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s catalanes reflexionen sobre 
arc de l’Institut Joan Lluís Vives
El futur de la universitat i les seves 
lacions amb la societat, temes d’inte
constant per a la comunitat unive
sitària, es van debatre en unes jor
des els dies 26 i 27 de novembre. D
el marc de la presidència de la xa
d’universitats de l’Institut Joan Lluí
Vives, la Universitat Autònoma d
Barcelona ha organitzat el II Deb
Universitari, titulat «Les relacions e
tre universitat i societat. La respo
sabilitat social de la universitat i 
futur d’una universitat crítica». 

Entre els ponents, cal destac
Josep Maria Bricall, catedràt
d’Economia Política de la Universit
de Barcelona. També hi van parti
par el director de l’Escola Tècnic
Superior d’Enginyeria de Telecomun
cació de Barcelona-UPC, Antoni Elí
Fusté; el catedràtic d’Administrac
Pública de la UAB, Joan Subirats;
rector de la Universitat de Vic, Rica
Torrents; el vicerector de Relacio
Institucionals i Comunicació de 
Universitat de València, Juli Peret
i el viceconseller d’universitats d
govern del País Basc, Ander Gur
txaga.

Josep Maria Bricall va destac
l’excessiva burocratització de la un
versitat. El doctor Bricall va esme
tar una sèrie de tendències que co
guren la situació actual del sistem
universitari: la penetració del merc
(«la formació superior i els resulta
de la investigació poden ser objecte
compra i de venda»), el descabde
ment de les xarxes universitàries (
cessitat de constitució de xarxes u
versitàries), l’ampliació de l’autonom
universitària i el canvi d’orientaci
de la política universitària («el go
vern no intervé mitjançant regul
cions i controls previs, sinó mitjança
una avaluació a posteriori»), en les jor-
nades sobre universitat i societat q
han tingut lloc a la UAB. 

Aquesta trobada, coordinada p
sociòleg i professor de la UA
Salvador Cardús, està destinada 
comunitat universitària de l’Institu
Joan Lluís Vives, la xarxa d’unive

Les universitat
el futur en el m
sitats que aplega quinze universitats
dels Països Catalans, i, especialmen
als membres amb responsabilitat de go
vern. 

Cal destacar la presència dels rec
tors de la Universitat Autònoma de
Barcelona, Carles Solà; de la Univer-
sitat de les Illes Balears, Lloren
Huguet; de la Universitat Internacion
de Catalunya, Jordi Cervós; de 
Universitat Rovira i Virgili, Lluís
Arola; i de la Universitat de Vic, Ricard
Torrents.

Carles Solà, rector de la UAB, v
inaugurar el II Debat Universitari el di
26 de novembre, a l’aula magna de
Facultat de Ciències de la Comunicac
de la UAB. Carles Solà va destacar
importància de la responsabilitat soc
i del manteniment del paper crític d
la universitat. També va parlar de
canvis que ha experimentat la un
versitat els darrers vint anys (massi
cació, educació superior amb més r
ponsabilitats i menys recursos, etc
Finalment, va criticar el qüestiona
ment de l’autonomia de la universit
per part d’algunes autoritats polít
ques (casos de la Universitat d’Alaca
de la Universitat d’Oviedo, etc.).

Les ponències del dia 26 van s
presentades sota el títol genèric d
«Una universitat que ha de pass
comptes». El primer ponent del di
Antoni Elías Fusté, va dir que l’en
senyament s’ha d’entendre com una 
versió a llarg termini i que s’han d’in
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Josep Maria Bricall, en un mom
entre universitat i societat. La res

futur de la uni
tegrar els nous mitjans a la universitat
Segons Elías Fusté, la recerca ha de s
inherent a la universitat i s’han de des
envolupar uns estudis de tercer cicle
de qualitat. 

Joan Subirats va destacar la ne
cessitat d’un control mutu entre uni-
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versitat i societat basant-se en una 
na utilització de la comunicació. D’a
tra banda, va explicar els mecanism
de mesura de l’activitat universitàr
destacant-ne els efectes positius i «
possibles efectes perversos». 

«Una universitat que vol preserv
la seva situació autònoma» va ser e
tol que va englobar les ponències d
dia 27 de novembre. Ricard Torren
parlant sobre la funció crítica de 
universitat, va fer un recorregut p
la història de la «lluita pertinaç» a fa
vor de la universitat catalana, i va de
tacar la necessitat de crear un siste
d’educació superior català. També 
apostar per «la universitat com a es
d’independència».

Juli Peretó va centrar la seva ponè
cia en el futur de la recerca bàsica a
universitat. Aquest ponent va dir qu
«el futur de la recerca bàsica exige
l’adopció de polítiques rigoroses de 
nançament públic i de defensa de l’a
tonomia intel·lectual i ètica dels cien
tífics».

Ander Gurrutxaga va parlar sob
els límits de la política universitària de
del punt de vista institucional (res
posta legal, indefinició organitzativa

t de la Jornada sobre “Les relacio
onsabilitat social de la universitat i
ersitat crítica”.
.
er
-

-

coordinació, finançament, mercat de
treball, etc.). Finalment, va esmentar
els límits de l’activitat universitària, i
va destacar que «la universitat no és el
referent d’ella mateixa, sinó que el
mirall on s’ha de mirar és la societat
a qui serveix». 
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Tot Lope de Vega, 
a la UAB
Amb l’objectiu de donar a conèixer 
projecte d’edicions de les obres 
Lope de Vega que han arribat fins a
nostres dies, el 5 de novembre es
inaugurar el II Congreso Internacion
Lope de Vega, a la sala de graus
la Facultat de Filosofia i Lletres de 
UAB. Aquest congrés, organitzat p
grup PROLOPE de la Universita
Autònoma de Barcelona, va con
nuar els dies 6 i 7 a la Real Academ
de Buenas Letras de Barcelona, col
boradora de l’acte. 

A l’acte d’inauguració, presidi
pel rector de l’Autònoma, Carles Sol
van intervenir-hi Alberto Blecua, ca
tedràtic del Departament de Filolog
Espanyola de la UAB; Maxime
Chevalier, professor i catedràtic d
la Universitat de Bordeus; Dolor
Poch, directora del Departament 
Filologia Espanyola de la UAB, 
Ignacio Arellano, de la Universita
de Navarra. El rector de la UAB v
destacar la importància d’activita
com la del Congrés, i va reivindica
l’estudi de les humanitats en el seu s
tit més ampli, «una obligació que e
correspon com a universitat púb
ca». 

El II Congreso Internacional Lop
de Vega va ser dedicat a la figura d
«Primer Lope», nom amb què es c
neix el període que s’inicia a la dèca
de 1580, amb els primers textos 
l’autor, i que acaba el 1604 amb la p
blicació de les Rimas. Segons Patrizia
Campana, integrant del grup PRO
LOPE, aquest període, en el qual Lo
de Vega va destacar especialm
com a poeta, «està poc estudiat pe
filologia moderna». 

El grup PROLOPE (abreviatura d
Proyecto de Edición de las Obr
Dramáticas de Lope de Vega), va n
xer l’any 1991, gràcies a la col·lab
ració d’una sèrie de professors, beca
i voluntaris de la UAB interessats e
l’estudi de l’autor. El projecte d’aque
grup d’investigació consisteix en la p
blicació, per ordre d’aparició, de le
Partes de Comedias de Lope de Vega
fruit d’una anàlisi de les edicions a
tigues i modernes més significative

El nucli coordinador de PRO
LOPE està constituït per professor
becaris del Departament de Filolog
Espanyola de la UAB, que compte
amb gairebé cent col·laboradors e
terns. El director del grup PROLOP
el filòleg Alberto Blecua, va destaca
durant la seva intervenció, que amb
ritme actual de publicació de dotz
comèdies l’any, «tindrem una edic
crítica de la totalitat de l’obra dramà
tica de Lope en un termini de tren
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anys», un esforç que, segons Blecua
necessitarà el treball de diverses ge
neracions de lopistes. Blecua va des
tacar la «monumentalitat de l’obra
de Lope» i els problemes que present
la difusió de les seves obres a caus
de la manca d’una edició crítica. 
La recerca en el camp de les ciènc
socials i humanitats, així com la se
avaluació i difusió, van ser el centre d
debat que va tenir lloc el dia 16 d
novembre a la sala d’actes de
Facultat de Ciències Econòmique
Empresarials.

El debat forma part de les activ
tats de la xarxa d’universitats que i
tegren l’Institut Joan Lluís Vives. 

