie
de l’Educació que, a més de millor
la relació d’espai-usuaris actuals, per-
meti acollir la demanda de la posa
en funcionament de la Facultat d
Traducció i d’Interpretació.

Al campus de Bellaterra hi ha vu
punts de restauració amb serveis de 
autoservei, restaurant o pizzeria. S
gestionats per empreses de restau
ció social i supervisats pel servei de res-
tauració de la UAB. Actualment s

i de restauració 

i va destacar la importància de totes 
actuacions solidàries.
serveixen uns 4.500 menús diaris 
més d’altres ofertes com entrepans
pizzes i plats combinats.

En aquests últims anys s’han
construït i millorat instal·lacions,
s’han creat noves terrasses i s’ha
ampliat ofertes.
Iniciació professional
La Universitat Autònoma de Barce
lona convoca enguany el Program
CITIUS de beques per a la iniciac
professional de titulats universitar
arran del conveni signat amb 
Universitat Autònoma de Madri
(UAM) i la Fundació Universitat-
Empresa. Aquesta és la primera c
vocatòria del programa que es fa
Catalunya, que s’incorpora, així, a
quarta convocatòria de la UAM, qu
va iniciar-lo el 1996.

En aquesta primera convocatò
catalana s’ofereix un total de 32 pla-
ces becades a empreses de l’àm
català associades al program
Aquestes places se sumen a l’ofe
de la UAM de 300 beques a emp
ses situades a Madrid i a Aranda
Duero, aconseguides durant les t
convocatòries anteriors.

Les beques funcionen com u
contracte d’inserció, ja que són di
gides a titulats que no hagin trebal
mai en una feina relacionada amb
seva titulació laboral i, a més, est
complementades amb un diplom
de postgrau.

Els contractes tenen una dura
d’un any i comporten la realitzac
de pràctiques en les empreses as
ciades al programa Citius amb una 
muneració de 1.200.000 pesse
anuals. A més, els becats seguei
una sèrie d’assignatures que co
plementen la seva formació en e
camps més adients a la tasca que
alitzi en l’empresa receptora
Finalitzat el programa de forma s
tisfactòria, s’obté el diploma de post-
grau corresponent i una certificac
de l’empresa.

Les tretze empreses col·labo
dores amb el programa de la UA
sol·liciten, majoritàriament, llicen
ciats en enginyeria i en econom
Aquestes empreses són: Airtel Mov
Avalon Informática, Deloite &
Touche Consulting Group, Deutsc
Bank, Digital Equipment Corpora
tion, Europraxis Group, IBM Españ
Indra, Level Data, Norma Consultin
Scorpion Systems, STE Consultin
i Volkswagen.

El volum econòmic del program
a Barcelona és de 54.400.000 pte
és aportat íntegrament per les em-
preses associades. D’aquests din
38.400.000 ptes. corresponen a les
brades pels becaris, i 16.000.000 p
es destinen a finançar els diplom
de postgrau. En el cas de Madrid,
xifra total del programa és d
520.000.000 ptes., amb la qu
cosa el volum total de pessetes d
tinades a inserció professional 
titulats universitaris gestiona
per ambdues universitats és 
574.400.000 pessetes.

La UAB té, des de fa molt d
temps, una preocupació prioritàr
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per aconseguir la inserció laboral
dels universitaris. En aquest sentit
ha cercat, cerca i continuarà cercant
noves fórmules amb l’objectiu d’aju-
dar els joves llicenciats a trobar una
ocupació adequada a la seva forma-
ció.
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http://www.blues.uab.es/~osha22/restauracio/
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Amartya Sen, Premi Nobel d’Economia

FULL   Página 8
OCTAVI FULLAT I GENÍS, pro-
fessor recentment jubilat de la
Facultat de Ciències de l’Educació
després d’una dilatada tasca docent
que abasta quaranta-vuit anys, va
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Economia de la Universitat de Harvard,
s
so
al-
va

n-

 la sa
 E
ser guardonat el setembre passa
amb la distinció «Jaume Vicens
Vives» a la qualitat docent uni-
versitària. Aquesta distinció li ha
estat concedida per la Generalitat
de Catalunya a proposta del con-
seller de la Presidència.

