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El Claustre rebutja i condemna la violació 
del dret a la lliure expressió i manifestació
El Claustre General de la Universi
Autònoma de Barcelona es va reu
en sessió extraordinària el dia 18 de
ner de 1999, per tractar els fets es
vinguts el dia 14 de gener, amb m
tiu de la visita del president del gove
central, José María Aznar, al Cen
Nacional de Microelectrònica, i que 
acabar amb una càrrega de la Pol
Nacional contra els estudiants. El m
xim òrgan de representació de
Universitat va aprovar una declar
ció de condemna de la desproporc
nada actuació de les forces de segur
va donar suport al rector Carles S
en la moció de confiança que va p
sentar, i va declarar persona non gra-
ta el president del govern espany
José María Aznar, la delegada del 
vern central a Catalunya, Julia Gar
Valdecasas, i el cos de Polic
Nacional. 

El dijous 14 de gener, el preside
del govern central, José María Azn
va visitar el Centre Nacional d
Microelectrònica (CNM), centre de
Consell Superior d’Investigacion
Científiques (CSIC), situat al camp
de la UAB. Al voltant de les 12.30
va tenir lloc una manifestació d’e
tudiants contraris a la política del g
vern estatal, que es va iniciar a
plaça Cívica en direcció al CNM
però que no va poder continuar
seva marxa perquè es va troba
desplegament de la Policia davan
Facultat de Filosofia i Lletres. El fo

L’actuació de la
cejament immediat entre les forces de
seguretat i els estudiants va derivar
sense que es produís cap incident pe
part dels alumnes, en una actuació
desproporcionada i indiscriminada
per part de la Policia, amb cops de po
rra i bales de goma, tot i la interven-
-
-

a

-
t,

-

l

ció de diferents responsables de
Universitat intentant evitar l’acció
repressora. Com a conseqüèn
d’aquesta actuació, es van prod
nombrosos ferits, catorze dels qua
van haver de ser atesos al Ser
Assistencial de Salut de la Universit
amb contusions i ferides de diver
consideració. 

El mateix dia dels fets, el recto
i l’equip de govern de la Universita
Autònoma de Barcelona van mo
trar la seva protesta i rebuig per l’a
tuació de les forces de seguretat
l’Estat al campus, van denunciar l’a
titud provocadora de les forces d
seguretat impedint la lliure express
dels estudiants amb una acció tot
ment desproporcionada, i van dem
nar la convocatòria urgent d’un clau
tre extraordinari per al dilluns 18 d
gener. D’altra banda, es va interp
sar una denúncia dels fets als jutj
de Cerdanyola del Vallès. 

El divendres dia 15 de gene
l’equip de govern, els degans i d
rectors de centre de la UAB, reun
amb caràcter d’urgència, van fer p
blica una Declaració institucional,
on s’exigia que les persones respo
sables de l’ordre públic durant el fe
i en concret la delegada del govern
l’Estat espanyol a Catalunya, Jul
García Valdecasas, assumissin p
nament les seves responsabilitats
rector Carles Solà i altres membres
la comunitat universitària, en com

olicia Nacional va ser desproporcio
,
r

-

panyia dels rectors de les universitat
membres de l’Institut Joan Lluís
Vives, que estaven reunits en sessi
ordinària a la UAB, van lliurar en
personalment la Declaració insti-
tucionala la delegació del govern. Els
rectors de l’Institut Joan Lluís Vives
a
r

i
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-
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també van fer públic un comunicat e
el qual se solidaritzaven amb la p
sició de condemna de la UAB.

El mateix dia 15, els estudian
van convocar una aturada de les cl
ses i una manifestació a Barcelona
la qual més de quatre mil estudian
i treballadors de la UAB i d’altres
universitats van manifestar-se fins
la Delegació del Govern a Cataluny

El dilluns dia 18 de gener, el m
nistre de l’Interior, Jaime Mayo
Oreja, va comparèixer a la comiss
de Justícia i Interior del Congrés de
Diputats a Madrid, on va justificar l
càrrega per la vinculació dels man
festants a «grups violents radicals
El dijous 21, els estudiants van d
nunciar l’intent del ministre de cri
minalitzar-los amb l’ús de «lliste
negres».

Adhesió de la CRE
La Conferència de Rectors Europe
(CRE ), que agrupa 526 universita
de 39 països d’Europa, va fer arrib
la seva solidaritat al rector i a la Un
versitat Autònoma de Barcelona e
pressant la seva adhesió al comu
cat emès el dia 22 de gener per
Conferència de Rectors de les Un
versitats Espanyoles (CRUE).

La UAB ha rebut centenars d’ad
hesions solidàries d’universitats, pa
tits polítics, entitats cíviques i so
cials, i milers a títol personal.