Tant el rector, Carles Solà, co
la moderadora dels debats, la vic
rectora d’Estudiants i de Promoc
Cultural, Mercè Izquierdo, van fer pa
lesa la necessitat d’aprofundir l’av
luació de la formació i la recerca de l
ciències socials.

La primera ponència va ser a cà
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en el debat sob
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American Economic Review,
Econometrica, Journal of Political
Economy, Quarterly Journal of
Economics, Journal of Monetary
Economics, Journal of Economic
Theory, Review of Economic Studies,
Review of Economics and Statistic
s

l

i

-

-

s

-

empírica, així com les limitacions d
treballar sobre documents i enque
tes. La recerca en ciències socials
molt més complexa que en ciències n
turals, i moltes vegades l’objectiu d
la recerca és l’activitat de les person
amb les implicacions que el mate
investigador té amb les esmentad
persones. Una altra característica, 
gons Paul Black, és que l’investigad
ha de verificar l’obtenció de supòsit
opinions i judicis de valor sobre l’ac
tivitat humana, sobre la qual no hi h
acord ni consens.

Miquel de Moragas, catedràtic d
Periodisme i de Ciències de 
Comunicació i director de l’Incom
va dir que la recerca en ciències soc

sor Paul Black i la vicerectora Merc
e Avaluació i Difusió de les Cièncie
s

la Universitat d’Oxford (3a), i dues
universitats d’Israel, la Universitat
de Tel-Aviv (2a) i la Hebrew
University de Jerusalem (4a). La
UAB figura al davant d’altres insti-
tucions, com DELTA, de París (6a),
University College, de Londres (7a),
-
s
-

,

s
-

s

nifest la necessitat d’afermar un e
pai públic de coneixement i la nece
sitat de renovació permanent i d’un
bona política de priorització per e
collir els temes d’investigació.

El catedràtic Josep Fontana v
abordar la dificultat que suposa dec
dir què és el més important en ana
zar les ciències socials. De vegades,
sol llibre publicat té més transcendènc
i aporta més coneixements i noveta
que molts articles.

El professor Josep Fontana va p
lesar la necessitat que la universi
faci un esforç per comunicar-se am
la societat.

El catedràtic Salvador Barberà v
posar de manifest que, per poder a

 Izquierdo, 
Socials i Humanitats.
King’s College de Londres, un dels es-
pecialistes en educació més destacats
i assessor de l’Acadèmia de Ciències

nals de Recerca, si bé es va fer ressò
de les possibilitats que els avenços en
tecnologies de la comunicació i l’evo-

què és i qu
mar que, si
i va destac
dels Estats Units de Nord-amèrica.
professor Black va posar de manife
la dificultat d’avaluar la recerca n

 

Segons un estudi dels professo
P. Kalaitzidakis, T. Mamuneas
T. Stengos, de les universitats 
Xipre i Guelph (Canadà), la UAB fi
gura en el cinquè lloc en la classi
cació d’institucions acadèmiques
de recerca europees en termes de
blicacions en economia. 

La classificació que han elabo
rat aquests professors té en compte
publicacions en les revistes més pr
tigioses en economia ajustades 
seu impacte i pel nombre de caràct
del període 1991-1996. Les nou r
vistes utilitzades en el estudi só

Economia de la U
l
t
lució dels mitjans de comunicació d
masses han aportat al coneixemen
les ciències socials. Va posar de m

s 
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i Economic Journal. Aquestes revis-
tes són les que s’utilitzen a l’hora d
decidir les promocions del profess
rat d’economia als millors departa
ments universitaris dels Estats Uni
Són les revistes d’economia gene
més citades, ja que elles soles ten
al voltant del 60% de les citacions d
la literatura acadèmica en econom
i, per acabar, són les revistes q
s’han utilitzat en estudis previs per d
ferents àmbits geogràfics. 

Al davant de la UAB, només hi fi
guren dues universitats angleses
London School of Economics (1a)

AB, en cinquè lloc
e
-

ble que la qualitat de la difusió de l
recerca en el camp de l’economia h
tingut els últims anys.

.
l
n

a

la Universitat de Cambridge (8a) o l
Universitat de Toulouse (9a). Pel qu
fa a altres institucions de l’Estat es
panyol, la Universitat Pompeu Fabr
figura en el lloc 12, la Universita
Carlos III de Madrid, en el lloc 31, 
la Universitat d’Alacant, en el lloc 41

Quant a països, la classificaci
situa el conjunt de les universitat
espanyoles en el quart lloc d’Europ
només superades per les del Reg
Unit (1r), França (2n) i Israel (3r)
L’estudi inclou una comparació en
tre les institucions europees i les nor

a Europa
americanes. Els percentatges de les
publicacions en aquestes revistes dels
economistes nord-americans solen
estar entre el 70 i el 90 per cent, men-
tre que els dels europeus solen estar
entre el 10 i el 25 per cent.
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La sessió de la Junta de Govern q
va tenir lloc el 5 de novembre va apr
var el contracte programa UAB
Generalitat de Catalunya, el qual fi
els objectius que ha d’assolir la UA
en els pròxims anys, i determina e
acords i compromisos mutus que s’
tableixen entre la Universitat 
l’Administració de la Generalita
de Catalunya durant el quadrien
1998-2001.

Els objectius d’aquest contrac
programa són: millorar la formaci
de titulats de primer i segon cicles i
seu aprofitament acadèmic; millor
l’eficàcia de les titulacions; millora
l’eficiència de les titulacions optimit
zant la utilització dels recursos di
ponibles; aconseguir una millor fo
mació dels estudiants per a l’accés
món del treball; potenciar i consolid
el nivell de qualitat dels estudis d
tercer cicle i de formació continua

La Junta de Gove
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A partir de les 12.30 h, es van trac-

tar «Els drets dels universitaris» en
dues taules rodones titulades «Els dre
lingüístics» i «Els drets dels estu-
diants». La primera, organitzada pe
l’Associació pel Voluntariat Lingüístic
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l
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presarial; millorar les condicions d’ha
bitabilitat del campus i promoure le
funcions de centralitat urbana; aplic
un sistema integral de gestió del m
di ambient i de seguretat que faci co
patible el desenvolupament del ca
pus amb una proposada qualit
ambiental; potenciar la inserció lab
ral dels titulats de primer, segon i te
cer cicles; potenciar la inserció de
col·lectius amb necessitats educa
ves especials; mantenir un vincle d
antics alumnes amb la UAB; millora
l’ús de la llengua catalana, com a lle
gua pròpia de la Universitat; millo
rar la competència lingüística de 
comunitat universitària en llengüe
estrangeres; fomentar la internac
nalització de la UAB mitjançant el
acords amb institucions estrangere
la mobilitat de la comunitat univer
sitària; aconseguir millores en l’ate
ció als usuaris amb una gestió m

n va aprovar el C

  Página 3
incrementar l’ús del campus virtual i
l’aula interactivacom a eines per aug-
mentar la qualitat de la docència dins
d’un marc d’ensenyament bimodal. 

a

-

ts

r

er
t
e
s

n
,

 d
-

tu
a

n
t
ts

tre
ç
 la

Pau i els Drets Humans; i Maria Josep
Parès, de Moviment per la Pau. Teres
Freixes va parlar de la situació del seu
centre dins la Universitat Autònoma de
Barcelona i es va queixar de la man
ca de recursos. Vicenç Fisas va ex
plicar la vinculació del treball en drets

a la Universitat Aut

g
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-
-
-
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s

El finançament del contracte pr
grama es basarà en el grau d’aco
pliment dels objectius fixats, i con
cretats en els corresponents indicad
i el seguiment de les línies d’actuac

La Junta de Govern també va ap
var la modificació de la Secció IV d
Capítol II del Reglament del Profe
sorat, referents als professors ajuda
amb una votació molt ajustada.

A la mateixa sessió es va aprov
el nomenament de doctor honoris cau-
sa,a proposta de la Facultat de Ciènc
de l’Educació, de la pedagoga Ma
Mata, en reconeixement a les sev
aportacions en el camp de l’educa
en el nostre país i de la formació in
cial i permanent dels professionals 
l’ensenyament. 