JOSEP LLOPART I BARCELÓ,
fins ara vicegerent d’afers econò-
mics, va ser nomenat, l’1 de se-
tembre passat, gerent executiu de
la UAB, després d’una modificació
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English Course, per a professorat i
fa
-
. 
a
e
ri
de l’estructura gerencial. Josep
Llopart s’ocuparà, en col·labora-
ció amb el gerent, de la direcció
administrativa dels serveis uni-
versitaris i del PAS i de l’admi-
nistració del patrimoni i de la ges-
tió del pressupost de la UAB. 

SANTIAGO RAMENTOL I
MASSANA, professor del Depar-
tament de Periodisme i de Ciències
de la Comunicació, ha estat un dels
guardonats amb els premis que
L’Autònoma

atorga anualment l’Asociación
Profesional Española de Infor-
madores de Prensa, Radio y
Televisión (APEI). El guardó li ha
estat concedit pel seu programa
radiofònic Bojos per la ciència, que
emet Ràdio Estel.
Amartya Sen, economista guardon
amb el Premi Nobel d’Economia 199
i Premi Internacional Catalunya 199
va participar en el curs The Phil
sophical Foundations on Normativ
Economics, que va organitzar la UA
a Venècia els darrers dies del m
d’agost passat, en el marc de la Ven
International University, amb cin
quanta-dos participants vinguts de 

Amartya Sen, en un moment de
a la Facultat de Ciències
fer la revisió tècnica dels vehicles co-
mercials que tinguin dos anys d’anti-
guitat i dels turismes que en tinguin mé
de quatre. Les persones que hi est
guin interessades han de contactar am
el Sr. Aragonés, cap del Parc Mòbil
a l’extensió 2713, per reservar hora.
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L’acte acadèmic va ser organitz
conjuntament per l’Institut Uni
versitari d’Estudis Europeus (IUEE
i pel Centre de Recerca de les Org
nitzacions i Decisions Econòmique
(CODE).

L’economista i filòsof Amartya
Sen va néixer el 1933 a Santiniketa
a Bengala (Índia). Actualment és pr
fessor als departaments de Filosof

 conferència que va fer, el maig pas
conòmiques i Empresarials.
Nomenaments
El professor Joaquín Gairín i Sallá
del Departament de Pedagog
Aplicada, va ser nomenat, el 16 
setembre passat, director de l’Insti
de Ciències de l’Educació (ICE). E
professor Joan Montllor i Serrats ha 
tat reelegit director del Departame
d’Economia de l’Empresa, amb efe
te de l’1 d’octubre d’enguany. I l
professora Rosa Maria Pujol
Vilallonga ha estat nomenada, l

D’altra banda, el mes de maig 
l’any passat, va impartir la conferè
cia «Maximization and the act of cho
ce», a la Facultat de Ciències Ec
nòmiques i Empresarials de 
Universitat Autònoma de Barcelon
d’octubre d’enguany, directora d
Departament de Didàctica de 
Matemàtica i de les Cièncie
Experimentals. D’altra banda
Montserrat Roca Trescents ha es
nomenada, amb efecte del 15 d’oc
bre d’enguany, vicegerent de la UA

Inspecció Tècnica 
de Vehicles
Una unitat mòbil de la Inspecc
Tècnica de Vehicles (ITV) serà al cam
pus els dies 21, 22 i 23 de desembre
,
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Llibres
L’Institut de Ciències de l’Educació
de la Universitat Autònoma ha pu
blicat, dins la Sèrie Eines 
Estratègies, el volum titulat Parlar
i escriure per aprendre. Ús de l
llengua en situació d’ensenyamen
aprenentatge des de les àrees c
rriculars, del qual són autors Jaum
Jorba i Bisbal, Isabel Gómez 
Alemany i Àngels Prat i Pla, junta
ment amb altres autors.