Cal destacar que el conseller de

ada i indiscriminada.
s

ó

Presidència, Xavier Trias, en un ac-
te de commemoració del sisè ani-
versari de Voluntaris per Bòsnia de
la UAB, que es va fer el dia 20 de ge-
ner, va expressar el seu suport al rec-
tor i a la UAB pels fets esdevinguts
el dia 14.
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Policia ja no es dedica a rebutjar els

des,
les fa derrapar per davant de la
Facultat i dels estudiants, i des de
l’interior, amb les portes obertes,
marxa disparant i insultant els estu-
diants.

Des del Servei de Seguretat no
s’observa cap policia contusionat.

ocorreguts durant la visita del president del Govern 

ts va

Página 2
Coneixements previs
El dimarts dia 12 de gener, el gab
net del Rectorat s’assabenta, per m
de la direcció del Centre Naciona
de Microelectrònica (CNM), de la
possible visita del president de
Govern al CNM.

El dimecres dia 13, atès que n
existeix cap comunicació oficial de l
visita, des de Protocol se’n dema
la confirmació a la Delegació de
Govern.

El dijous dia 14, a les 9.30 h
s’avisa el Servei de Seguretat de
Universitat que la visita del pres
dent ha estat confirmada. 

Mesures de seguretat portades
a terme per la UAB
Un cop confirmada la visita, el Serve
de Seguretat de la Universitat es p
sa en contacte amb els Moss
d’Esquadra. Aquests l’informen qu
són coneixedors de la visita però q
no estan implicats en l’operatiu i qu
no hi faran acte de presència.

A continuació, es posa en con
tacte amb la Policia Nacional d
Cerdanyola del Vallès, on és inform
que l’operatiu de seguretat està fo
mat per membres de la Polici
Nacional de la Verneda i per mem
bres de la seguretat de la Presidèn
de Govern. 

En tercer lloc, es contacta am
la Policia Local de Cerdanyola, l
qual li comunica que desconeix to
l’operatiu.

El darrer contacte que es fa 
amb l’empresa Prosegur, per dem
nar que reforcin els serveis habitua
reforç que es posa en funcioname
a les 11.00 h.

Després d’aquestes actuacion
el Servei de Seguretat va a visit
personalment el servei de seguretat 
CNM, el qual li manifesta que no t
preparat cap operatiu especial.

Informe dels fets 
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A les 11 h comencen a arribar

ment. A les 11.30 h s’aconsegueix
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la vida acadèmica.
Declarem un cop més que la uni-

versitat és i ha de continuar sent un
àmbit de la lliure expressió i el debat,
on es promoguin l’esperit crític i el res-
pecte a les opinions diverses.

En aquest cas, ni la seguretat de
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del Govern, que manifesten ser els r
ponsables de tot l’operatiu. Se’ls c
munica que molt probablement 
haurà alumnes que manifestaran la
va disconformitat amb la política de
president Aznar i se’ls demana que
deixi la iniciativa dels assumptes d
seguretat als responsables de la U
per tal d’evitar un hipotètic enfron
tament, ja que, des de Seguretat d
UAB, ja s’està acostumat a coordin
actuacions com aquestes i mai 
han representat cap tipus de pe
per a ningú. Aquests responsab
accepten la proposta. 

A les 12.30 h, quan per ràdi
s’avisa que els estudiants han so
de la Plaça Cívica, els responsab
de seguretat es dirigeixen a par
amb aquests alumnes i es torna a 
manar als responsables de la Poli
que no actuïn contra ells, cosa q
també s’accepta. Durant uns m

La intervenció de diferen
ments de les negociacions amb els
s, el rector hi és present. Un
ector ha marxat per atendre la
el president Aznar, desapa-

reixen els responsables de l’opera-
xi
 la

r-
n
ó
i-
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-
e

les forces de seguretat.
Considerem que la responsabili-

tat dels fets correspon a les autori-
tats polítiques i, especialment, a la
Delegació del Govern a Catalunya,
que van demostrar imprevisió, des-
coordinació i incompetència.
-

-

a

t
s

-

Policia comença a reprimir els est
diants amb porres, moment en el qu
també és agredit el cap de l’Àrea 
Logística i de Medi Ambient, qui es
tava en el procés de negociació.