Alhora, es va aprovar la propos
de la Facultat de Filosofia i Lletre
de nomenar doctor honoris causael

ntracte-Programa
oan Brossa, en reconeixemen
a tasca al marge de les mode
titucions.

epa
e
e

da; incrementar l’activitat i la pro-
ducció de recerca de la Universitat i la
seva projecció internacional; millo-

eficient dels recursos humans i mate-
rials; potenciar l’ús de les tecnologies
de la informació i de la comunicació;

poeta J
a la sev
i les ins
A la mateixa sessió, la Facultat
de Psicologia va proposar la perti-
nença de nomenar un doctor honoris
causa, la qual cosa es va aprovar.
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rar la qualitat dels serveis i dels lab
ratoris; incrementar i millorar la presè
cia de la recerca i la transparènc
tecnològica en l’entorn social i em

Els dies 9 i 10 de novembre, a la s
d’actes de la Facultat de Ciènci
Econòmiques i Empresarials de 
UAB, va tenir lloc l’acte de Comme
moració Universitària del 50
Aniversari de la Declaració dels Dre
Humans. Aquest acte va ser organ
zat per l’Oficina d’Afers Socials de l
Universitat Autònoma de Barcelon
amb la col·laboració de la Direcc
General d’Acció Cívica de la
Generalitat de Catalunya i d
Vicerectorat d’Estudiants de la UAB
Aquesta commemoració s’emmar
dins dels actes organitzats sota la p
sidència de la UAB de l’Institut Joa
Lluís Vives.

Aquesta Commemoració Univers
tària va començar el dilluns 9 de n
vembre amb una taula rodona titu
da «Cinquanta anys de lluita pels dr
humans». Els ponents van ser: En
Marín, secretari general de la UAB
Magda Oranich, advocada; Jordi Tol
responsable de l’Oficina d’Afer
Socials; i María José Vidal, advoca
i membre d’Amnistia Internaciona
Catalunya. En aquest acte, es va d
nir el segle XX com el segle dels dre
humans, però es va remarcar la 
cessitat de continuar endavant en aq
ta matèria. Es va donar importància
l’extensió dels drets humans a tots 
nivells (geogràfic, racial, etc.). Tamb
es va destacar la importància de la
tuació actual –cas Pinochet– com
motor de canvi en matèria de legis
ció internacional referent a drets h

Els drets humans
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de la UAB, va ser presentada p
Manuel Castellet, director de l’Institu
d’Estudis Catalans i professor d
Matemàtiques a la Facultat de Cièncie
La segona va ser una taula rodo
d’associacions d’estudiants de la UAB
presidida per Enric Casassas, síndic
greuges de l’Autònoma. Els repre
sentants de les agrupacions d’es
diants van ser: Artur Almela, de l
FNEC; Alfredo Ángel Cono, de
l’AJEC; i Jordi Panyella i André
Querol, del MED.

El dia 10 de novembre es va fer u
seguit de xerrades sobre «Els dre
humans a la universitat». Els ponen
van ser: Teresa Freixes, del Cen
d’Estudis pels Drets Humans; Vicen
Fisas, de la Càtedra UNESCO per

Marí José Vidal, Enric Marín, Ma
conmemoració del 50è aniversa
.
a

e

-

s

humans amb el treball per la pau, i 
destacar el paper de la universitat i 
ONG. Maria Josep Parès va parlar
la campanya de desminatge crea
per Moviment per la Pau, basada en 
necessitats: assistència a víctimes, e
cació i desminatge sobre el terreny

A partir de les 13 h, i sota el títo
«Quin futur per als nostres drets?»,
va fer una taula rodona en què v
participar: Anton Cañellas, síndic d
greuges de Catalunya i expreside
del Consell Social de la UAB; Angelin
Hurios, de la Federació Catala
d’ONG pels Drets Humans; i Jose
Lluís Cleries, director general d’Acci
Cívica. Aquesta activitat va ser pr
sentada per Enric Marín, secretari g
neral de la UAB, qui va destacar 

da Oranich i Jordi Tolrà en l’acte d
 de la Declaració dels Drets Huma
a

-
-

importància de continuar endavant en
la reivindicació i mundialització dels
drets humans. Anton Cañellas va par-
lar de la situació dels drets humans a
Catalunya, i va explicar els diferents in-
formes presentats com a síndic de
greuges.
-

s

,

t
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La fragmentació 
lingüística, a debat
Amb la col·laboració de la Instituci
de les Lletres Catalanes, la UAB, di
el marc de la presidència de l’Instit
Joan Lluís Vives, va organitzar una ta
la d’escriptors que va tractar la pr
blemàtica de la fragmentació lingüís
ca. L’acte va tenir lloc el dia 18 d
novembre, a l’auditori de la Facult
de Filosofia i Lletres de la Universita
Autònoma de Barcelona. 

L’objectiu d’aquest debat va se
mostrar els problemes amb què es 
ben els escriptors a l’hora de publicar 
ra de la seva comunitat autònoma, i d
cutir sobre la fragmentació de la lleng
catalana.

La taula d’escriptors va ser form
da per: Pere Verdaguer (Catalun
Nord), Ramon Solsona (Principat), Jos
Piera (País Valencià) i Ponç Pons (Il
Balears). L’acte va ser presidit per Jo
Sarsanedas, degà de la Institució de
Lletres Catalanes, i moderat per Jos
Gallofré, professora de la Unitat d
Filologia Catalana de la Facultat d
Ciències de la Comunicació de la UA
El rector de la Universitat Autònoma d
Barcelona, Carles Solà, va inaugu
l’acte, i va destacar les novetats re
cionades amb la xarxa d’universita
de l’Institut Joan Lluís Vives.

El primer ponent va ser Pe
Verdaguer, representant de la Catalu
Nord, que va destacar la persecució
català en territori francès. Sego
Verdaguer, hi ha hagut una «progress
francesitsació del Rosselló», que ha 
nat lloc al fet que «el català sigui re
pectat, però no emprat». En l’àmbit 
terari, el representant rossellonès 
destacar el nombre creixent de pub
cacions en català, però també va 
conèixer que no es parla.

Josep Piera, del País Valencià,
afirmar que a València es dóna una
tuació diferent: el català es parla, pe
no hi ha sentiment de catalanitat. Pie
centrant-se en l’aspecte literari i fugi
de la discussió sobre la fragmentació 
güística, va dir que «el valencià apo
al català el que el sud-americà al c
tellà». També va destacar la importà
cia d’emprar les noves expressions p
vinents del llenguatge oral al món de
literatura.

El tercer ponent va ser Ponç Po
de les Illes Balears, qui, amb gran ir
nia, va comparar la situació de les lle
gües amb la bíblica torre de Babel. 
parlar de la substitució lingüística qu
s’està fent a les Illes Balears i de la n
cessitat de tenir una norma estàndard
bre la llengua catalana. També va d
tacar la importància de recuperar
concepte de catalanitat, de sentir-se
talà.

Ramon Solsona, representant 
Principat, va parlar sobre la tendèn
a la uniformitat del català. Solsona 
destacar la importància de la quali
(normes, bon ús, etc.) enfront de
quantitat (nombre de parlants) a es

s
-

t

.
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la de la llengua catalana. També va dir
que la literatura ha de rellançar el català.

En últim lloc, va intervenir Jordi
Sarsanedas, president de la Institució
de les Lletres Catalanes, que va dir que
no existeix la fragmentació sinó que,
realment, hi ha una unitat de la llen-
gua.



yants de vàlua rec
bé aprofiten la difu
de l’activitat del dis
darrers anys, enca
prejudicis i malent
tenen la sensació
fenomen desconeg

4 L’Autònoma
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Quan Eina es va fundar, fa més 
trenta anys, el seu objectiu fon
mental ja era desenvolupar un e
senyament obert, progressista i c
nectat amb les experiènci
internacionals. En aquella prime
època, que va des del 1967 fi
al 1977, l’Escola es va convertir e
un punt de referència com a centre 
tiu, informat i disposat a tota men
d’experiències i intercanvis enriqu
dors: va ser el moment dels happe-
nings,dels environaments, de les e
periències d’anàlisi semàntica sob
i en els carrers...

L’equip fundador, amb Alber
Ràfols-Casamada i Alexandre Cir
Pellicer com a figures més represe
tatives, va aconseguir aviat el rec
neixement general i va superar d
cultats de tota mena per tirar endav
la seva proposta pedagògica.

Conveni amb la UAB

L’Escola estava ubicada en una 
rre modernista, al peu de Vallvidre
que amb el temps va anar qued
petita i sense possibilitats d’ad
quar-se als requisits que demana
l’evolució tecnològica. Des de l’an
1994, Eina està instal·lada en 
entorn privilegiat, al barri de Sarri
no gaire lluny de la seva prime
seu. Gràcies al conveni amb 
Universitat Autònoma de Barcelon
té el reconeixement universitari e
la titulació dels seus estudis de d
seny.

