
acadèmic. A l’acte van ser-hi pre-
sents els consellers en funcions de
la Generalitat de Catalunya Xavier
Trias i Eduard Rius, l’alcalde de
Barcelona, Joan Clos, el rector de la
UAB, Carles Solà, el president del
Consell Social, Pere Miró, i nom-
broses personalitats del món acadè-
mic i sanitari, així com estudiants,
professors i personal d’administra-
ció i serveis, que omplien de gom a
gom la sala d’actes de la Casa de
Convalescència, ubicada a l’antiga
capella de l’edifici modernista cons-
truït per Pere Domènech i Roura i
ara rehabilitat pels arquitectes
Tusquets, Díaz & Assoc.

La solemne sessió acadèmica es
va iniciar amb la presentació dels
mèrits del professor Berger per part
d’Alberto de Leiva, professor de la
Facultat de Medicina de la UAB, el
qual va lloar l’alta dimensió científica
i humana del metge alemany, així
com la seva col·laboració amb
l’Hospital de la Santa Creu i de Sant

artament de Medicina
Michael Berger va pro-
va lliçó magistral sobre
tre el metge i el pacient,
e coneixement i d’hu-

e la investidura del doc-
tor Michael Berger, va tenir lloc la
inauguració de la Casa de Convales-
cència amb parlaments del rector,
Carles Solà, del degà de la Facultat
de Medicina, Miquel Vilardell, del
president del Consell Social, Pere
Miró, del conseller Xavier Trias, de
l’exconseller Josep Laporte i de l’al-
calde de Barcelona, Joan Clos. 

Michael Berger
Michael Berger va néixer el 1944 a
Turíngia (Alemanya). La seva tesi
doctoral va ser presentada a la
Universitat de Düsseldorf l’any 1970
i tractava sobre la lipòlisi in vitro del
teixit adipós humà. L’any 1976 va
incorporar-se, en qualitat de profes-
sor de Medicina, al Departament de
Medicina de la Universitat de Düssel-
dorf, per ocupar més tard la càtedra
de Medicina Interna. Al llarg de la se-
va intensa carrera acadèmica, ha ocu-
pat posicions de rellevància interna-

cional molt diverses. Entre d’altres,
destaquen la seva posició com a vice-
president de la Societat Europea
d’Investigació Clínica, la de secretari
científic del Grup d’Investigació
Educativa, de l’Associació Europea
per a l’Estudi de la Diabetis, la d’edi-
tor de la revista Diabetologia, la de
president de l’Associació de Diabetis
d’Alemanya, la de president del 
30è Congrés de l’EASD el 1994, la
de vicepresident de la Federació Inter-
nacional de Diabetis, i la de presi-
dent de l’Associació Europea per a
l’Estudi de la Diabetis (EASD), en el
període 1995-1998. Michael Berger
ha rebut multitud de premis i distin-
cions internacionals per part de les as-
sociacions de diabetis dels Estats
Units i d’Austràlia i per part de fun-
dacions i institucions diverses d’arreu
del món. Ha format part de múlti-
ples comitès editorials de publica-
cions, amb un índex d’impacte elevat,
com American Journal of Physiology,
American Journal of Obesity, Clinical
and Experimental Metabolism,
Diabetic Medicine i Diabetologia.
La seva àmplia producció científica
inclou més de cinc-cents articles de
recerca.

EL CLAUSTRE
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DESCOBREIXEN
Michael Berger, un dels diabetòlegs
més destacats d’Europa, va ser in-
vestit doctor honoris causa, el dia
17 de novembre, en el marc de la
Casa de Convalescència de l’Hospital
de la Santa Creu i de Sant Pau, que
va ser inaugurada amb aquest acte

Pau i el Dep
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Carles Solà va fer referència als orí-
gens de la Universitat Autònoma de
Barcelona, l’any 1968, quan es va
iniciar la llicenciatura de Medicina,
en l’acte d’inauguració de la Casa
de Convalescència. Solà va mani-
festar la seva satisfacció per l’inici de
les activitats a la Casa de Convales-
cència amb un acte acadèmic i amb
la presència d’estudiants de Medicina

El degà de la Facultat de Medicina
de la UAB, Miquel Vilardell, va des-
tacar l’esforç fet per totes les institu-
cions integrades en les fundacions
Doctor Robert i Biblioteca Josep
Laporte per endegar el projecte que ja
és una realitat. Josep Laporte, excon-
seller i antic rector de la UAB, va fer
un repàs històric de la creació i el des-
envolupament de l’Hospital de la Santa

Recuperació històrica i projecte de futurEl Claustre aprova
l’informe del rector
El Claustre General de la Universitat
Autònoma de Barcelona va aprovar,
en la sessió del dia 23 de novembre,
l’informe anual del rector, amb 60
vots a favor, 6 en contra i 14 abs-
tencions.

El rector Carles Solà va iniciar la
seva intervenció fent una dura con-
ha serveis de l’Institut de Ciències

la Corporació Sanitària Parc Taulí, la
Fundació Puigvert, l’Hospital de la
Santa Creu i de Sant Pau, l’Institut
Català de la Salut, l’Institut Guttmann,
l’Institut Municipal d’Assistència
Sanitària i l’Institut Universitari
Dexeus. Pel que fa a la Biblioteca
Josep Laporte, hi participen la
Universitat Autònoma de Barcelona,
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques
de Catalunya i de Balears, el Col·le-
gi Oficial de Metges de Barcelona, el
Consorci de Biblioteques Universi-
tàries de Catalunya, el Consorci
Hospitalari de Catalunya, la Cor-
poració Sanitària Parc Taulí, la
Fundació Puigvert, l’Hospital de la
Santa Creu i de Sant Pau, l’Institut
Català de la Salut, l’Institut Guttmann,
l’Institut Municipal d’Assistència
Sanitària, l’Institut Universitari
Dexeus i la Universitat de Barcelona.

La Casa de Convalescència es
converteix, així, en un punt de re-
ferència en què cal destacar tres as-
pectes significatius: cooperació ins-

ciències com biologia, infermeria,

Fundacions
Les dues peces centrals de l’activitat
del centre són la Fundació Doctor
Robert (centre de formació avança-
da en ciències de la salut i de la vi-
da) i la Fundació Biblioteca Josep
Laporte (centre de documentació en
ciències de la salut i de la vida). Els
noms Doctor Robert i Josep Laporte
sintetitzen els valors científics, acadè-
mics i humans dels professionals de
les ciències de la vida i de la salut que
inspiren aquest projecte de la UAB.

Les titulacions que s’hi atorga-
ran estaran directament avalades per
la Universitat Autònoma de Barce-
lona, que, a través de la seva Escola
de Doctorat i de Formació Conti-
nuada, garantirà el màxim rigor cien-
tífic i acadèmic de les activitats for-
matives que s’hi desenvolupin.

La formació amb el màxim rigor
acadèmic i professional és la pre-
missa bàsica de la Fundació Doctor
Robert, que vol atendre totes les ne-
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UAB. En total, a més dels valuosos
fons històrics, la consolidació de les
tres biblioteques ja comportarà dis-
posar de més de vuit-cents títols de
revistes mèdiques.

Les noves instal·lacions ocupen
una superfície de més de 1.600 m2

construïts. Consten de 180 places
convencionals de consulta –vint de les
quals són en cabines individuals des-
tinades a estudiosos que efectuïn tre-
balls específics de recerca–, més 
dotze places per a consulta remota.
Disposarà de 2.135 m lineals de pres-
tatges, amb una capacitat d’emma-
gatzematge de 63.000 volums.