Com a conseqüència d’aques
agressió, els estudiants es retire
arriben més reforços policials
Canvien de material antiavalots, am
escopetes de boles de goma que m
tren de forma provocativa als est
diants. A conseqüència d’aques
provocació, els estudiants tornen
acostar-se a la Policia, que els al
nya amb porres. Amb aquesta no
acció de la Policia els estudiants to
nen a retirar-se i, un cop s’han re
rat, la Policia comença a disparar l
pilotes de goma, sempre directes co
tra ells, mai es tira a l’aire. Aques
fets ocorren entre les 12.30 i 13.50

En el darrer quart d’hora, l

responsables de la Universitat no 
estudiants, sinó que inicia una per-

Filosofia i Lletres; des d’allà, dispa-

s

e

a
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e
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e

at

Davant els fets esdevinguts el dia
14 al Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona, els rectors
i representants de les universitats
membres de l’Institut Joan Lluís
Vives:

c

furgonetes amb les sirenes engega

 poder evitar l’acció repressora.
Després de la càrrega 
efectius de la Policia i, des del Servei
de Seguretat, s’intenta localitzar les
persones que en tenen el comanda-

alumne
cop el r
visita d
i

-
-
s

ó

contactar amb dues persones, una
la Verneda i una altra de Presidènc

La Conferència de Rectors de le
Universitats Espanyoles (CRUE
reunida en Assemblea General avui 
vendres 22 de gener, davant els fe
ocorreguts a la Universitat Autònom
de Barcelona el passat dia 14, ha ac
dat manifestar el que segueix:

Lamentem els successos negat
ocorreguts al campus de la Universit
Autònoma de Barcelona, que han a
terat imprudentment la normalitat d

Condemna de la 
etiu policial i, sense que es produei
cap incident per part dels alumnes,

-
s

r-

s
t
-

les persones ni la normalitat unive
sitària sembla que estiguessin en u
situació que justifiqués la intervenci
de la força pública en l’espai un
versitari. Els drets dels ciutadans,
seva seguretat i l’autonomia unive
sitària han de ser sempre compa
bles.

Condemnem l’actuació despro
porcionada i d’extrema violència d

RUE
secució d’aquests, els dispara pilotes
de goma, i arriba a traspassar el car-
ril bici situat davant la Facultat de
ra cap a l’interior de la Facultat. 
Finalment, la Policia puja a le

a

-

Els rectors de les universitats d
l’Institut Joan Lluís Vives, reunits
el dia 15 a la Universitat Autònom
de Barcelona amb motiu de la ses
ordinària del Consell General d
l’Institut Joan Lluís Vives, han decid
suspendre temporalment la reuni
desplaçar-se a la Delegació d
Govern a Barcelona, on s’ha lliur
el comunicat següent:

Solidaritat dels re
ó

i
l

1. Expressen la seva solidaritat 
suport al rector i a tota la comunitat
universitària de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

2. Condemnen l’actuació des
proporcionada de la Policia, espe
cialment inadequada en un campu
universitari.

3. Denuncien la desconsideraci

tors

es van recollir aquestes bales 
de goma i cartutxos.
de les autoritats governatives res-
pecte del paper que la universitat
exerceix en la societat.

Bellaterra (Cerdanyola del
Vallès), 15 de gener de 1999
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president Aznar, es va declarar a fa-
vor de la moció de la mesa
Claustre, va demanar que aques
demnés qualsevol atac a la llib

o
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 fet

tú
ja que l’expressió non gratano és
gaire compatible amb els principis

-
i-
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 al
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pel

conjunt de la comunitat universitària
i també per la resta de les universitats

 l’Estat.
«Per aquests motius, demanem

e l’acció institucional assumida pel
n-
a-
n.

 la història
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El dia 18 de gener va tenir lloc e
Claustre General extraordinari a fi d
debatre la qüestió de confiança pr
posada pel rector, Carles Solà, i les m
cions presentades per la mesa 
Claustre i dos grups d’estudiant
Carles Solà va ser confirmat per àm
plia majoria: 161 vots a favor, 4 en co
tra i 11 abstencions. La proposta de
mesa del Claustre va ser aprovada 
143 vots a favor, 2 abstencions i c
vot en contra. La proposta presenta
per un grup d’estudiants declara
«persona non grata» la delegada de
Govern, Julia García Valdecasas, i
cos de la Policia Nacional va ser apr
vada per 60 vots a favor, 20 en co
tra i 45 abstencions. La presenta
per un grup d’estudiants de declar
«persona non grata» el president de
Govern, José María Aznar, va s
aprovada per 57 vots a favor, 51 vo
en contra i 36 abstencions.

El Claustre va tenir lloc en un am
bient de gran emotivitat, a causa de
violents incidents produïts el dia 14
de les explicacions donades pel m
nistre de l’Interior, Jaime Mayor Oreja
que van indignar la majoria de mem
bres de la comunitat universitària.

Nombrosos estudiants van ser p
sents al debat amb cartells i panc
tes al·lusives als fets.

Per la seva banda, rector Solà 
fer una crida a la serenitat i va crit
car una de les pancartes, que acu
va de feixista el president Aznar.