El professorat de l’Escola es
format per professionals i ense

E S C
oneguda que, s
sió que s’ha fet
seny durant els
ra han de desfe
esos. Ara ja no
 que parlen d’un
ut, com passav
-
-

 

-

-
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als anys setanta i vuitanta, pe
aquests professionals han de difo
dre, encara avui dia, la idea que
disseny és una activitat tan antig
com l’home.

No és fins a aquest segle que
designa amb el nom de «dissen
aquesta activitat. A partir d’aque
moment, s’estudien les repercussio
socials, s’analitzen les metodologi
òptimes i es comencen a sofistic
extraordinàriament les tecnologie
tant les de visualització del procé
projectual com les dels processos
producció dels objectes. Però el fet b
sic inicial de l’acte de dissenyar és
mateix: estem envoltats d’objecte
(els uns més imprescindibles que 
altres); tots han de respondre a una
cessitat concreta; tots tindran un a
pecte determinat, i tots passen p
una fase final de fabricació, més
menys mecanitzada segons els 
vells d’industrialització del país qu
els produeix.

L’activitat de dissenyar és com
plexa i, per això, els professors g
ranteixen un ensenyament de qua
tat, complet i multidisciplinari, que
suposa una actualització permane
amb l’aportació de les seves pr
pies reflexions a l’entorn de la prà
tica diària professional. Amb aque
tes garanties, els estudiants pod
aprofitar un marc pedagògic qu
promou la comunicació directa am
el professorat i vol fer compatible l
formació acadèmica amb l’apre
nentatge, entès com una experièn
humanament gratificant. L’aportaci
al món de l’art i del disseny de pro
fessionals qualificats ha estat un d

O L E S  A
Escola de Di
i
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a

principals mèrits de l’Escola.

Objectius

Un dels objectius principals que plan-
teja la carrera és reflexionar sobre
-
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una sèrie de qüestions complexe
on acaba l’artesania i comença 
disseny? Aquesta frontera, nomé
depèn del procés de producció? Co
és que els dissenys sobre suport
paper són sovint difícils de llegir?
Quina és la relació entre el món d
l’art i el món del disseny? O bé ca
parlar d’un únic àmbit que els in
clou a tots dos? Per què és tan n
cessari que un dissenyador adqu
reixi –i mantingui– el més alt nivel
cultural si vol ser un bon professio
nal? Per què és imprescindible el c
neixement de la història de l’art
Quin és el parany creatiu dels m
todes informàtics? Quins són els fo
naments teòrics que cal conèixer p
tal de desenvolupar una professió 
gorosa? Per què creiem que la s
perespecialització d’interessos és t
limitadora? Cap a on va la pràctic
professional del disseny?, i així mol
més interrogants.

La filosofia dels estudis d’Eina
advoca per l’enriquiment de la crea
tivitat, el lligam entre els aprenen
tatges pràctics i la formació teòrica
la importància de les humanitats p
tal de fomentar la reflexió.

Pla d’estudis

L’actual pla d’estudis de dissen
preveu diverses assignatures pe
una carrera que té una durada 
quatre anys i que permet l’obtenc
del títol de Graduat Superior e
Disseny per la Universitat Au-
tònoma de Barcelona. Els estudian
que no poden accedir-hi per la v

D S C R I T
seny i Art Eina
universitària també poden obtenir un
títol propi de l’Escola: el Diploma
d’Eina.

La titulació preveu tres gran àre-
es: Disseny d’Interiors, Disseny Gràfic
i Disseny de Producte. En el Disseny
d’Interiors es formen professionals es
:
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pecialitzats en el disseny d’espais i
teriors o exteriors que dominen els a
pectes de distribució, decoració, tè
niques de construcció i d’instal·lació
etcètera. Amb aquestes habilita
l’interiorista projecta i modifica es
pais adaptant-los a diferents activita
i usos. 

A l’àrea de Disseny Gràfic, l’es
tudiant adquireix coneixements i ex
periència en la resolució conceptu
formal i tècnica dels projectes, co
també en la comprensió de les e
tratègies de comunicació. El diss
nyador gràfic treballa sobre un cam
molt diversificat de la comunicació vi
sual que abasta el disseny de llibr
revistes, diaris i tota mena de pec
editorials.

Per acabar, el Disseny de Produ
s’ocupa de projectar la forma de
objectes atenent a múltiples requ
sits: la funció i les prestacions de
productes, la relació amb l’usuari, 
procés de fabricació industrial, d
distribució i de comercialització, etcè
tera.

D’altra banda, l’Escola ofereix
un seguit d’assignatures de caràc
optatiu perquè l’estudiant completi l
seva formació d’acord amb l’orien
tació dels seus interessos específ
A més dels Estudis de Dissen
l’Escola Eina també ofereix Estud
d’Art. 

L’aprenentatge artístic a Eina t
un triple objectiu complementari
d’una banda, obrir horitzons i alli
berar la capacitat expressiva de l’e
tudiant; alhora, instruir-lo en el do
mini de les diverses tècniques am
les quals l’artista pot expressar-se

E S
-

aprofundir els coneixements histò-
rics, teòrics i culturals. L’Escola
ofereix els mitjans necessaris, si-
guin tècnics o conceptuals, per tal
que l’estudiant pugui endinsar-se en
el conreu de l’art i desplegar un llen-
guatge propi. 



també com una pet
dicional d’ions de zin
les res
banda
qual co

infantil.
Segons es desp

d’aquest estudi, de
de juny de la re
Españoles de Pedi
reixerà també public
Hepatology, la prevale
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La càries és deguda a una desmi
ralització dels components de la de
tina (teixit dental). Una possible vi
de tractament és, per tant, acon
guir la remineralització parcia
d’aquests components, la qual co
comportaria la regeneració del te
xit. 

Investigadors de la Unitat d
Química Analítica del Departame
de Química de la Universita
Autònoma de Barcelona, dirigits p
professor Manuel Valiente i el doc
tor Dimitri Muraviev, del mateix grup
de recerca, han patentat un produ
per a la regeneració de la dentina q
proporciona una solució satisfactòr
al problema. Aquest producte, an
menat NMTD (Nou Material per a
Tractament Dental) allibera els ion
calci, fluorur i fosfat a partir d’una
combinació de resines. El NMTD
allibera els ions d’una forma contro
lada, és a dir, mantenint sempre la 
lació entre les quantitats dels dif
rents ions necessària per tal 
remineralitzar el teixit organomine
ral de les dents, i evita, així, que e
diferents ions reaccionin entre si 
altres proporcions que produirie
substàncies no desitjades. 

El control de les proporcions de
diferents ions es realitza mitjança
la combinació adient d’alliberaci
ràpida i lenta dels ions esmentats. 
dentina, posada en contacte am
aquest producte, es remineralit
d’una manera sorprenentment ràp
i eficaç. 

Els investigadors han observ

R E
Nou material a
ita aportació ad
c a la càrrega de
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berament dels altres ions.
La mescla de resines patenta

pels investigadors produeix la rem
neralització pràcticament complet
de la dentina en un període de tre
cinc setmanes; condueix a la form
ció d’una pel·lícula de fluorofosfat cà
cic en la superfície interior de la ca
vitat amb característiques similars
les de la dentina original; evita les r
accions doloroses al fred, a la cal
i a substàncies irritants com àcids
dolços; accelera la capacitat funci
nal de la polpa; i evita l’esclerosi de
queixal i la penetració de microflo
ra a través del fons de la cavitat de c
ries. 

El comportament descrit de
NMTD ha estat verificat mitjançan
proves realitzades tant in vitro com

El professor Manuel Valien
-in vivo. Les proves in vivohan estat
portades a terme en estabulari sobr
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Tot i que el nombre d’infectats és
més gran del que esperaven els cie
tífics, no s’ha pogut provar cap im-
plicació en complicacions hepàti-
ques: la infecció no presenta
símptomes i només provoca lleuger
efectes bioquímics transitoris. Aques
a
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tractament d’hipersensibilitat sobre e
colls cervicals de les dents.