A Parlar i escriure per aprendre
es presenten les reflexions d’un gru
de professors de diverses àrees i 
vells educatius sobre el desenvol
pament de les capacitats cognitiv
i comunicatives i la millora dels
aprenentatges. Es parteix de la id
que els estudiants, per aprendre, 
que construeixin coneixements
s’apropiïn del llenguatge adequ
per expressar-los, contrastar-los, v
lidar-los. Aprendre consisteix a pa
lar sobre els significats que s’ela
boren tant col·lectivament com
individualment. Per això es van iden
tificar habilitats cognitives i lin-

-

a Cambridge (EUA). Amartya Sen é
conegut sobretot pels seus estudis 
bre les causes de la fam, la desigu
tat i la mesura de la pobresa. La se
investigació té el triple vessant cie
tífic, polític i filosoficomoral.
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güístiques implicades en els pro-
cessos d’aprenentatge que, en aques
treball, s’anomenen cognitivolin-
güístiques –descriure, explicar, jus-
tificar i argumentar–, bàsiques per
comprendre i produir textos didàc-
tics.
Experts de la CRE,
a la UAB 
El 21 d’octubre, des de les 10.30 h fin
a les 13 h, va tenir lloc, a la sala d’a
tes del Rectorat, una sessió oberta 
Comitè d’Experts de la Conferènci
de Rectors Europeus (CRE) amb to
els membres de la comunitat unive
sitària de la UAB que van voler assi
tir-hi. En aquest acte, els participan
van tenir l’oportunitat de manifesta
la seva opinió sobre qualsevol tem
relacionat amb l’Autònoma. 

La CRE té un programa d’avalua
ció global d’institucions. La UAB va
ser auditada dins d’aquest program
el 1996. La Conferència de Recto
Europeus va redactar un informe r
comanant un seguit de mesures p
millorar la qualitat universitària. La
sessió del dia 21 s’emmarca dins de
visita de seguiment o follow-up que 
fa el Comitè d’Avaluació a la UAB, de
19 al 21 d’octubre. Els representants 
la CRE que han estat a l’Autònom
són Alberto Amaral, rector de la
Universitat de Porto, Airi Rovio-
Johansson, de la Universitat d
Göteborg, i Péter Debreczeni, de 
Universitat d’Hongria. La trobada es v
fer per facilitar el debat sobre temes 
qualitat i accions estratègiques.

L’auditoria internacional de la CRE
ha contribuït a crear a la mateixa UA
un clima favorable per promoure i d
fondre una política de millora de l
qualitat universitària. Com a respos
a l’avaluació de la CRE del 1996
la Universitat Autònoma de Barcelon
ha impulsat una sèrie d’actuacions a 
ferents nivells. A nivell de qualitat de
docència, s’han creat assignatures p
pedèutiques a l’Escola Universitàri
d’Estudis Empresarials i a l’Escol
Universitària d’Informàtica de Sabade
i a les facultats de Ciències Econ
miques i Empresarials i de Cièncie
Polítiques i de Sociologia; d’altra ban
da, també es pot destacar la posada
marxa de tutories a les titulacions d
Dret, Psicologia i Geografia, i el pro
jecte Autònoma Interactiva per im
pulsar la utilització de noves tecnolo
gies i ensenyament a distància. A niv
de comunicació, s’ha remodelat tota
ment la guia dels estudiants de prim
curs i s’ha posat en funcionament el pr
grama CESAR (Correu Electrònic 
Serveis d’Accés Remot als serveis i
formàtics), entre altres mesure
Finalment, a l’apartat de llenguatge
el Servei d’Idiomes Moderns ha cre
un curs de caràcter intensiu, l’Ope
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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)

PAS, seguint la recomanació que 
l’informe de la CRE de millorar el co
neixement de llengües estrangeres

Paral·lelament, s’ha introduït l
normativa ISO-9000 al Servei d
Biblioteques i s’ha creat un Obsevato
de Graduats de la UAB.
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L’AUTÒNOMA es pot obtenir i imprimir 

en format Acrobat via Internet a través 

de la web de la UAB a l’adreça
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