Les activitats de la biblioteca con-
vencional es complementaran amb
la posada en marxa, el desenvolupa-
ment i la primera fase del projecte de
biblioteca digital. 

La biblioteca digital permetrà la
consulta on line dels continguts de les
revistes mèdiques més importants
del món, que en una primera fase po-
den abastar uns seixanta títols. 

amb les seves bates blanques i els Creu i de Sant Pau i de la seva capa-
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 les
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L’Autònoma

demna de l’agressió que va costar la

nyeria Informàtica a la Universitat

campus –uns set-cents milions

per la seva tasca en el Vicerectorat de
Professorat, i per al síndic de greu-
ges, Enric Casassas, que per raons de
salut ha demanat ser rellevat del seu
càrrec.

El rector va explicar que els pro-
blemes sorgits al començament de
curs amb l’automatrícula en alguna
facultat estan en fase de solució i
que s’adoptaran mesures per tal d’evi-
tar els problemes de saturació.

En el torn de rèplica de paraules,
alguns estudiants van reclamar més
espai i infraestructures per a les 
seves activitats associatives i més
recursos per a la docència. Alguns
professors van fer referència a la ne-
cessitat d’obrir una reflexió col·lec-
tiva sobre el futur de la Universitat,
alhora que van demanar una partici-
pació més gran en la presa de deci-
sions de les línies estratègiques de la
Universitat.

La falta de quòrum va fer que no
es votessin les línies generals dels
pressupostos. 
ó perman
iències d

nicament 
les, amb
etes en m

àtica, i p
na forma
ant a con
t a mèto
citat màx
5 alumne

ada, il·lu
uernes ze
lioteca Jo
onvencio

ió amb la
 l’edifici i
s.
r Trias es
tat establ
ies públiq
s fundacio
seus estris d’assistència. El rector va
remarcar i agrair que el professor
Berger llegís la seva lliçó magistral
en català, i va fer una menció espe-
cial de les persones de l’Institut de
Ciències de l’Educació que han man-
tingut la seva activitat a la Casa de
Convalescència durant els últims
anys afermant la representativitat de
la UAB a Barcelona amb l’organit-
zació de cursos i seminaris.

citat de formació. Va recordar l’èpo-
ca en què Vicent Villar i Palasí va
impulsar la creació de la UAB –que te-
nia el rectorat a la Casa de Conva-
lescència– i els esforços duts a terme
per arribar a constituir les fundacions
que acabaran sent centres de referèn-
cia en la gestió del coneixement de les
ciències de la salut i de la vida. Pere
Miró, president del Consell Social,
va destacar, com a fita important per

a la UAB i la seva relac
cietat, la recuperació de
propostes dels nous uso

El conseller Xavie
felicitar per la complici
entre institucions sanitàr
i privades per endegar le

vida a l’alumna de la Facultat de
Ciències Polítiques i de Sociologia
María de los Ángeles Chibán, el dia
20 de novembre, i el Claustre va fer
un minut de silenci en memòria seva.

El rector va fer un ampli repàs
de les activitats dutes a terme durant
l’últim any, i va posar un èmfasi es-
pecial en les lleis aprovades pel
Parlament de Catalunya relatives al
Consell Universitari de Catalunya i als
consells socials. Va explicar la crisi
oberta per l’inici dels estudis d’Engi-
La Universitat Autònoma de Bar-
celona ha promogut, sota la figura
de Fundació UAB, el centre de ser-
veis universitaris que ha començat a
funcionar l’octubre de l’any 1999, a
l’edifici de la Casa de Convalescència,
al recinte modernista de l’Hospital
de la Santa Creu i de Sant Pau. Aquest
centre acull la Fundació Doctor
Robert i la Fundació Biblioteca Josep
Laporte. Al mateix edifici també hi

titucional dels sectors capdavanters de
la salut públics i privats, continguts
i propostes multidisciplinaris i apro-
fitament de les possibilitats que ofe-
reixen les noves tecnologies de la in-
formació i de la comunicació. 

L’activitat del centre girarà fona-
mentalment al voltant de les ciències
de la salut i de la vida. És a dir, a
banda d’activitats vinculades direc-
tament a la medicina, inclou altres

cessitats de la formaci
en els sectors de les c
salut i la vida.

L’edifici, arquitectò
gular, consta de 35 au
prestacions més compl
ria audiovisual i inform
metran desenvolupar u
avançada, no només qu
guts, sinó també quan
d’ensenyament. La capa

Pompeu Fabra, que va acabar amb el
nomenament del professor Mas-Colell
com a comissionat, amb el compro-
mís de la Generalitat d’adoptar me-
sures compensatòries a les universi-
tats amb estudis d’informàtica.

Despeses de campus
El rector també va fer referència al
fet que, en un moment de disminu-
ció d’estudiants universitaris, la UAB
ha incrementat la matrícula amb prop
de mil alumnes. Va recordar, una
vegada més, que les despeses del

Fundació Doctor Robert i Fundació Josep Laporte
de l’Educació de la UAB i UAB-
Idiomes. L’edifici, totalment remo-
delat per la Universitat Autònoma
de Barcelona, acull altres activitats
científiques i docents.

En el projecte, que ha liderat la
UAB amb el suport de Caixa Cata-
lunya, hi participen nombroses enti-
tats a cadascuna de les fundacions. A
la Fundació Doctor Robert hi parti-
cipen la Universitat Autònoma de
Barcelona, l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i de Balears,

veterinària o psicologia. Es tractaran
totes les vessants de la formació com-
plementària de l’activitat d’aquests
professionals, des de la recerca, la re-
copilació de revistes científiques o la
creació de bases de dades, fins a la for-
mació –amb la possibilitat d’efectuar
pràctiques al mateix recinte– en tots
els seus àmbits: des dels darrers
avenços mèdics fins a la gestió hos-
pitalària i ambulatòria, passant per
l’aplicació de les noves tecnologies i
dels nous instrumentals.

Biblioteca digital
A la planta semisoterr
nada per unes grans ll
tals, s’hi instal·larà la Bib
Laporte. La biblioteca c
es constituirà a partir de
de tres biblioteques es
preexistents: la de l’A
Ciències Mèdiques de
de Balears, la de l’Ho
Santa Creu i de Sant 
la Unitat Docent de Sa

anuals– són una forta limitació pres-
supostària no prevista en les sub-
vencions públiques de la Generalitat.

Va destacar també l’esforç fet en
la qüestió de l’avaluació i la conso-
lidació del tercer cicle.

L’endegament de la Fundació
UAB, amb la posada en marxa de la
Casa de Convalescència com a ope-
ració sorgida i controlada per la UAB,
va ser un altre punt de l’informe.

El rector va tenir paraules d’agraï-
ment per al professor Tomás Ibáñez,



El professor Miquel Molist, del
Departament d’Antropologia Social
i de Prehistòria, va presentar, el 9 de
novembre de 1999, les últimes tro-
balles arqueològiques de la campanya
d’excavacions al jaciment de Tell
Halula, al nord de Síria.