El rector va manifestar que no e
tava preparat per afrontar una situ
ció tan anormal com la que s’hav
produït i va llegir l’informe elabora
per la mateixa universitat explicant e
fets, i que reproduïm íntegrament e
aquestes planes. També va llegir 
diversos comunicats i declaracion
de l’equip de govern, degans, recto
i representants de l’Institut Joan Llu
Vives, tots defensant l’autonomia un
versitària i manifestant la condemn
de les accions de la Policia.

En el torn de paraules, va have
hi nombroses intervencions, totes 
defensa de l’actuació del rector i en 
to summament crític amb l’actuaci
de la Policia. El degà de la Facultat 
Ciències de la Comunicació, Jua
José Perona, en nom de tots els deg
va demanar la continuïtat de l’equ
de govern. Alguns membres d
Claustre van denunciar la manipul
ció dels mitjans de comunicació e
l’explicació dels fets, qüestió que v
contestar el professor Josep Llu
Gómez Mompart, que va diferencia
l’actitud dels mitjans controlats pel go
vern central de la premsa en gener
i va explicar amb força detall la gra
vetat de la intervenció de la Policia

El degà de la Facultat de Filosof
i Lletres, Joan Gómez Pallarés, 
explicar el seus intents de mediaci
va denunciar l’intent de manipulaci

Un claustre per a
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de les seves paraules per part de la d
legada del Govern.

En el debat previ a la votació de
les mocions, van intervenir-hi molts
estudiants de totes les associacions
de la Coordinadora dels Assembleari
de Facultats, i es van introduir algu-
s

-

-
-

a

a-

nes correccions lingüístiques en
declaració de la mesa del claust
que va ser aprovada sense cap vo
contra.

En el transcurs del debat, el pr
fessor Jordi Bacaria va criticar la ma
ca d’informació sobre la visita d

L’endemà
e-

 i
s

pecte a les diverses opinions que s’hi pu
guin manifestar. Garantir en qualsevol cir-
cumstància aquest caràcter d’àmbit d
pràctica i aprenentatge de les llibertats é
una exigència, atesa la funció de la uni
versitat, el concepte d’autonomia univer-
sitària recollit a la Constitució i la matei-
xa història de la UAB.
,
n

El secretari general va explic
que l’equip de govern compartia la i
dignació d’un grup de claustrals en d
manar un acte notori com pot ser el
d’una declaració de persona non gra-
ta, però va creure que no era opor

ls fets, els estudiants es van mani
-

e
s
-

xar l’autonomia universitària.
Exigir que les persones responsables

de l’ordre públic durant els fets, i en con-
cret la delegada del Govern espanyol a
Catalunya, assumeixin plenament llurs
responsabilitats, inclosa la dimissió.

Demanar al Parlament de Catalunya
que manifesti la seva opinió sobre els fets
,

El secretari general va explic
que la qüestió que es debatia
Claustre ultrapassava els límits de
UAB, que afectava el conjunt de la s
cietat i que, per tant, la proposta q
es votés havia de ser assumible 

tar a Barcelona.
 del
t con-
ertat

que es volen defensar. Els punts que
van inspirar i legitimar la postura de
l’equip eren: la defensa intel·ligent

de

qu
s,

,

d’expressió, i va denunciar algunes c
accions quan s’organitzen jornad
reivindicatives.

El Claustre General de la UAB, màxi
òrgan de representació de la Universi
reunit en sessió extraordinària el dia 
de gener de 1999 per definir-se sobre
fets esdevinguts el dia 14 de gener, amb 
tiu de la visita del president del Govern c
tral, José María Aznar, al Centre Nacio
de Microelectrònica, MANIFESTA a l
comunitat universitària que:

Després d’haver estat informat, hav
valorat els fets i les gestions realitzad
haver-se manifestat a propòsit de l’a
tuació de l’equip de govern i el recto
haver considerat i debatut les divers
manifestacions i mocions fetes o pres
tades per diferents organismes de la U
i grups de claustrals, a proposta de la m
sa del Claustre ha acordat, per 143 v
afirmatius, cap vot negatiu i 2 abste
cions, EL SEGÜENT:

Declarar un cop més que la univer
tat és i ha de continuar sent un àmbit d
lliure expressió i debat crític sobre les id
es, les institucions i les persones, on
promogui alhora l’esperit crític i el res

A

-d’una universitat pública i la consta
tació i defensa de l’autonomia un
versitària.

t,

ls
o-
-
l

r
,

-

s
-

-
s

la
-
s

Expressar la convicció que garan
l’ordre públic no és incompatible amb l
garantia d’autonomia universitària, qu
en règims democràtics s’ha interpret
sempre com a respecte al dret no es
que des de fa segles atorga únicament al 
tor la potestat per autoritzar l’entrada de
força pública a l’espai universitari.