El material es pot utilitzar en la
preparació de qualsevol tipus de pr
ductes dentifricis, com pastes, e
xirs, xiclets o fils dentals, i pot resulta
també beneficiós en el tractame
d’altres afeccions bucals, com la gi
givitis. Amb un ajust de la càrrega iò
nica de les resines, es pot utilitzar, fi
i tot, en el tractament d’ossos fra
turats, desmineralitzats o envellits

Mitjançant la col·laboració de l
Fundació Empresa i Ciència i d
l’Oficina d’Investigació i Trans-
ferència de Tecnologia de la UAB
s’ha portat a terme un acord de tran
ferència de la patent del produc
NMTD, entre la Universitat Autò-

 i el seu equip d’investigadors.
e
noma de Barcelona i la companyia
Desarrollo Científico Aplicado, SL
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ines té un efecte doble: d’una
, esdevé bactericida, amb la
sa el zinc ajuda a combatre els

animals i en assaigs clínics sobre més
d’un centenar de pacients seleccionats.
A nivell clínic, s’ha posat de manifest

(DCA), que n’ha adquirit
d’explotació mundial i ha s
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microorganismes que originen la c
ries; i, d’altra banda, estimula l’all

El 1995, Nature Medicine va publi-
car l’aïllament d’un nou virus rela
cionat amb l’hepatitis per part d’u
equip d’investigadors dels Laborato
Abbot a Illinois (Chicago): l’HGV
o virus de l’hepatitis-G. Ara, un equ
d’investigadors de la Universita
Autònoma de Barcelona i de l’Ho
pital Materno-Infantil i l’Hospital
General Vall d’Hebron ha efectu
el primer estudi sobre la prevalen
d’aquest virus (percentatge de p
sones d’una determinada pobla
que són o han estat infectades pe
rus en alguna ocasió) en la pobla

Primer estud
l’eficàcia del producte tant en el trac
tament de càries profunda com en

-

i-

l’hepatitis-G en població infantil po-
dria ser d’un 6% en els individu
sans i d’un 42% en els individus qu
presenten alguna malaltia hepàtic
Els resultats, sobre una mostra 
98 individus (32 sans i 66 amb he
patopaties), constitueixen els ind
cadors més complets existents 
l’extensió del virus HGV en pobla
ció infantil. Segons indica el docto
Dámaso Infante, director de la re
cerca, «els percentatges obtingu
són perfectament extrapolables a
població infantil general, amb u
petit marge d’error».

sobre la prevalenç
n

s
t

l
la investigació de totes les aplic
cions futures.

.

s

resultat ha demostrat la falta d
proves a favor de la malignitat qu
molts científics atribuïen a l’HGV
Per aquesta raó, els científics con
derarien innecessària la recerca s
temàtica de la presència del vir
(screening) en les anàlisis de san
convencionals. 

L’estudi ha estat realitzat pe
doctors Dámaso Infante i Ramó
Tormo, professors associats de
Càtedra de Pediatria de la UAB q
dirigeix el professor doctor Alfred
Gallart, en col·laboració amb els do
tors Margarita Pich, Carlos Montan

a de l’Hepatitis G
-
Josep M. Bertran, de l’Hospital
Materno-Infantil Vall d’Hebron, i
dels doctors J. I. Esteban, Rafae
Esteban i Sílvia Sauleda, de la Unita
d’Hepatologia, Càtedra de Medicina
Interna de l’Hospital General Vall
d’Hebron, de la UAB.
-

-

 

-
-

Estudi sobre la relació
entre la grandària 
i la sensibilitat 
a les radiacions dels
cromosomes humans
El grup de recerca de la UAB, rec
negut pel Consell de Seguret
Nuclear com a Unitat de Dosimetr
Biològica i dirigit per la Dra. María
Rosa Caballín, ha realitzat el prim
estudi sobre la relació entre la grand
ria de cadascun dels cromosom
humans i la sensibilitat a les radi
cions. Els investigadors han observ
que, si bé hi ha una relació entre
contingut de DNA de cada cromo
soma i la seva sensibilitat, hi ha u
clara tendència dels cromosomes
menor grandària a estar més afe
tats, i dels de major grandària a e
tar-ne menys del que s’esperava.

Una fallada del timus
podria predisposar 
a la diabetis
Investigadors de la Unitat d’Immuno
logia del Departament de Biologi
Cel·lular, de Fisiologia i d’Immuno
logia de la UAB, i membres d
l’Hospital Universitari Germans Tria
i Pujol, atribueixen al timus, un
glàndula ubicada al coll, un pap
clau en l’aparició de la diabeti
tipus 1. Segons preveu Ricard Puj
director de la recerca, «la prevenc
i el tractament de les malalties aut
immunitàries podrien incloure un
espècie de reprogramació del sis
ma immunitari a través del timus»

El CEA realitzarà 
un Pla Estratègic 
de Desenvolupament
Rural 
Un equip de treball del Centr
d’Estudis Ambientals de la Uni
versitat Autònoma de Barcelona, d
rigit pel professor Martí Boada, re
alitzarà el Peider (Pla Estratègic d
Desenvolupament Rural) de Sa
Feliu de Pallerols. El projecte, fi
nançat pel programa Leader de 
Unió Europea i per l’Ajuntament d
la localitat, consisteix en l’elabora
ció d’un pla amb la finalitat de
revaloritzar, socialment i econòm
l
t
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cament, ofertes d’agroturisme, d’e-
ducació ambiental, de recuperació
de produccions agroramaderes, etcè-
tera, sense desatendre ni provocar
conflictes amb altres activitats 
industrials i usos diversos del terri-
tori.
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Haro-Tecglen va recordar que els te-
ortades són els matei-
cupen avui dia, com és
, i va dir: «L’acte és

m
nt
».

 la lluita democràtica de Triunfo

á ió 
rt

-
 la
i a
el
el
te-
-
ès,

nt
l,

va
ici
 a
-
a-
-
l

 i
na
i-
 de
o-

er
u-
a
a
u-

es
ti-
l

ive
ty
n

sh
e
s
tiu
na

als
a-
ció
o-

ent
»;
en
ial
e
-

en
-

g i
a,
t de
ti-
».
c
e-
ó
Un

v
e
r
la
7
l
e

r
t
 ò
m
-
e
u
e
 
-

a
a
n

l-
ú
ir
ts

ar
-

is-
de
n
i

-
a
,

a-
e
í-
a
-

ta
re
o
n

n-
s
t
-

s
es-
e

a-
nt

 es
-
9.

ó
at
e-
i-
la
-
el
n
es,
 la
-

FULL 55 
Cooperativisme 
i moviment mutualista
El cooperativisme i el moviment mu
tualista en el desenvolupament de
formació dels adults a Catalunya 
Europa, 1860-1998, és el títol d
congrés que va organitzar 
Departament de Pedagogia Sis
màtica i Social de la UAB, conjun
tament amb la Fundació Roca Gal
els dies 9 i 10 de novembre.

Aquesta trobada, eminentme
transdisciplinària (economia socia
educació popular i història social), 
ser concebuda com a punt d’in
d’un procés que hauria d’ajudar
reformular teòricament i pràctica
ment la qüestió central de la form
ció al si dels moviments per l’eco
nomia social, i en particular e
cooperativisme i el mutualisme,
com una formació entesa com u
proposta d’educació social amb
ciosa i alhora adaptada als reptes
la societat postindustrial i de la gl
balització.

L’origen d’aquest congrés va s
el seminari sobre història de l’ed
cació popular que va tenir lloc 
Frankfurt l’estiu de 1997, i que v
promoure un grup de la xarxa d’ed
cació d’adults europea ESREA.

El congrés va aglutinar divers
ponències i experts en el coopera
visme i el moviment mutualista. E
dia 9, Rita Rhodes, de la Co-operat
Research Unit, de l’Open Universi
(GB), va parlar sobre «Contributio
of Consumer Co-operatives to Briti
Adult Education»; Gabriel Plana, d
l’Institut Europeu de Sortide
Professionals i del Consell Consul
de la Fundació Roca Galès, va fer u
Anàlisi de les repercussions cultur
i educatives del cooperativisme c
talà; Josep Castaño, de la Funda
Roca Galès, va parlar sobre «El c
operativisme en el desenvolupam
de l’educació d’adults (1860-1998)
Pere Solà, professor del Departam
de Pedagogia Sistemàtica i Soc
de la Facultat de Ciències d
l’Educació de la UAB, va parlar so
bre «Les dues línies del pensam
i de l’acció educativosocial del co
operativisme: Joan Ventosa i Roi
Albert Meister»; per la seva band
Josep Casanovas, de la Universita
Vic, ho va fer sobre «El coopera
visme i la formació popular a Osona
El mateix dia, a la tarda, va tenir llo
una taula rodona sobre «El coop
rativisme agrari i urbà i la formaci
dels adults als Països Catalans. 
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cop d’ull a la història», que va mo-
derar el diputat al Parlament de
Catalunya Francesc Ferrer i Gironès.
En una segona taula rodona, aquella
mateixa tarda, es va abordar el
«Desenvolupament comunitari, co-
operativisme i formació d’adults».
Una selecció de les cent portad
més emblemàtiques de Triunfo, la
revista que va lluitar per la cultura
la democràcia durant el franquism
es va poder visitar, del 21 al 27 d’o
tubre, a la Sala de Revistes de
Biblioteca d’Humanitats de la UAB
La mostra, que va incloure també 
guns textos rebutjats per la censu
és l’última etapa de l’exposició it
nerant que, des de fa dos anys, p
tén recuperar una part important 
la memòria del franquisme.