La gran novetat presentada van ser
les restes de teixit trobades damunt
d’un dels esquelets del jaciment se-
pulcral. La importància d’aquest des-
cobriment radica en el fet que és el tei-
xit més antic que, de moment, s’ha
trobat, juntament amb les restes de la
cova de Nahal Hemar (Judea, Israel),
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Per aquesta r
legs de la Un
Barcelona, diri
Molist, s’ha d
nera exclusiva en les darreres cam-

de Barcelona (al costat de l’aparca-
ment de la Facultat de Ciències),
s’inauguraran oficialment el 15 de
desembre. El dia 22 d’octubre va te-
nir lloc una visita institucional en què
l’alcaldessa de Cerdanyola del Vallès,
Cristina Real, i membres de l’Entitat
Metropolitana de Serveis Hidràulics,
acompanyats pel vicerector de
Campus i de Qualitat Ambiental de la
UAB, Manel Sabés, van veure la ins-
tal·lació. A partir d’ara, la UAB es-
devindrà el primer centre universita-
ri de l’Estat espanyol que disposarà
d’una deixalleria pròpia per acollir
els residus que la Universitat pro-
dueix durant el curs. A més a més, al-
gunes zones de Cerdanyola i pobla-
cions properes també es veuran
beneficiades per la posada en fun-
cionament d’aquesta instal·lació.

Deixalleria experimental
Però, a diferència d’altres deixalleries,
aquesta no solament serà un dipòsit

rials com paper, cartró i vidre; tam-
bé inclou un programa de reaprofi-
tament d’alguns dels residus. Manel
Sabés va destacar l’objectiu que
aquesta sigui també una «deixalle-
ria educativa» que permeti als alum-
nes de Ciències Ambientals de rea-

Ciències de l’Educació es formi en te-
mes mediambientals. Es pretén tam-
bé realitzar campanyes de divulgació
mediambiental amb visites guiades de
les escoles de Cerdanyola del Vallès.
La deixalleria ha representat una in-
versió de 61 milions de pessetes.

tic
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El vicerector Manuel Sabés i l’alcaldessa de Cerdanyola del Vallès,
Cristina Real, visitant les instal·lacions de la deixalleria.
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tenir lloc el dia 24 de novembre de

mostrar la seva repulsa i va deixar pas
a un dels últims professors que va par-
lar amb ella, Joan Miquel Verd, que
va voler recalcar la innoblesa de la
mort de María de los Ángeles i l’entu-
siasme de la noia per la carrera que es-
tava cursant: Sociologia. 

Després va parlar una de les seves
amigues, que, per tal de personalitzar
el seu homenatge, va llegir un paràgraf
del llibre El petit príncep, un dels pre-
ferits de María de los Ángeles Chibán.
Aquesta intervenció va ser la més emo-
tiva, ja que la veu se li va trencar di-
verses vegades i els assistents la van re-
confortar amb un llarg aplaudiment.
Finalment, va parlar Mercè Izquierdo,
vicerectora d’Estudiants i de Promoció
Cultural, qui va llegir el manifest que
el Claustre havia redactat el dia ante-
rior, va donar el seu condol a la famí-
lia i als amics de María de los Ánge-
les i, en nom de l’equip de govern, va
afegir-se a la indignació col·lectiva.

L’acte va acabar amb un minut de
silenci a l’entrada de la Facultat de
Ciències Polítiques i de Sociologia.

Treballs d’excavació a Tell H
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s descoberts han estat
neraris dels més petits,

t ornaments personals
mple, penjolls, diade-
ts de pedres semipre-
des per fregament. Les
cavades al terra de les
mers pagesos sedenta-
stòria. Gràcies a això,
fixar alguns costums

 del món Junta de Govern 
La Junta de Govern del dia 18 de
vembre va informar favorablemen
bre els criteris bàsics per a l’elab
ció dels pressupostos per a l’any 2

En la mateixa sessió, es va apr
el reglament d’igualtat d’oportunitat
a persones amb necessitats especial
xí com el document «Projecte de
tema d’avaluació de l’activitat de re
i de transferència de tecnologia».

També es van aprovar els m
n mateix espai habita-
 i morts. D’altra banda,
t a terme anàlisis de
ossos enterrats en una
er tal d’establir-ne les
cions de parentiu.
ltima campanya d’ex-
 s’ha dut a terme a Tell
l 14 de setembre i el 15
de 1999, ha estat mar-
ondicions urgents de

 s’ha desenvolupat. La
l tancament del riu
part del govern sirià,

de diplomatures de postgrau p
bienni 1999-2000/2000-2001.

La Junta de Govern va acord
nomenament com a doctor hon
causa, per la Facultat de Ciències
doctor Robert Huber.

A proposta del Departamen
Biologia Cel·lular, de Fisiolo
d’Immunologia, es va aprovar ato
els premis extraordinaris de docto
Joaquim Hernández Martín i I
Dalmau Santamaría.

S’han reconegut les figures d
cerca: Equipament de Desenv
pament Organitzatiu (ANE), U
ar un pantà que pro-
ua necessària per al

 població. El riu es va
 d’agost passat i l’em-
 començat a omplir-se
ufrates, lloc on s’estan
xcavacions. La previ-
pantà arribi a la seva
itat l’any 2002, en què
na part del jaciment.
aó, el grup d’arqueò-
iversitat Autònoma de
git pel professor Miquel
edicat, gairebé de ma-

d’Epidemiologia i de Diagnosi en
Psicopatologia del Desenvolupament
(ANE) i Servei d’Estadística (S2), i el
seu reglament. 

María de los Ángeles
Chibán
L’acte en memòria de María de los
Ángeles Chibán, alumna de la Facultat
de Ciències Polítiques i de Sociologia
morta en tràgiques circumstàncies, va
Altres ob
els aixova
principal
com, per
mes i bra
cioses tre
fosses só
cases del
ris de la p
s’han po
domèstics
vivència 
cional de 
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per tal de
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consum d
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realitzant

s an
Arqueòlegs de la UAB troben el teixit mé
alula
s de sequedat extrema de
ment i al tamponament amb
ots que presentava la fossa
ir lloc la troballa. 
vestigacions al voltant del
dirigeixen cap a discernir
l material que el compon
a) i quina funció tenia. Es
les hipòtesis que la tela for-
del sudari de la noia morta
nyia, que fos un element del
, o bé una corda per lligar
r per tal que mantingués la
exionada amb què s’enter-
ja que data de l’any 7500 aC. A més
a més de la seva antiguitat, la tela
descoberta és excepcional pel bon
estat de conservació que presenta.
Això ha estat possible gràcies a les

anys.
L’emplaçament sepulcral es com-

pon de 45 fosses mortuòries on s’han
trobat esquelets d’individus que van
morir quan tenien entre un i vint anys.

panyes, a fer tot el treball de camp
possible, extraient bona part de les tro-
balles, per tal que en anys posteriors
puguin dedicar-se exhaustivament a
l’anàlisi de tot el material recollit.

Les instal·lacions de la nova deixalleria
de Cerdanyola del Vallès, situada al
campus de la Universitat Autònoma

de residus inorgànics, sinó també una
deixalleria experimental pel que fa a
la selecció i el reciclatge de mate-

litzar-hi part de les seves pràctiques
(sobretot en temes de reciclatge) i
que el personal de la Facultat de

La deixalleria començarà a funcionar el desembre

1999, a les 11 h, a la sala d’actes de la
Facultat. L’assistència va ser molt
nombrosa, i la sala va quedar petita
per rebre tota la gent que hi va anar. 