Considerar que els principis i pràct
ques anteriors no van ser entesos ni a
cats amb prou sensibilitat i respecte per 
autoritats polítiques responsables de p
parar la visita i de garantir la seguretat 
les personalitats durant el transcurs d’aqu
ta, per la qual cosa la responsabilitat d
fets correspon a les esmentades autorit
que van palesar escassa professionalit
competència.

Rebutjar i condemnar el fet que e
violentés el dret a la lliure expressió i m
nifestació, així com l’actuació de les for
ces de seguretat, brutal, inoportuna i de
proporcionada, en fer ús de les armes se
que existís un risc greu per a les person
o la seguretat. En fer-ho, a més, es va 

tonomia i responsab
Claustre estigui exclusivament ide
tificada pel manifest unitari que ac
bem d’aprovar», va dir Enric Marí

t
c-

-

-

-

s,
 i

-
e
s
-

i sobre la forma en què cal interpreta
defensar l’autonomia universitària.

Donar ple suport a la denúncia pr
sentada per la Universitat al Jutjat 
Cerdanyola del Vallès, exigint la respo
sabilitat de l’Administració pels dany
causats a persones i patrimoni derivats
funcionament anormal del servei públic. 
demana també a l’equip de govern q
assumeixi la defensa de qualsevol mem
de la comunitat universitària que, eve
tualment, fos imputat a propòsit dels fe

Instar el rector que, de forma conju
ta amb els òrgans de coordinació de les 
versitats catalanes i espanyoles, iniciï 
accions adients per aconseguir que fu
rament el Tribunal Constitucional fixi l
doctrina jurisprudencial sobre què ha de
l’autonomia universitària en l’aspecte d
la seguretat, i/o, segons quina sigui la v
bilitat d’aquesta actuació, que el tema
consideri en la reforma de la LRU, per 
d’evitar la repetició de fets semblants
qualsevol recinte universitari.

Convocar la comunitat universitàr

tat
3L’Autònoma

a un acte cívic de reflexió i defensa del pas-
sat, present i futur de les llibertats i de
l’autonomia universitària, que tindrà lloc
al campus en dates properes, i durant els
transcurs del qual se suspendran totes les
activitats laborals i lectives a la Universitat,
o a altres actes que futurament es puguin
organitzar.



bé la tecnologia i le
diques, sense exclo
puguin promoure e

Les funcions e
Centre són l’estud
i la investigació en
ria de les ciències;

4 L’Autònoma
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T R E S  D ’ E S T U D I S
entre d’Estudis d’Història de les Ciències

r d es rs.
El Centre d’Estudis d’Història de le
Ciències (CEHIC) de la Universita
Autònoma de Barcelona és el de
cendent directe de l’antic Semina
d’Història de les Ciències, creat p
la Junta de Govern de la UAB el 2
de novembre de 1983. Des de la s
va creació, el Seminari i el CEHIC
han estat dirigits pel seu principa
impulsor, el professor Manuel Garc
Doncel, membre de la Comissi
Catalana per a la Recerca. El 18 
maig de 1995, la Junta de Govern 
la UAB, dins de l’actual normativa
dels centres d’estudis, va aprovar
creació del CEHIC, amb la qual co
sa es reconeixia el seu paper en
foment i la coordinació de la docèn
cia i la recerca en història de les ciè
cies a la UAB.

Encara que està establert a 
Facultat de Ciències, el CEHIC ma
té una estreta relació amb el Depa
tament de Filosofia, on està adscr
l’Àrea d’Història de la Ciència i de
la Medicina, i amb el Departament d
Medicina, on funciona una Unita
d’Història de la Medicina amb un
important càrrega docent.

A més del seu director, Manue
García Doncel (del Departament d
Ciències), en la primera etapa d
Seminari s’hi va formar, entre d’al
tres, el professor Albert Dou (Depa
tament de Matemàtiques). El CEHI
també compta actualment amb me
bres ordinaris i membres extraord
naris, entre els quals destaca Lu
García Ballester, membre del Cons
Superior d’Investigacions Científique
(CSIC); membres adscrits i becari
i col·laboradors externs.