L’acte va coincidir amb la inau
guració del curs acadèmic 1998-19
de la Facultat de Filosofia i Lletre
de la UAB, que va tenir lloc a l’au
ditori d’aquesta facultat a càrrec d
rector, Carles Solà. Dins d’aque
acte, l’exdirector de Triunfo, José
Ángel Ezcurra, va coordinar una ta
la rodona en la qual es va fer u
anàlisi del paper d’aquesta public
ció en la lluita contra el franquism
Entre els convidats a la taula es t
baven alguns dels col·laboradors 
bituals de la revista, com Ramó
Chao, Eduardo Haro-Tecgle
Enrique Miret Magdalena i Manue
Vázquez Montalbán, que van fer u
valoració de la seva experiència
Triunfo. A més d’escriptors, a la re
vista també hi van treballar auto
reconeguts com Lluís Carande

La UAB recupera
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els participants.

Finançament

En la primera ponència, titulada «E
finançament universitari i la gestió
e-
e

9

l
t

-

-

-
-

franquisme», i es va autoqualifica
com a «fill de Triunfo».

Fundada per Ezcurra a Valènc
l’any 1946, Triunfo va ser una pu-
blicació emblemàtica dels secto
progressistes durant les dècades d
seixanta i setanta. Durant la prime
època, fins al 1962, només va s
una revista de cine, i després es
traslladar a Madrid fins a la seva de
aparició l’any 1982. En aquesta s
gona època es va convertir en u
revista cultural d’oposició que v
lluitar contra el franquisme, «el gra
Drac», en paraules d’Haro-Tecgle
A més d’això, Triunfo va destacar
també pel seu tarannà independe

José Ángel Ezcurra i Manuel V
de l’exposició de les po
l

Tulla va remarcar que el contrac-
te-programa suposa una novetat i un
canvi de cultura universitària. En el de-
bat posterior, en què van participar
Josep Llopart, gerent executiu, i Glòria
García, administradora de Ciències
Socials, els estudiants assistents va
ls

r
a
-

 i

altra el 1975, fet que va impedir d
dicar un número a la mort de Franc

En la seva intervenció, Eduard
Haro-Tecglen va acusar directame
Manuel Fraga Iribarne, com a ca
de la censura, del fet que Triunfo tan-
qués en diverses ocasions. L’escr
tor i columnista d’El Paísva fer re-
ferència a una de les portades m
comentades de l’exposició, la ded
cada a la mort de Salvador Allen
durant el cop d’estat de Pinochet, 
la qual, sobre un fons negre, desta
el nom de Xile en lletres blanque
«Com que no es podien dir gair
coses, el signe tenia un gran valo
va dir l’autor d’El niño republicano.

zquez Montalbán, en la inaugurac
ades de la revista Triunfo.
van contribuir a la formació ideolò-
gica i cultural de tota una generació
d’espanyols. El rector de la UAB,

tica del moment. Per a José Ángel
Ezcurra, la revista també va actuar
«com una universitat paral·lela en

mes de les p
xos que preo
el cas de Xile
encarregat d’obrir l’acte, va defini
la revista com «una universitat qu
combatia la mediocre universitat d

t

t

Els estudiants, a fa
L’alberg Torre Ametller, a Cabrera d
Mar (el Maresme), va ser l’escena
de la I Trobada d’Estudiants de 
UAB, que va tenir lloc els dies 6, 
i 8 de novembre. L’objectiu principa
d’aquesta trobada, organitzada p
Vicerectorat d’Estudiants i de
Promoció Cultural de la UAB, va se
potenciar la interrelació i el deba
entre els estudiants representats als
gans de govern, altres estudiants a
vinculació a entitats i l’equip de go
vern de la Universitat Autònoma d
Barcelona. Prop de cinquanta est
diants, representants de les divers
associacions polítiques, culturals
lúdiques de l’Autònoma, van ser pre
sents a Cabrera.

La I Trobada d’Estudiants de l
UAB es va realitzar al voltant d’un
sèrie d’activitats consistents en ponè
cies i debats i un cine-fòrum, i d’a
tres de caràcter més lúdic, amb m
sica i jocs d’animació, que van serv
per afavorir la coneixença entre to
l

què es donaven lliçons de llibert
de pensament». Triunfo va patir du
suspensions, una l’any 1971 i un

or de l’avaluació de
i

l

r-
b

-
s

i

-

-

econòmica a la UAB», van destac
les intervencions d’Antoni Tulla, vi
cerector d’Economia i d’Admi-
nistració, i de Roser Juan, admin
tradora de Centre de la Facultat 
Ciències, que va parlar de les ma
cances en la gestió de l’edific
d’Estudiants.

Tulla va parlar del contracte-pro
grama establert entre el Comission
per a Universitats i Recerca i la UAB
com a nou model per millorar la qu
litat universitària. Aquest contract
planteja dinou objectius per al per
ode 1998-2001, que impliquen un
definició més acurada de les com
petències dels centres i els depar
ments, així com la forma en què es 
ben les assignacions de recurs
descentralitzats. Els objectius se ce
tren en vuit àmbits d’actuació: docè
cia, recerca, universitat de campu
Autònoma oberta i solidària, qualita
lingüística, internacionalització, ges
tió i Autònoma interactiva.
una trobada en la qual encara pode
debatre molts dels temes de fa vi
anys perquè encara són candents

 la docència

-

t

-
-
s
-

,

incidir en la necessitat de discutir mé
àmpliament sobre aquests temes, 
pecialment sobre la insuficiència d
recursos i d’infraestructura.

Qualitat

Una de les ponències més destac
des va ser la del Seminari Permane
sobre Qualitat de Docència, en què
va discutir la proposta d’un nou mo
del de docència per al curs 1998-9
Jordi Bartrolí, vicerector d’Ordenació
Acadèmica, va parlar de la revisi
dels plans d’estudi i de la necessit
de renovar la cultura acadèmica. Al d
bat es va criticar la manca de f
nançament per a les reformes del p
d’estudis i el fet que els principis pe
dagògics i la dimensió humana d
model docent no s’han reflectit e
aquest pla. En una de les ponènci
tres representants d’estudiants de
FNEC, el CAF i el MEP van comen
n

tar les conclusions de la trobada que
va tenir lloc a Morella, del 15 al 18
d’octubre d’enguany. Aquests estu-
diants van criticar que la docència es
deixi de banda en favor de la recerca
i van censurar la manca de trans-
parència en les enquestes d’avaluació.a
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Industrials de Catalunya, va desta-

Antonio Carrillo, degà del Col·legi
a

io

o-
p-
m-
 

r
at
o-
ia

l
Departament d’Economia de

. Borràs, de
 la formació

El debat final sobre l’experiència
re-
ó.

5  Página 7
L’hotel Campus de la Universita
Autònoma de Barcelona va acoll
el 25 de novembre, la II Jornada 
Col·legis Professionals/Universita
que, en aquesta ocasió, va tractar,
de l’àmbit de les enginyeries, la rel
ció entre la societat, la universitat i e
col·legis professionals. Aquesta a
tivitat va ser organitzada pel Cons
Social de la UAB, amb la col·labora
ció del Col·legi Oficial d’Enginyers
Industrials de Catalunya, el Col·le
Oficial d’Enginyers Tècnics Industria
de Barcelona i el Col·legi Oficial d
Telecomunicacions. Demarcac
de Catalunya.

El conseller d’Indústria, Comer
i Turisme, Antoni Subirà, va ser l’en
carregat d’inaugurar l’acte, presid
pel rector de la UAB, Carles Solà. 
rector va parlar de la necessitat 
consolidar i incrementar els estud
tècnics a l’Autònoma per respond
a les demandes de la societat. 
aquest sentit, Solà va recordar que
universitat ha d’estar oberta als ca
vis que es produeixen en la socie
del coneixement en què vivim, qu
ens obliga a un replantejament g
bal de les estructures clàssiques q
reglen el món laboral. Per la se
banda, el conseller Subirà va des
car que la universitat ha de fomen
la necessitat de la formació con
nuada i que, per a això, s’ha d’a
mentar el desenvolupament i la i
novació tecnològica.