A la taula de la sala d’actes, van seu-
re-hi quatre persones, que amb els seus
parlaments van voler recordar María
de los Ángeles. El primer a parlar va ser
el degà de la Facultat de Ciències
Polítiques i de Sociologia, Joaquim
Molins. Les seves primeres paraules,
després d’agrair la presència multitu-
dinària dels estudiants, van ser: «Aquest
és el moment més difícil que he passat
des que sóc degà d’aquesta facultat». Va



El mar Mediterrani no és en absolut
estàtic. Hi circula tot tipus de materials
–des de substàncies inorgàniques fins
a zooplàncton, bacteris i nutrients– i
contínuament s’hi produeixen inter-
canvis de matèria i d’energia amb l’at-
mosfera i amb les costes. Per tal de 
lligar tot aquest trencaclosques i com-
partir els resultats científics que els
investigadors d’arreu d’Europa obte-
nen en estudiar els mecanismes d’in-
tercanvi de materials i d’energia al
Mediterrani, vuit institucions de re-
cerca, entre elles la Universitat
Autònoma de Barcelona, van orga-
nitzar, del 28 al 30 d’octubre passat,
el tercer Congrés Mater (Mass Transfer
and Ecosystem Response), al Palau
de Congressos de Perpinyà (França).
Un total de 300 científics de 54 labo-
ratoris situats arreu de 13 països van
posar en comú els resultats de la seva
participació en el projecte MTP II
Mater (Mediterranean Targeted II
Mass Transfer and Ecosystem
Response), en el marc del programa

MAST (Marine Science and Technol-
ogy), de la Comissió Europea. El
Congrés ha mostrat, entre altres con-
clusions destacades, que el mar
Mediterrani és un indicador molt sen-
sible al canvi climàtic. 

Model d’estudi d’altres regions
El projecte, que ha suposat mil dies
de recollida i anàlisi de dades sobre
processos físics, químics i biològics,
i una inversió de 10,8 milions d’eu-
ros, també servirà de model per a
l’estudi d’altres regions, com el mar
del sud de la Xina.

Entre les conclusions del Congrés
destaquen la forta sensibilitat del
Mediterrani als canvis ambientals i
climàtics, la influència dels canvis
climàtics en la productivitat marina,
el sobrecreixement del fitoplàncton
provocat pel fòsfor procedent de la
sorra del Sàhara i dels vessaments
industrials, i la permanència de pro-
ductes radioactius com el Cs-137,
originats en l’accident de Txernòbil.

El projecte ha tingut un fort ressò
en la comunitat científica especialit-
zada, ja que s’hi ha dedicat una edi-
ció especial de la revista Progress
in Oceanography. També ha tingut un

gran impacte popular a França, on
han aparegut nombrosos articles a la
premsa i una sèrie de cinc reportat-
ges de televisió produïts pel canal
educatiu francès La Cinquième.

Els primers humans que van habitar
les illes Balears van tenir com a com-
panya una cabra diminuta, la
Myotragus balearicus, endèmica de
la zona. Els ascendents d’aquesta
espècie van arribar a les Illes fa uns
5,7 milions d’anys –quan el
Mediterrani occidental es va asse-
car– i van evolucionar en condicions
d’aïllament des de fa 5,35 milions
d’anys –època en què les illes Balears

van quedar envo ü
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 boix resulta altament tòxic a causa del
u elevat contingut en alcaloides es-
roïdals, substàncies que provoquen
stroenteritis, diarrees, còlics i, en
antitats elevades, la mort per paràli-

 respiratòria, sembla que aquest ma-

oll era l’àpat preferit de la Myotragus,
e manera que constituïa la seva dieta
abitual. Els científics descarten la pos-
ibilitat que els exemplars trobats a
ova Estreta haguessin mort precisa-
ent per la ingestió de Buxus baleari-

a, ja que els excrements i els ossos re-
lecteixen que els animals gaudien d’un
on estat de salut.

ieta animal
’explicació més plausible de l’ex-

inció de la Myotragus balearicus ha
stat deduïda gràcies a aquesta anà-
isi de la dieta de l’animal, ja que la
eva principal font d’alimentació,
’espècie Buxus balearica, va des-
parèixer de les illes Balears fa uns
uatre mil anys a causa d’una crisi
limàtica que va reduir dràsticament
ota la vegetació. La recerca, realit-
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El mar Mediterrani és un indicad ensible del canvi climàtic

e d reguda fa 4000 anys

Crani (A) i mandíbula (B) de Myotragus bal
(Col·lecció del Museu de les Illes Balea

Procedència: Biological Journal of the Linnea

Excrements fossilitzats de Myotragus b
trobats a Cova Estreta (Mallorca

Procedència: Biologial Journal of the Linn
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t. Gràcies a aquest estudi, els in-
adors han pogut determinar la
’aquest peculiar animal, que no-
xecava 45 cm del terra i que pe-
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Els seminaris sobre Aspectes Generals
i d’Investigació Bàsica en Càncer de
Mama, que organitza anualment el
Grup Multidisciplinari per a l’Estudi
del Càncer de Mama de la UAB, han
comptat aquest any amb un convidat

d’excepció: el doctor Àngel Pellicer,
professor del Departament de Patologia
de la Universitat de Nova York. Àn-
gel Pellicer, expert de renom en l’es-
tudi dels oncògens, és editor associat
de la prestigiosa revista Cancer
Research i dedica la seva recerca a
l’estudi del paper que fan els oncògens
i els gens supressors de tumors en
l’origen dels tumors.

Més de dues-centes persones van
assistir a la conferència inaugural
–organitzada conjuntament amb
l’Institut de Biologia Fonamental–
de la catorzena edició dels seminaris.
El doctor Àngel Pellicer va exposar
els darrers avenços en la comprensió
dels mecanismes que donen lloc a la
transformació de les cèl·lules nor-
mals en cèl·lules malignes. Pellicer va
començar amb una introducció ge-
neral al càncer de mama, i va ressal-
tar l’augment que, des de principis
dels anys setanta, ha experimentat la
incidència de la malaltia. Tot seguit,
va introduir el paper de la genètica en

la malaltia, i va presentar els oncògens
com un dels grups de gens implicats
en el càncer, de tal manera que pre-
disposen la cèl·lula a experimentar
transformacions malignes.

Formació de tumors 
Pellicer va explicar que la cooperació
entre els oncògens i els gens supres-
sors de tumors pot donar lloc a la for-
mació dels tumors. Es tracta, però,
d’una cooperació aparentment con-
tradictòria. Els oncògens són gens im-
plicats en funcions vitals de la cèl·lu-
la que poden alterar-se i predisposar
la cèl·lula a una transformació malig-
na, mentre que els gens supressors de
tumors actuen per contrarestar l’acti-
vitat dels oncògens. Segons va expli-
car Pellicer, per tal que es desenvolupi
el tumor cal que es produeixin altera-
cions en els oncògens, però, al mateix
temps, cal que alguna alteració afec-
ti també els gens supressors, de tal
manera que no puguin desenvolupar
la seva tasca reguladora. 
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ca infantil i juvenil» i «Neuropsicologia
nen per objectiu
ne els coneixe-
 necessaris per
a amb una orien-
ctica que integra
es ordinàries i
 i tractament en

línics. Amb mo-
el doctor Miquel

epartament de
a Legal, va pro-

La psicologia clí-
a: present i pers-
bre el paper del

psicòleg en el camp de la psiquiatria.

ical
icina Tropical i
 UAB, coordinat
 és el primer de
clou unes pràc-
 país africà, tal
ats britàniques.
nt s’ha dut a ter-
 ciutat de Thies
 tropical i en el
t les pràctiques,

que s’han prolongat durant quatre set-

der superar la idea de cooperació orien-
tada en un sol sentit.

Conferència sobre
Atapuerca a la UAB
Eudald Carbonell, codirector del Grup
Atapuerca i professor de l’Àrea de
Prehistòria de la Universitat Rovira i
Virgili, va pronunciar, el dia 11 de no-
vembre, una conferència a la Facultat
de Medicina de la UAB sota el títol
«Homínids: d’Àfrica a Euràsia».