Finalitat i funcions
La finalitat del CEHIC és promoure
i desenvolupar activitats de docènc
i d’investigació en el camp de l
història de les ciències. Una de les p
ticularitats del centre és que no s
lament integra les «ciències» pròpi
de la Facultat de Ciències, sinó tam

C E N
C

s ciències biomè-
ure’n altres que e
n el futur. 
specífiques del

i a nivell superior
 matèria d’histò-
 la promoció i co-
-

-

l

-

s
l

,

-
-

-

operació en l’ensenyament d’aque
tes matèries a través de cursos es
cialitzats i de postgrau; l’intercanv
científic amb altres institucions s
milars, mitjançant l’establiment d
convenis de col·laboració; la cons
tució d’un centre de documentac
especialitzada i, per acabar, la dif
sió i la promoció dels temes relaci
nats amb la història de les cièncie
A més d’aquestes funcions, s’ha 
destacar també la feina de coordin
ció d’esforços entre els departame
i el CSIC.

L’activitat del CEHIC comprèn
tres àmbits diferenciats: la docènc
a primer i segon cicles; la coordin
ció i la participació en programes d
doctorat i en mestratges, i la recer
La docència a primer i segon cicle
comprèn assignatures d’història 
les matemàtiques, de la física, de
química, i pròximament de la biolo
gia, dins la Facultat de Ciències; d
verses assignatures de metodolog

Manuel García Doncel, directo
s
d’història de la medicina a la Facultat
de Medicina, i històries generals de
la ciència i la tecnologia dins de les
llicenciatures de Filosofia i d’Hu-
manitats. Algunes d’aquestes assig
natures s’han impartit de manera in-
interrompuda a la UAB des de finals
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dels anys setanta. Durant el cu
1996-1997 es va oferir, així matei
una assignatura de campus d’Histò
de la Tecnologia.

D’altra banda, el programa d
doctorat d’Història de les Cièncie
creat l’any 1986, és un programa 
terdepartamental que ofereix curs
d’història de les ciències, filosofi
de la ciència i metodologia. Des d
1986, s’han format en aquest pr
grama de doctorat 6 doctors i 27 m
gísters. L’alumnat està format pr
dominantment per professors 
secundària, interessats a renovar l’
senyament de les ciències al batxille
a partir del coneixement i la discu
sió de casos històrics.

El CEHIC és, així mateix, un
de les institucions responsables 
nou programa de mestratge sob
Ciència, Tècnica i Societat, que 
previst que s’inauguri aquest curs
la UAB.

Pel que fa a la recerca, els me
bres del CEHIC s’han ocupat, en e
darrers anys, de la història de la fí
ca en els segles XIX i XX, de la histò-
ria de la química a l’època de l’an
menada Revolució Química i la se
evolució al segle XIX , i de la qüestió
de tradició i renovació en la medic
na de l’Espanya moderna. Aque
treball d’investigació ha estat real
zat dins del marc de projectes 
nançats tant d’àmbit estatal com 
ternacional. 

Mitjançant la recerca, el CEHIC
vol aconseguir un doble objectiu: h
manitzar els científics i dotar de cu
tura científica els humanistes per a
bar, així, amb el desconeixeme

el Centre d’Estudis d’Història de l
mutu que existeix entre les dues tra
dicions. Els professionals del CEHIC
entenen que la ciència ha d’assumi
criteris humanistes, ja que no n’hi
ha prou amb l’ensenyament tècnic, 
que necessita una perspectiva histò
rica. Els humanistes, per la seva ban
s 

a
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t

da, també han d’adquirir una cult
ra científica mínima. D’aquesta m
nera, la recerca permet fer un p
endavant i obrir nous camps de con
xement.

Col·laboracions i recursos 
materials
Seguint una tendència general ca
cop més consolidada, els contac
amb centres similars a l’estrang
s’han multiplicat els darrers anys. 
les col·laboracions amb centres co
el Deutsches Museum (Munic)
l’Office for History of Science and
Technology (Berkeley), cal afegi
hi les estades predoctorals i po
doctorals de membres del CEHIC
la Cité des Sciences et de l’Industr
de París, i a les universitats d
Cambridge, Oxford i Ginebra. 

Entre el 25 i el 28 de novemb
passats, el CEHIC va organitzar 
congrés internacional a la Facult
de Ciències de la UAB. Diferents e
pecialistes van parlar sobre les in
raccions entre medicina i política p
blica als diferents territoris europeu
i als diferents espais polítics, en u
conferència titulada «Science, pub
policy and health in Europe».