La II Jornada de Col·legis Pro
fessionals/Universitat es va organitz
al voltant d’una sèrie de ponènci
amb l’objectiu de debatre sobre 
món de les enginyeries i aprofund
l’anàlisi de la situació actual, pro
moure la conscienciació dels dif
rents agents implicats i contribuir 
l’establiment de canals permanen
de diàleg i relació. 

A la primera ponència, moderad
per Francesc Serra, director de l’Esc
Tècnica Superior d’Enginyeri
(ETSE), i titulada «Els estudis tè
nics a la UAB», van participar-h
Francesc Gòdia i Joan Sorribes, so
directors de l’ETSE; Núria Barniol, se
cretària de l’ETSE, i Josep M
Masjoan, coordinador d’Investigac
de l’Institut de Ciències de l’Educac
de la UAB. Francesc Serra va des
car com a objectiu bàsic la necess
de clarificar als estudiants el pap
dels col·legis professionals i el s
funcionament. Per la seva band
Francesc Gòdia va parlar de l’orie
tació dels estudis d’enginyeria qu
mica i va destacar la necessitat de 
nar un ensenyament global 
l’estudiant. Sorribes va plantejar 
problema d’inserció laboral que te
nen els titulats en informàtica i e
enginyers en general, i va recordar
gran incidència social que té aque
carrera i la necessitat de flexibilitat de

Les enginyeries i
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professionals d’aquest camp.
La segona ponència va ser a càrre

de Joan Majó, president de la
Information Society Forum, de
Brussel·les, que va descriure la pers
pectiva de treball a escala europea
Majó va parlar del procés de transició
t

e

-

El conseller d’Indústria, An
de la II Jornada de 

de la societat industrial a la societat 
la informació, i del canvi que això re
presenta en el treball i en l’organitzac
social.

En la tercera ponència, sota el 
tol «Els col·legis professionals i l’exe
cici de l’enginyeria», van intervenir
hi tres representants de col·leg
professionals, que van descriure l
activitats que porten a terme. Manu
Salvador, del Col·legi d’Enginyer
c

-
.

diants, i ofereix suport a la formació
i el desenvolupament. 

L’objectiu del CVC és contribuir
a la innovació i la competitivitat in-
dustrial basant-se en la investigació
i el desenvolupament en la visió per
computador, al mateix temps que
oni Subirà, en la inauguració 
ol·legis Professionals.

s
l

nals han d’ajudar a vertebrar la s
cietat i han de servir d’eines d’ada
tació als canvis i de garantia de co
petència dels seus professionals.

El vicerector d’Ordenació
Acadèmica, Jordi Bartrolí, va explica
els objectius de l’Escola de Doctor
i de Formació Continuada, i va m
derar el debat, en el qual Mar
Mirabet, de l’Institut Català de
Tecnologia, Ercila García, de
car la voluntat de servei i d’impli-
cació en la societat catalana de l’en-
titat que representa. D’altra banda,

l’Empresa, i Mateu F
l’AEDYPE, van parlar de
i creació d’empreses.
-

t

-

El conseller d’Indústria de la
Generalitat de Catalunya, Antoni s
birà, va inaugurar, el dia 13 de no
vembre, el Centre de Visió pe
Computador (CVC). El mateix dia
va tenir lloc una jornada sobre vis
industrial per mostrar les possibilita
reals d’aplicació d’aquesta tecnolo
gia. El Centre de Visió per Com
putador és un centre dedicat a la 
vestigació i el desenvolupament en
visió per computador. El CVC va se
establert el 1994 pel Departame
d’Indústria de la Generalitat d
Catalunya, el CIRIT i la Universita
Autònoma de Barcelona (UAB). 

El Centre promou el desenvolu
pament industrial de les aplicacion
de la visió per computador així com
la col·laboració en la investigaci
entorn del mateix camp. El CVC reu
neix professorat, estudiants pos
doctorals, científics visitants i estu

Centre de Visió p

d’Enginyers Tècnics de Barcelona, v
destacar que els col·legis profess
-
a

t

-

col·laborar amb la indústria a trav
de projectes tecnològics. El CVC 
una organització oberta a la innov
ció, la creativitat i la col·laboració. Le
seves funcions principals consiste
xen en: 

– Oferir suport tecnològic en v
sió per computador. 

– Preparar tècnics: mestratge 
Visió per Computador i altres curso
introductoris i avançats. 

– Proporcionar accessos a sis
mes de visió. 

L’objectiu de la visió per com
putador és adaptar les màquines
sentit de la vista. Per aconseguir ai
la visió per computador integra com
putadors i tecnologia òptica i electr
nic. La visió per computador està e
devenint un factor clau en les activita
industrials, tecnològiques i científ
ques.

Per aquest motiu, la Universit

r Computador

-
professional va ser moderat pel p
sident del Consell Social, Pere Mir
Autònoma de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya (CIRIT i
Departament d’Indústria) han pro-
mogut la creació del Centre de Visió
per Computador, modelat en la in-
fraestructura d’una eficient com-
panyia. 
II Seminari 
d’Arqueologia
La Universitat Autònoma de Barcelon
va organitzar el II Seminar
d’Arqueologia i Ensenyament, del 1
al 14 de novembre, sota el títol «La r
construcció i restitució de jaciments a
queològics com a eina divulgativa
Les sessions dels dies 12 i 13 de n
vembre es van fer a l’auditori de 
Facultat de Filosofia i Lletres de l
UAB, i la del dia 14, a les instal·lacion
del Patronat Flor de Maig d
Cerdanyola del Vallès. L’objectiu ge
neral d’aquest seminari va ser posar
contacte la recerca en arqueologi
prehistòria que es du a terme en ce
tres universitaris amb el món de l’e
senyament no universitari.

D’altra banda, es van exposar l
experiències i reflexions de les diferen
parts implicades en els projectes d’e
perimentació i de restitució arqueol
giques, tant des del punt de vista d
seu valor científic, com de la seva u
litat divulgativa. També es van valo
rar els diferents tipus d’apropame
dels jaciments arqueològics al públ
donant especial rellevància als par
arqueològics i als seus diferents r
cursos de presentació.

El dijous dia 12, a les 11.30 h, e
va fer la conferència inaugural, a cà
rec de Gonzalo Ruiz Zapatero, de
Universitat Complutense de Madrid
sota el títol «Fragments del passat:
presentació d’espais arqueològics i
funció social de l’arqueologia». Aque
conferenciant va definir i caracteritza
el terme patrimoni arqueològic i v
justificar la presentació (conservaci
restauració i interpretació) dels esp
arqueològics. Ruiz Zapatero va afirma
«Els espais arqueològics i els mon
ments són veus del passat amb m
satges importants, i els arqueòle
hem d’aconseguir que es continu
sentint i escoltant». Finalment, va e
pressar la necessitat de defensar 
«mínims innegociables» (de qualita
perquè el patrimoni arqueològic n
es converteixi en una simple merc
deria o entreteniment buit de sentit

A la tarda, es va fer una sèrie d
conferències titulada «Restaurac
restitució i simulació de jaciments a
queològics: situació, problemes i per
pectives». Els ponents van ser: Nar
Soler, Julià Maroto i David Orteg
(Universitat de Girona), el Grup
d’Arqueologia i Ensenyament (UAB
i Peter J. Reynolds (Butser Ancie
Farm). 

El divendres 13 de novembre, 
matí, es va parlar del disseny de pa
arqueològics. Els conferenciants v
ser: Javier Ibáñez (Seminario d
Arqueología y Etnología Turolense
Christian Chévillot (Parc Archéo
logique de Beynac) i Josianne Dav
(Archéodrôme de Bourgogne). A la ta

l

7L’Autònoma

da, es van fer ponències sota el títol
«Programes per a la difusió escolar i
extraescolar dels parcs arqueològics».
Els oradors van ser: Francesc Xavier
Hernández (Universitat de Barcelona)
i Andrew Jones (York Archeological
Trust).
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FULL 5
JORDI MALUQUER DE MOTES
I BERNET, professor del Depar-
tament d’Economia i d’Història
Econòmica, ha estat guardonat amb
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sor de la Comissió de Seguiment

a-

en la categoria d’història econòmi-
ca, per la seva obra Història econò-
mica de Catalunya, segles XIX-XX.
Aquest premi, el concedeix la Revista
Econòmica de Catalunya, que edi-
ta el Col·legi d’Economistes.

SALVADOR BARBERÀ I
SANDEZ, professor del Depar-
tament d’Economia i d’Història
es
dè
e
li-

al
a,

la
t

ral
la
ti-

gació i pràctica». L’objectiu va ser in-
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Econòmica, ha estat nomenat pre-
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d’un cicle de set conferències que,
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UA
n dr

ciativ
la in
sident de l’Asociación Sur Europea
de Economía Teórica (Asset), que
engloba uns quinze departaments
d’economia i grups de recerca
d’Espanya, França, Itàlia, Grècia,
Turquia i Israel. 