L’acte, que va tenir lloc a l’aula
M5-001 d’aquesta facultat, va ser or-
ganitzat pel Grup Evolució Humana
de la Facultat de Medicina de la UAB,
associació universitària de caràcter edu-
catiu que es dedica des de fa un any a
raonar i discutir els avenços que es fan
en la teoria de l’evolució humana.

Carbonell va posar el nombrós pú-
blic assistent al corrent de les últimes
descobertes fetes al jaciment d’Ata-
puerca (Burgos).

e cinc mil tones de plom són dis nu
a l’Estat espanyol en forma de

cap
 un

L’investigador Àngel Pellicer.
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Nous estudis 
de neuropsicologia 
i psicopatologia
El 19 d’octubre passat, l’aula magna
de la Casa de Convalescència, a l’Hos-
pital de la Santa Creu i de Sant Pau, va
acollir la presentació de tres nous estu-
dis de tercer cicle: «Psicopatologia clí-
nica de l’adult», «Psicopatologia clíni-

alment 
clínica». Els estudis te
proporcionar a l’alum
ments i l’experiència
exercir la pràctica clínic
tació eminentment prà
l’alumne en les tasqu
d’avaluació, diagnòstic
centres hospitalaris i c
tiu de l’acte inaugural, 
Casas, professor del D
Psiquiatria i de Medicin
nunciar la conferència «
nica des de la psiquiatri
pectives de futur», so
l. En aquestes zones,
una concentració de
p de la superfície de
metre quadrat (dada
bufera de València en
at el 1998). 

adors apunten com a
lema de la contami-
 l’ús de materials al-
 l’acer, l’estany, el

Medicina trop
El Mestratge de Med
Geografia Mèdica de la
pel doctor Oriol Vall,
l’Estat espanyol que in
tiques tutelades en un
com fan les universit
Aquesta activitat doce
me en un hospital de la
(Senegal), a la sabana
seu entorn rural. Duran

acitat de volar, 
 ànec collverd 
C A
persades a
 perdigons

anifestats, com in
s ales plegades, en
laty rhynchos).
De les aproximada
nes anuals de plom
arreu del món a la 

Més d
des i dispersades a l’Estat espanyol.
A tall de comparació, la quantitat de
plom emesa anualment a causa de la
combustió de la benzina se situa en-
tre les sis-centes i les mil tones.
Aquesta és una de les dades més des-
tacades de la revisió sobre la situació
mundial de la contaminació per per-
digons de plom, publicada recent-
ment a la Revista de Toxicología,
que ha elaborat un equip de recerca
del Departament de Farmacologia i
de Terapèutica de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, juntament amb

un investigador de la Universitat de
Guelph, a Ontario (Canadà).

Els investigadors afirmen que els ni-
vells de plom mesurats en animals cap-
turats en zones on es practica el tir su-
peren clarament els nivells mitjans
detectats en animals localitzats lluny
d’aquestes zones. Segons alerten els
investigadors, la intoxicació per plom
de les aus aquàtiques és un problema
especialment greu a Espanya. La in-
gestió de perdigons produeix anual-
ment la mort d’unes cinquanta mil aus
aquàtiques, moltes d’elles espècies pro-

ques dels animals intoxicats i els 
presa fàcil de malalties i depredado
A més, aquestes quantitats de plo
s’incorporen a les cadenes tròfiqu
després d’un període de temps que p
variar entre trenta i tres-cents anys, f
que constitueix una autèntica amena
per a la conservació del medi i per a
salut de les persones.

Pel que fa a l’efecte sobre la v

Problemes neuromusculars m
de caminar i de mantenir le

(Anas p
tegides. A aquesta dada, s’hi afegei-
xen els importants efectes tòxics del
plom a llarg termini que, sense provo-
car directament la mort, disminueix
l’agilitat i les defenses immunològi-

getació, els científics consideren es-
pecialment preocupant la possibilitat
que el plom s’incorpori als cultius
d’arròs de les zones humides, zones
on la caça amb perdigons és una pràc-

tungstè o el bismut, per a la fabrica-
ció dels perdigons i de la plomada en
el cas de la pesca esportiva, accions
factibles segons demostren els pre-
cedents en altres països.

Àngel Pellicer explica la cooperació 
entre els gens supressors de tumors i els oncògens 

manes, els alumnes han dut a terme una
recerca sobre la prevalença de les ma-
lalties transmissibles en els nens de 0 a
14 anys, s’han prioritzat les futures ac-
tuacions mèdiques amb les autoritats
sanitàries locals i s’ha realitzat un vídeo
educatiu de set minuts de durada amb el
títol On no hi ha promoció de salut.

El programa de pràctiques sobre
el terreny forma part d’un projecte do-
cent més ampli que intenta aconseguir
un model bipolar de salut entre dues
geografies. Es tracta d’aconseguir el
propòsit de simetria i equilibri per po-
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Les veus del Cor de la UAB van
inaugurar el curs acadèmic d’enguany
amb el concert Spirituals & Jazz, es-
trenat amb molt d’èxit durant la Festa
Major. Un any més, l’inici de les ac-
tivitats docents tornen a engegar una
nova temporada d’aquesta entitat cul-
tural universitària, que ja compta dis-
set anys de vida, la qual cosa la con-
verteix en una de les agrupacions

El Cor estrenarà Ceremony of Carols al concert de NadalVoluntariat Lingüístic
El Gabinet de Llengua Catalana de la
UAB i l’Associació de Voluntariat
Lingüístic (AVL) van organitzar con-
juntament el III Curs de Formació del
Voluntariat Lingüístic, els dies 16 i
17 de novembre de 1999.

El Curs era adreçat a les persones
que ja són voluntaris lingüístics i a les
que, sense ser-ho, estan interessades en
la llengua, l’animació cultural i la so-
ciolingüística o, simplement, que tinguin
L’Autònoma

culturals més antigues de la història
de 
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un fons d’aprenentatge del cant

ganes d’iniciar-se en la nova disciplina
de la dinamització lingüística. El nom-
bre de matrícules d’aquest any va superar
les vuitanta i la majoria dels conferen-
ciants ja havia participat en les edicions
anteriors del Curs.

L’objectiu perseguit pels organit-
zadors d’aquest curs va ser donar una for-
mació complementària nova i útil del ca-
talà per obtenir bons dinamitzadors que
contribueixin a estendre l’ús del català
en l’àmbit universitari primer, i a la res-
ta del país, després.

La presentació es va fer el dimarts
16 de novembre, a les 9.30 h, a la sa-
la d’actes de l’Edifici d’Estudiants, a
la plaça Cívica, i el parlament de ben-
vinguda va ser a càrrec de Marta Estella,
cap del Gabinet de Llengua Catalana
de la UAB.

A les 10 h, Miquel Strubell, direc-
tor adjunt dels Estudis d’Humanitats i
Filologia de la UOC, que ja ha partici-
pat en altres actes promoguts per
l’Associació de Voluntariat Lingüístic,
va donar peu a les activitats amb la con-
ferència «El context sociolingüístic dels
joves catalans». Strubell va relacionar
la història d’un país amb els seus drets
i deures lingüístics i els recursos de què

és el voluntariat», on Pilar Pujol, cap
de l’Àrea de Gestió de la Fundació
Pere Tarrés, va parlar dels límits i di-
lemes de la tasca del voluntariat i de
l’AVL dins de la societat. Les activi-
tats van finalitzar amb la conferència
«El Voluntariat Lingüístic de la UAB:
activitats i projectes». Aquest últim
acte va ser presentat per Mercè Nogués
i Jordi Pujol, tècnics del Gabinet de
Llengua Catalana de la UAB i, entre al-
tres temes, van parlar de la feina del vo-
luntari, de les campanyes de dinamit-
zació lingüística i de les estratègies
per a la integració dels estudiants es-
trangers. 