Entre els recursos materials d
CEHIC, destaca el seu fons b
bliogràfic i documental en històri
de les ciències. A més de les obres 
existeixen a les biblioteques de 
UAB, la secció d’Història de le
Ciències de la Biblioteca de Ciènci
acull, des del 1992, el fons de l’a
tic Seminari d’Història de les
Ciències, provinent del Centre Bor

 Ciències, amb alguns col·laborado
-

r

i
-
-

de Sant Cugat del Vallès. Aquest
comprèn les col·leccions d’unes tren-
ta revistes d’història de les ciències;
uns tres mil volums de clàssics de
les ciències, diverses col·leccions en
microfitxa i microfilms de material
d’arxiu. 
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R E C E R C A
L’estudi del radó al Grup de Física de les Radiacions de la UA
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El gas radó és el principal contr
buent d’origen natural a l’impact
radiològic sobre l’home. Es tract
d’un gas noble radioactiu procede
de les cadenes naturals de desin
gració de l’urani i del tori presents
l’escorça terrestre. Els àtoms de 
dó es desintegren produint succes
vament isòtops de poloni, plom i bi
mut, metalls pesants amb càrre
elèctrica positiva. A causa del fen
men de la difusió que experimen
aquest gas en l’aire, la seva conc
tració en l’atmosfera és normalme
baixa. No obstant això, en recintes ta
cats aquesta concentració pot a
bar a ser molt elevada, amb la su
següent perillositat. 

La importància de la mesura d

Carme Baixe
a
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tant és el respecte pels gossos, fins 
punt que insultar-ne un pot ser motiu
de desqualificació. La novetat d’aques
ta edició va ser el muntatge d’un «pun
verd de veterinaris», ubicat al centre de
campament que va servir de lloc d’aten
ció permanent per als animals. 
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96/29/Euratom del Consell de la Un
Europea del 13 de maig de 1996, 
per primera vegada s’especifica e
plícitament la necessitat de contro
la radiació d’origen natural. 

D’acord amb aquesta normativ
el Grup de Física de les Radiacio
(GFR) de la Universitat Autònoma d
Barcelona, un dels grups pioners 
l’estudi del radó a Espanya, ha pos
a punt un dosímetre que permet e
timar la dosi mitjana anual de radó
està portant a terme les primeres m
sures en llocs de treball. Entre e
mesos de març i abril de 1998 s’h
distribuït alguns d’aquests dosímetr
en diferents llocs de treball de 
UAB (despatxos, laboratoris, oficine
etc.), per tal de determinar la do

as, directora d’aquesta investigació
at
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sat la branca clínica de la carrera. A con
tinuació, es va passar un vídeo de la
Pirena 98, on es va poder gaudir de l
bellesa d’aquesta cursa que recorre e
Pirineus de Navarra, Aragó, Catalunya
Andorra i França, amb la participació
de seixanta equips de catorze països
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Aquesta línia d’investigació é
dirigida per la Dra. Carme Baixera
professora titular i cap del Serve
de Protecció Radiològica de la UAB
Principalment hi participen e
Dr. Lluís Font, professor ajudan
Diego Albarracín, col·laborador ho
norari, i Khalil Amgarou, professo
associat; si bé el professor Francis
Fernández, catedràtic i cap de gru
el doctor Carles Domingo, profes
sor titular, i els tècnics Jordi López
Fermina Pérez i José Amado, to
ells membres del GFR, també 
col·laboren. 

Els resultats obtinguts pel GF
en aquest camp indiquen que els nive
més alts de radó i dels seus descend
es troben en els recintes a nivell del s

amb el seu equip.
m
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nivell de radó i dels seus descendents
en tota mena d’activitat laboral, amb
la finalitat d’establir si la presència
d’aquest element ha donat lloc a un

rebuda pel personal. A partir dels re-
sultats obtinguts en aquesta petita
campanya, es pot afirmar que les do-
sis rebudes pel personal de la UAB

tancats i amb poca ventilació. Co
més alt és un recinte menys conc
tració de radó s’hi troba. La segona fo
més important de radó la constitu
ó,
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augment significatiu de l’exposició 
les radiacions dels treballadors, s’
posat de manifest en la Directr

Set membres (tres professors i qua
alumnes) de la Facultat de Veterinà
de la Universitat Autònoma d
Barcelona van participar, com a ve
rinaris, en la cursa de trineus Pire
99, que va tenir lloc del 23 de gener
6 de febrer. La presentació d’aque
competició, feta per Pep Parès, dire
tor de la cursa, va tenir lloc el dia 2 
desembre a la sala d’actes de la Facu
de Veterinària de la UAB. En prime
lloc, Pep Parès va explicar que la Pire
«no només és una cursa, també és
espai per relacionar-se, tant amb 
persones com amb la natura». Es tr
ta d’una competició on el més impo

Estudiants de Veter
dins les instal·lacions de la Universit
són petites i no impliquen cap risc r
diològic.
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Pep Parès va dir que la participac
d’estudiants de Veterinària de la UA
a la Pirena es pot convertir en un
pràctiques de camp amb continuït
El director de la competició va dest
car la capacitat de sacrifici i l’entreg
com a característiques definidores d
estudiants que busquen. A canvi, a m
de vint crèdits, «els estudiants rebr
formació humana». Tot seguit, Marc
Jiménez, vicedegà de Professorat
la Facultat de Veterinària, va definir 
tipus d’estudiant apte, segons 
Universitat, per participar a la Piren
alumnes de quart o cinquè curs, amb 
periència a la muntanya, i que hagin c

nària participen en l
a
l
,

,

xen els materials de construcci
mentre que l’aportació deguda a l’a
gua i al gas natural és negligible.