MANUEL PARÉS I MAICAS,
professor del Departament de
Periodisme i de Ciències de la
Comunicació, ha pres possessi
com a president electe de la
L’Autònoma

International Association for Media
and Communication Research
(IAMCR). Aquesta organització
internacional és considerada la
més àmplia i més representativa en
el camp dels investigadors de la
comunicació social.
La sessió del primer Claustre Gene
d’aquest curs acadèmic que s’ha i
ciat tindrà lloc el 15 de desembre, a 
9.30 h, a la sala d’actes del Rector

Pel que fa als temes que s’hi tra
taran, l’ordre del dia estableix, en p
mer lloc, l’aprovació de l’acta de la da
rera sessió; a continuació, l’inform
anual del rector; seguidament, es p
cedirà a la renovació parcial dels me

Claustre General
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Per disposar del compte de co
l’Autònoma), els alumnes han d’acti
per a l’activació:

1. A qualsevol hora en els TAU 
posar de la targeta de la UAB.

2. A la secretaria del centre en l
En tot cas, després de l’activaci

el nom d’usuari i la paraula de pas
l
-
s
t.
-

-
-

Econòmic del Claustre; tot segui
s’abordaran les línies generals de p
lítica de professorat (període 199
2002); en sisè lloc, s’exposaran l
línies generals del pressupost de
UAB per al 1999; en setè lloc, s’abo
darà una moció presentada per din
claustrals en relació amb el docume
marc per a la igualtat d’oportunitats d
les persones amb necessitats espec
professors de les àrees de Ciènc
Socials i de Ciències Humanes, i 
professor de les àrees de Ciènc
Experimentals i Tecnologia i d
Ciències de la Salut; en quart lloc,
procedirà a la renovació d’un profe
JORDI ROIG DE ZARATE , pro-
fessor del Departament d’Informàtic
va ser reelegit director de l’Esco
Universitària d’Informàtica de
Sabadell, el dia 6 de novembre.

La Universitat, 
psicoanalitzada
Les VII Jornades de Psicoanàlisi a
Universitat, organitzades p
Departament de Psicologia de la Sa
i de Psicologia Social de la Universi
Autònoma de Barcelona, van tenir ll
els dies 20 i 21 de novembre a l’Hot
Escola Campus de Bellaterra. Aques
jornades, que s’han anat organitzant
riòdicament des de l’any 1991 en u
versitats estatals, tenen com a ob
tiu oferir un fòrum obert que faciliti e
debat sobre la contribució de la p
coanàlisi a la universitat i a la socie
en general. A més d’això, també 
pretén impulsar la relació entre aca
mics, investigadors i professionals d
camp docent, de la recerca i de l’ap
cació.

El Comitè Organitzador, en el qu
participen la Universitat de Barcelon
la Universitat Ramon Llull, la
Universitat Pompeu Fabra, 
Universitat de Girona, la Universita
Rovira i Virgili i la Universitat de
Lleida, va escollir com a tema cent
de les jornades d’enguany 
«Vinculació entre docència, inves
r
v

(

ó

t

s
-

-

-
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en la psicoanàlisi, l’epistemologia
les teories científiques de la postm
dernitat, i els projectes i realitzacio
en la investigació científica des de
perspectiva psicoanalítica. El dia 21
va parlar dels plantejaments doce
universitaris i de la polèmica de la p
coanàlisi a la universitat (teoria, prà
tica i investigació).

L’acte d’inauguració, presidit pe
Jordi Bartrolí, vicerector d’Ordenac
Acadèmica, va tenir lloc el dia 20 a 
12 h. En aquest acte, hi van ser pres
la degana de la Facultat de Psicolo
de la UAB, Maria Dolors Riba, i el do
tor Jordi Bachs, un dels coordinad
del congrés. Jordi Bartrolí va apos
per una renovació dels plans d’est
i la creació de nous títols per aten
les noves sortides professionals e
tents. Maria Dolors Riba va desta
que la psicoanàlisi no ha resolt el p
blema de la vinculació de la pràct
a la docència.

La conferència inaugural, titulad
«El procés psicoanalític: de la psic
logia del pacient a la del pacient-a
lista», va ser a càrrec del presiden
la Sociedad Española de Psicoaná
el doctor Joan Codench.

Aquest ponent va parlar sobre u
nova concepció del procés psicoa
lític que destaca l’existència d’una 
fluència mútua i contínua entre me
i pacient. Codench va demostrar
validesa d’aquesta nova concepció
el món de la psicoanàlisi, mitjança
diferents aspectes de la relació a
lista-analitzat: les interpretacions (s

s

s

des per tretze claustrals en rela
amb l’adhesió del Claustre Gene
als tres punts reivindicatius de l’es
diant de Catalunya, i el Manifest 
Defensa de la Universitat Públic
Finalment, s’obrirà un torn obert de p
raules.
reu CEBA (Correu Electrònic Bàsic d
ar-lo. Hi ha dos procediments possible

terminals d’automatriculació). Cal dis-

’horari d’atenció al públic.
 es lliurarà un full amb les instruccions
 per accedir al correu CEBA.
Cicle Aranguren 
El president del Tribunal Consti
tucional, Álvaro Rodríguez Bereijo
va ser l’encarregat d’obrir, el 17
de novembre, la tercera edició d
Cicle Aranguren, organitzat con
juntament per la Fundació Caix
de Sabadell, la Universita
Autònoma de Barcelona i l’Ajun-
tament de Sabadell. La inaugurac
del cicle va tenir lloc a les 7 de l
tarda, a l’Auditori de la Caixa de
Sabadell, després de l’acte de be
vinguda oficial d’aquest alt càrre
que va oferir al migdia l’alcalde
de la ciutat, Antoni Farrés. A la re
cepció, que va tenir lloc al saló d
plens de l’Ajuntament de Sabade
hi van assistir tot el consistori i re
presentants del món judicial i d’en
titats ciutadanes.

La renovació del Tribunal
Constitucional i la possible refor
ma de la Constitució van ser e
principals temes que va tracta
Álvaro Rodríguez Bereijo en la ro
da de premsa que va oferir als m
jans de comunicació. El preside
del Tribunal Constitucional va sub
ratllar «la necessitat d’una segon
gran descentralització del poder
perquè els ajuntaments assoleix
més autonomia en el futur. Despr
del discurs inicial, Rodríguez
Bereijo va pronunciar una con
ferència sobre el paper del Tribun
Constitucional en la transformaci
de l’Estat de dret, amb la qual es 
donar per inaugurat el nou cur
Aranguren. 

La tercera edició d’aquest cicl
pretén donar continuïtat a l’home
natge a la figura d’Aranguren i t
com a objectiu enriquir el deba
social amb diferents ponències
abordar temàtiques properes a 
problemàtica social i cultural qu
compartim. L’edició d’enguany,
coordinada per Pompeu Casanov
professor de Filosofia del Dret 
la UAB, està dedicada al tem
«Societat civil i transformació de
l’Estat al llindar del segleXXI ». 

El curs s’ha organitzat al voltan

s

tentar que la docència es fonamenti
tant en els coneixements que provenen
de la reflexió teòrica i de la recerca, com
en els de la pràctica clínica.

Aquestes jornades es van estruc-
turar en quatre ponències, dues cada dia.
Les sessions del dia 20 es van centrar

ci de l’analista (interacció re
implicacions) i les tècniques d’as
ciació lliures (diàleg entre metge-
cient). També va explicar les difere
teories existents sobre la psicoan
(model clàssic, racionalista i co
tructivista).

Correu electrònic gratuït per a tots els alumnes de la 
El curs 1998-1999 és el primer en què tots els alumnes de la UAB tene
a disposar d’un compte personal de correu electrònic gratuït. Aquesta ini
del rectorat s’ha fet per potenciar i facilitar l’ús de les tecnologies de 
formació i de la comunicació en l’àmbit universitari.
A d r e ç a  p o s t a l:

Universitat Autònoma de Barcelona

Àrea d’Afers Institucionals

Gabinet de Premsa. Edifici Rectorat

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel. 93 581 13 35. Fax 93 581 25 46

del 17 de novembre al 17 de d
sembre, pretenen analitzar la pr
funda crisi en què ha entrat la fo
ma de l’Estat-Nació i el sentit qu
té l’Estat en el nou tipus de socie
tat.
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