El Voluntariat Lingüístic es va cre-
ar l’any 1996 amb la intenció d’animar
els joves universitaris a moure’s pel
català, i des d’aleshores ha dut a terme
nombrosos projectes de dinamització
lingüística en l’àmbit universitari i,
especialment, a la UAB, entre els quals
destaquen, per l’èxit de participació
que va tenir, l’obra de teatre Que no
te’ls trepitgin!, escenificada a la majoria
d’universitats catalanes.

en el marc de la inauguració del curs
acadèmic a l’Escola Universitària de
Turisme i Hoteleria, el dimecres dia
27, a les 12 hores. L’acte va tenir
lloc a la sala Arnau de Vilanova de
l’Hotel Campus. 

Aquest guardó, el primer d’aques-
ta categoria que es concedeix en tot
l’Estat espanyol a un centre univer-
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cent i de serveis que durant aquests
anys ha desenvolupat l’Escola de
Turisme, i que l’han convertit en un
dels millors centres d’ensenyament
superior d’una de les primeres uni-
versitats del país. El rigor en l’en-
senyament, la qualitat del professorat,
l’aplicació de les eines telemàtiques,
la formació prèvia de les pràctiques
i una particular conceptualització de

A més a més, durant l’acte de lliura-
ment, el rector Carles Solà va donar
la paraula a l’escriptor Terenci Moix,
que va pronunciar la conferència
inaugural titulada «L’art oblidat de
viatjar». Aquesta conferència va re-
crear els inicis del turisme modern,
des del viatge individual fins al tu-
risme de masses, amb exemples re-
collits d’Egipte i de Grècia. L’es-
criptor també va destacar la
degradació que pateixen molts es-
pais a causa del turisme massificat.

Va cloure l’acte el rector Carles Solà,
que va definir com a gran repte per
a la Universitat la compatibilitat de
la democratització en l’accés als es-
tudis universitaris amb el rigor, la
qualitat i els fonaments humanístics.
A més a més, en el mateix acte, Solà
va declarar que l’adequació de la for-
mació universitària a la realitat del
mercat professional és el gran com-
promís de la universitat amb la so-
cietat.

e,

de la

Xavier Vives, director de l’Escola Universitària de Turisme, 
i l’escriptor Terenci Moix, en un moment de l’acte.
ls quals acu-
antaires entre
AS, hi regna

 «indefinició».
 «després dels
igs, la partici-
ivencial, co-

ra i expressen
 assaboreixen
t dintre de ca-

cia recomanable per a tothom. Del
mateix parer és una altra veterana
del PAS, encara que ella ressalta la fi-
gura del director Miranda per la se-
va capacitat per coordinar de mane-
ra satisfactòria el gran nombre de
cantaires. «Es tracta d’una persona
amb unes qualitats i una personalitat
excepcionals», diu aquesta jove in-
tegrant.

 UAB, en una de les seves interpretacions.
at és que deu
 d’un grup de

s que assagen
nes hores una
e les 2 a les
ades fins i tot
mb tot això,

enten que ca-
lima entre els
m diu Lluís,
or: «El fet de

ja per se una 
ana molt im-

quan la músi-

A partir d’aquest any, a més a
més dels típics assaigs de les obres,
es dedicarà part de les sessions a re-
alitzar audicions, exercicis d’afinació
més minuciosos i individualitzats o
aprendre a llegir partitures musicals.
Es tracta d’un esforç teòric extra que
es veurà recompensat amb la conva-
lidació d’aquesta activitat com a crè-
dits de lliure elecció. Miranda creu
que aquesta convalidació educativa i
acadèmica és beneficiosa per al re-
coneixement d’un treball continuat
d’una activitat cultural que suposa
 té molt clar:
una experièn-

col·lectiu, i el coneixement de les di-
ferents obres i dels compositors.

 pel mateix
a molt potent
mpreses i, ca-

es institucions
uesta manera,
e qualitat do-

la docència del turisme són els fets di-
ferencials de l’Escola que ha destacat
aquest reconeixement.

Inicis del turisme modern
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El Cor 
la UAB.
Una vegada estrenada l’obra
rituals & Jazz, el Cor, lluny de
ndre’s un merescut descans, ja ha
ençat els assaigs i la preparació

na nova actuació per assolir un
s seus objectius importants del
s: el tradicional concert de Nadal.
L’obra elegida per a aquesta im-

rtant actuació és Ceremony of
rols, una creació contemporània del

positor Jeremy Britten en ver-
 original de veus blanques, enca-
ue el cor interpretarà una versió

Ceremon
deixen u
alumnes,
una mica
Però, com
dos o tre
pació és
mencen a
tot el que
l’obra qu
quada per a veus mixtes. A més
és de les veus corals, aquesta peça
ptarà amb l’habitual acompa-

ment musical, i l’instrument ele-
per acompanyar les veus serà l’ar-
 instrument sorprenent per la seva
lesa i la seva melodia. En l’elec-
 de Ceremony of Carols, Joaquim
randa, director del Cor des del
93, ha destacat el component
tracció de l’obra per al públic i
 als mateixos cantaires, així com
eva facilitat d’adequació, carac-
stiques que han fet destacar aques-

da un d’
ser difícil
quasi sei
dos dies a
mica int
3.30 de la
els caps 
però, els 
da any es
integrant
un veterà
treballar 
formació
portant. A
ta peça entre altres composicions
d’anteriors èpoques i estils.

Als primers assaigs de la peça

ca t’envo
nectar de
participa

disposa per poder complir-los. Dues
hores més tard, Emili Boix, sociolin-
güista i professor de la Universitat de
Barcelona, va parlar sobre «Mentalitats
i usos lingüístics dels universitaris».
Va explicar l’actual situació lingüísti-
ca dels estudiants de les universitats
catalanes, tot contextualitzant-la amb
dades dels estudis fets sobre aquesta
qüestió. Emili Boix va proposar un
exercici pràctic als assistents, amb el
qual es va obrir un debat que va tenir una
participació nombrosa i motivada.

El dimecres 17, a les 9.30 h, el
curs va començar amb la xerrada «Què

Ramon Capellades, director general
del Laboratori General d’Assaigs i
Investigació de la Generalitat de
Catalunya, va lliurar a l’Escola
Universitària de Turisme de la UAB
la certificació de Qualitat ISO 9002,

sitari, v
Capellad
per gestio
da vegad
de servei
es recone

L’Escola Universitària de T



1999-2000, un cicle de conferències

Sr. Hiramatsu, va inaugurar aquest ci-
cle amb la conferència «Japó. El seu
paper i la seva posició al món vers el
segle XXI», en què va fer un balanç ge-
neral i una explicació de la situació
geopolítica, econòmica i social, així
com la descripció de les característi-
ques més generals del poble japonès
i una projecció futura de la nació més
important d’Àsia.

La conferència del dia 18, titu-
lada «L’art budista japonès: mul-
timèdia-comunicació-presentació»,
va ser a càrrec dels professors Noro
i Oshsashi, de la Universitat de
Waseda (Tòquio). El professor Noro
va explicar els orígens del budisme
a l’Índia i la seva història fins a la in-
troducció d’aquesta religió al Japó, i
va destacar la capacitat d’aquesta re-
ligió per fondre’s amb altres cultures
heterogènies. Noro també va explicar
la història de l’art budista heretat al
Japó mostrant les estàtues i els tem-
ples més bells d’aquest país. Per la se-
va banda, el professor Ohashi va

Els assistents van experimentar l’ori-
ginal sensació acústica i visual de

da «La concentració a l’Orient»,
tindrà lloc el 9 de desembre. 

Violència domèstica
La Universitat Autònoma de Bar-
celona és capdavantera a l’Estat en la
creació dels primers estudis sobre la
violència domèstica. El dia 14 d’oc-
tubre, es va inaugurar, a la sala de
graus de la Facultat de Psicologia, el
primer Mestratge d’Estudi de la
Violència Domèstica. 

Davant l’actualitat i la urgència
social del tema, la Universitat
Autònoma de Barcelona i l’Asso-
ciació de Dones contra la Violència
Familiar (TAMAIA) van organitzar
conjuntament aquest mestratge, amb
la col·laboració de l’Institut Català de
la Dona (ICD) i de l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS). D’aquesta manera, la UAB
serà la primera universitat que im-

partirà un mestratge interdisciplina-
ri sobre violència domèstica desti-
nat a la formació de professionals
que intervenen des de diferents àm-
bits en aquest tipus de situacions
conflictives.

El Mestratge té una durada de
dos anys i el seu objectiu principal és
proporcionar les bases conceptuals i
els recursos metodològics necessaris
per a la comprensió i l’avaluació de
les situacions de violència familiar.
Aquest mestratge és adreçat a per-
sones llicenciades o amb titulació
equivalent al segon cicle, encara que
també podran participar-hi persones
amb experiència en aquest camp de
treball o amb titulació universitària
de primer cicle.

7

ntorn, i compromesos amb el progrés
el seu país», va dir Tolrà.

Cadascun dels coordinadors dels
iferents programes que componen

a Fundació Autònoma Solidària va re-
re un diploma de mans del rector
om a mostra de reconeixement i van
rendre la paraula per agrair la parti-
ipació de tots els seus companys, i per
xpressar els seus desitjos de continuar
reballant en aquesta tasca.

L’Autònoma
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gia i neurociències pro
versitats, hospitals i c
tigació de tot l’Estat. Entre els
assistents, també hi h
sociòlegs, físics, lingü
periodistes de divers
cionals i estrangers.

Durant aquests tres
ha estat la capital inte
psicobiologia i les neu

El nivell elevat del 
conferències i els deb
un gran desenvolupa
neixement de les funcio
cervell humà. Les jorn
tat sobre processos co

envolupament de les tècniques de
neuroimatges funcionals que perme-
ten obtenir «retrats» del cervell que en
mostren la part que treballa quan s’està
realitzant una determinada operació
mental o quan s’experimenta un de-
terminat sentiment. Aquestes i altres
tècniques experimentals han permès
d’establir, amb força claredat, les re-
gions del cervell relacionades amb la
por o la memòria, i les diferents parts
que treballen quan es veu un objecte
i l’identifiquem. Es comença també a
conèixer els mecanismes del cervell
que fan possible la consciència, de la
qual cosa, fins fa molt poc, només era
possible parlar-ne d’una manera fi-
losòfica. Els científics que hi van par-
ticipar també van explicar el conei-
xement més recent sobre com
evoluciona el cervell i com el medi am-
bient i les seves pressions influeixen
en el desenvolupament i en la
intel·ligència.

eixement als voluntaris.
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«Fer un merescut reconeixement pú-
blic al treball diari dels voluntaris de
la UAB», aquesta podria ser la frase
que millor captaria l’essència de l’ac-
te que va tenir lloc el dilluns dia 15
de novembre, a la sala d’actes de
l’edifici del Rectorat.

En l’acte, presidit pel rector de la
UAB, Carles Solà, i el director de la
Fundació Autònoma Solidària, Jordi

Emoc
Tot coin
nominad
30 de se
sats, va
Ciència 
ferèncie
Coneixe
i de la I
professo
del Dep

Reconeixement al voluntariat de la UAB
Tolrà, es va retre homenatge als més
de tres-cents estudiants, professors i
PAS de la UAB que col·laboren en al-
gun dels diversos voluntariats que
componen la Fundació, l’objectiu de
la qual, des de la seva creació el curs
1998-1999, és esdevenir un instru-
ment útil al servei del desenvolupa-
ment de polítiques d’integració so-
cial, de promoció del voluntariat i de
solidaritat activa en el marc de la
UAB.

Tant el rector com Jordi Tolrà, des-
prés d’efectuar un balanç positiu de

Voluntariat Lingüístic...) i dels objec-
tius d’aquesta fundació, van expressar
el seu desig que la Fundació Autònoma
Solidària sigui un instrument al servei
de la integració social i de la solidari-
tat activa al campus i van elogiar la
tasca del voluntariat com a instrument
de canvi social. «Les universitats han

e
d

d
l
b
c
p

Instantània de l’acte de recon
El Centre d’Estudis Internacionals
de la UAB, amb la col·laboració del
Consolat General del Japó i del
Vicerectorat de Relacions Inter-
nacionals, organitza, durant el curs

les activitats del voluntariat durant el
curs 1998-1999 (els programes
Voluntaris per Bòsnia, PIUNE,

de formar no tan sols bons professio-
nals i científics sinó ciutadans actius i
persones responsables envers el seu

c
e
t

El Japó, més a prop de l’Autònoma
sota el títol El Japó d’Avui i la seva
Projecció al Pròxim Segle. 

Es tracta d’una aproximació a un
país capdavanter econòmicament,
però la cultura del qual ens és total-
ment desconeguda. En les conferèn-
cies, que tindran lloc a la sala de graus
de la Facultat de Ciències de l’Edu-
cació, hi participaran especialistes
(tant japonesos com de l’Estat 
espanyol) en diversos camps, que do-
naran la seva visió dels elements bà-
sics de l’estudi intercultural del Japó.

El cònsol general d’aquest país,

mostrar, gràcies a les noves tecnolo-
gies, un apropament a la cultura, l’art
i el pensament religiós japonesos.

l’estada dins del temple de Yakushiiji,
el més important i antic del Japó.

La pròxima conferència, titula-

l’aprenentatge, la memòria, l’emo-
ció, la consciència i la intel·ligència.
Els assistents han pogut recapitular i
posar al dia els seus coneixements so-
bre les tècniques modernes d’investi-
gació cerebral i sobre els mecanis-
mes del sistema nerviós que fan
possible o controlen aquests proces-
sos.

«Retrats» del cervell
Entre les troballes esmentades en
aquestes jornades, destaquen el des-

Els professors Noro i Oshsahi, i el director del Centre d’Estudis
Internacionals, Sean Golden, en un moment d’una de les conferències.



Premis literaris
Els fills de Pere Calders i Miquel
Martí i Pol van ser presents a l’ac-
te de lliurament dels premis de nar-
rativa i de poesia que porten el nom
dels seus pares.

El dijous 4 de novembre, va te-
nir lloc la proclamació dels guanya-
dors del IV Premi de Narrativa «Pere
Calders» i del IV Premi de Poesia
«Miquel Martí i Pol», organitzats
pel Servei de Publicacions de la

8
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Benvinguda als alumnes 

UAB. El lliurament dels premis es
va fer a la sala del Teatre de la UAB,
situada a l’Edifici d’Estudiants, a
la plaça Cívica.

El jurat del «Pere Calders», pre-
sidit per Jordi Berrio, va elegir la no-
vel·la Professions liberals, de Jordi
Cervera i Nogués, per atorgar-li el
premi de narrativa. El Premi de
Poesia «Miquel Martí i Pol» va re-
caure en dues obres: L’angle humà,
de Joan Carles González Pujalte, i
Soliloquis, de Sadurní Tubau 
i Pascual.

L’acte va ser amenitzat amb un
recital poètic sobre l’obra de Miquel
Martí i Pol, titulat La meva veu a
les vostres mans, a càrrec de Rosa
Cadafalch i amb l’acompanyament
musical de Pep Poblet.

«Tenim vint-i-cinc anys»
L’escola Bressol Gespa, situada al
campus de la Universitat Autònoma
de Barcelona, celebra enguany el
seu vint-i-cinquè aniversari com a

Una vegada més, com ja és habitual des de principis dels vuitanta, va tenir
lloc la tradicional Festa Major. Benvinguts a l’Autònoma, el dia 22 de novembre.
La Festa Major, que s’ha consolidat com una de les activitats festives més im-
portants de tota la comarca, va aconseguir reunir més de trenta mil assistents
entre estudiants i curiosos vinguts de tota la província, i va resultar una òp-
tima manera de donar la benvinguda als nous alumnes. Pensant en el medi
ambient, un any més, l’objectiu de reduir al màxim els residus d’aquesta
festa s’ha acomplert. Prova d’això són els més de vint-i-un mil gots de plàs-
tic utilitzats pels alumnes per realitzar totes les consumicions (gots la majo-
ria dels quals ja estan adornant les habitacions dels assistents).

Els actes de la festa d’inici de curs van començar a les 12 del migdia, a
la plaça Cívica, amb el pregó inaugural a càrrec, aquest any, de Jordi Bertran
i Albert Vinyoli (conductors del programa Avisa’ns quan arribi el 2000).  

Projecte d’Avaluació del Marc Institucional
El professor i membre de la mesa del Claustre Rafael Grasa ha estat nomenat
coordinador del Projecte d’Avaluació del Marc Institucional de la UAB, pro-
jecte que es desenvoluparà durant el dos propers anys.

La preocupació per l’organització institucional, l’eventual i possible refor-
ma de la LRU, la discussió en curs a Catalunya sobre el govern de les univer-
sitats, així com l’establiment de noves fites estratègiques per als propers anys,
i, fonamentalment, l’ordenació de la reflexió de la comunitat universitària so-
bre el que cal canviar per adaptar-se als nous objectius, amb un paper impor-
tant en la discussió del Claustre, dels departaments, dels centres, dels grups d’es-
tudiants, etc., són temes de màxima preocupació de l’equip de govern.

En aquest sentit, el rector va anunciar en l’última reunió de la Junta de Govern
i en el Claustre General, que va tenir lloc el dia 23 de novembre, la creació  de

JOSEP FONT I CIERCO, professor del
Departament de Química, ha estat conde-
corat amb la medalla Narcís Monturiol al
mèrit científic i tecnològic, per la seva tas-
ca acadèmica i de gestió, lligada al desen-
volupament de la UAB, i pels seus treballs
de recerca en fotoquímica orgànica i en sín-
tesi orgànica estereoselectiva de productes
naturals, especialment en l’ús de derivats de
carbohidrats com a sintons quirals.
institució encarregada de donar lal’esmentat projecte, que en els propers dos anys haurà de perfilar l’elaboració

L’Autònoma
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en producció de pinsos i en la recerca i apli-
cació d’additius alimentaris en producció
animal.

Medalla Narcís
Monturiol al CREAF
El Centre de Recerca Ecològica i
d’Aplicacions Forestals (CREAF)
ha estat guardonat amb la placa
Narcís Monturiol, que concedeix la
Generalitat de Catalunya, per les se-
ves contribucions en investigació bà-
sica i aplicada en ecologia terrestre,
que han permès augmentar el co-
neixement sobre els ecosistemes me-
diterranis i generar eines concep-
tuals i metodològiques per millorar
la gestió del medi natural i rural. El
CREAF és un institut universitari
adscrit a la UAB i centre associat a
l’IRTA, que es va crear l’any 1987
per impulsar la investigació bàsica i
aplicada en ecologia terrestre.
primera educació, més tendra i 
delicada, als més menuts. La inau-
guració dels actes del vint-i-
cinquè aniversari de l’Escola Gespa
tindrà lloc el 14 de desembre, a les
20 h, al Teatre de la UAB, i hi ac-
tuarà el Cor de l’Autònoma. Molts
han estat els nens que han passat per
l’escola bressol, quasi un miler,
des que un grup de pares i monitores
van transformar un casal d’estiu
en el que és avui. 

d’un diagnòstic per assumir les reformes que es consideren adients.
El professor Rafael Grasa ha estat designat per coordinar el projecte, que

en una primera fase haurà de comptar amb la col·laboració més àmplia possi-
ble, alhora que es crearà una comissió ad hoc del Claustre que comenci en pa-
ral·lel els seus treballs per reformar el Reglament a fi d’introduir-hi les millo-
res imprescindibles. 

Margarida Arboix, membre del CVMP
Margarida Arboix i Arzo, directora del Departament de Farmacologia i de
Terapèutica, va ser nomenada, el setembre passat, representant espanyola al
Comitè d’Avaluació de Medicaments Veterinaris de la Unió Europea (CVMP).
RANCESC PUCHAL I MAS, professor 
ilat del Departament de Patologia i 
roducció Animals, ha estat guardonat am

a medalla Narcís Monturiol al mèrit cie
ífic i tecnològic, per la seva tasca acadèm
 contribució a la creació de la Facultat
eterinària i al desenvolupament de la m
erna tecnologia alimentària en les ind
ries de l’alimentació i nutrició animal, i
lantació dels nous sistemes de formula
Bon mil·lenni!
L’Àrea d’Afers Institucionals us
desitja molt bones festes i una bo-
na arribada al nou mil·lenni. Que
el coneixement, la felicitat i la
solidaritat us facin de guies i
d’acompanyants pels senderols
de l’any 2000.

D’altra banda, la mateixa professora Margarida Arboix i Mariano Domingo
Álvarez, professor del Departament de Patologia i de Producció Animals,
han estat nomenats, pel ministre de Sanitat, membres del Comitè d’Avaluació
de Medicaments d’Ús Veterinari.

Nomenaments
Antonio Méndez Vilaseca, professor del Departament de Física, va ser ele-
git, pel Claustre de la Facultat de Ciències, nou degà de la Facultat, el dia 20
d’octubre passat, per 109 vots a favor, 12 vots en contra i 17 vots en blanc.

D’altra banda, la professora Mercedes García Arán va ser nomenada di-
rectora del Departament de Ciència Política i de Dret Públic, el dia 1 de no-
vembre de 1999.

Premis d’investigació
Als professors del Departament de Química Salvador Alegret Sanromà i
Marcial Moreno Mañas, els ha estat concedit el VII Premi d’Investigació BUR-
DINOLA-99. Aquesta societat cooperativa, que commemora enguany el seu
vintè aniversari, va lliurar aquests premis d’investigació en el decurs de la ce-
lebració a Barcelona de la Fira Internacional de Química Expoquimia’99. El
premi té una dotació econòmica d’un milió de pessetes. És la primera vega-
da que aquest guardó es concedeix a l’àmbit de la química analítica.
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