s

-

sis-cents gossos de trineu. Aques
competició, coneguda com «La ru
blanca dels Pirineus», va néixer l’an
1991 i s’ha consolidat com la cursa 
trineus més estable i amb més rep
cussió d’Europa, amb un recorreg
total de prop de cinc-cents quilòm
tres. Finalment, es va fer un curset 
pid sobre els problemes dels goss
atletes. Es van explicar els problem
d’adaptació i els desordres fisiològic
que pateixen els gossos de trineu: c
d’atleta, deshidratació, cop de calor i h
potèrmia. D’altra banda, també es 
parlar dels problemes nutricionals de
gossos durant la cursa. Tot seguit, es

 novena edició de P
-

s

 i

fer una taula rodona sobre el tema
Paral·lelament, es va instal·lar, davan
la Facultat de Veterinària, un iglú ge-
gant que recollia una exposició fo-
togràfica d’edicions anteriors de la
Pirena, i un tancat on es van poder ad
mirar alguns gossos de trineu.
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Nou compost contra 
la malaltia de Parkinson
Les malalties neurodegeneratives c
la de Parkinson o la d’Alzheimer apare
xen lligades a un increment de l’activit
de l’isoenzim monoamino-oxidasa-
(MAO-B). Aquest isoenzim és el res
ponsable del metabolisme de la dopa
na, molècula que actua com a neu
transmissor cerebral. Durant aque
metabolisme, la MAO-B genera aigu
oxigenada com a subproducte. Quan l’
tivitat de l’isoenzim és excessiva, la qu
cosa succeeix en persones d’edat ava
da, la producció d’aigua oxigenada co
tribueix a l’oxidació excessiva de la d
pamina, que perd, així, la seva func
com a neurotransmissor i provoca el d
teriorament de les neurones dopamin
giques (les que utilitzen la dopamina co
a neurotransmissor). A més, la MAO-B a
tiva també la neurotoxina MPTP, que i
dueix en primats i humans la matei
simptomatologia que la malaltia d
Parkinson.

Un equip d’investigadors del Depa
tament de Bioquímica i de Biologi
Molecular de la UAB, dirigits per la doc
tora Mercè Unzeta, juntament amb 
doctors Fernández-Álvarez i J. L. Marc
del Departament de Química Orgàn
del CSIC (Madrid), ha dissenyat un n
compost, el PF-9601N, que inhibeix de f
ma molt potent l’activitat de l’isoenzim
MAO-B, i esdevé un potencial agent t
rapèutic per ser utilitzat en el tractame
de la malaltia de Parkinson.

En el tractament d’aquesta malal
s’utilitza actualment un fàrmac inhibido
de la MAO-B anomenat L-deprenil qu
administrat juntament amb la L-Dopa (
altre compost terapèutic), retarda la n
rodegeneració progressiva en els mal
de Parkinson i presenta una acció neu
protectora. Aquest fàrmac, però, genera
rivats de l’amfetamina que poden indu
efectes tòxics en els malalts tractats c
nicament. El PF-9601N, en canvi, no g
nera derivats de l’amfetamina i el s
efecte, provat en ratolins tant in vitro com
ex vivo, és vint vegades més potent, c
quanta vegades més selectiu i deu ve
des menys tòxic que l’L-deprenil, a m
d’experimentar una ràpida metabolitzac
(uns trenta minuts). Els investigadors h
comprovat que la dosi per aconsegui
inhibició de la MAO-B en un 50% (l’ano
menada «dosi 50» o D50) és de tan s
380 nmol/kg de PF-9601N, davant e
577 nmol/kg d’L-deprenil necessaris p
obtenir el mateix efecte terapèutic. 

A més de presentar propietats an
oxidants, el compost ha estat provat a
èxit en ratolins de la soca C57/BL (rat
lins sensibles a la neurotoxina MPTP
ha demostrat que un tractament crònic
ratolins vells d’aquesta soca durant 
dies amb una dosi de 29 nmol/kg pro
geix les neurones dopaminèrgiques 
l’acció d’aquesta neurotoxina a la regió 
triatal del cervell (responsable del co
trol voluntari del moviment).

La recerca que ha conduït al disse
síntesi i avaluació del nou compost, p
tentat per la Universitat Autònoma d
Barcelona i el Consell Superior d’Inve
tigacions Científiques, va ser presenta
al VIII Amine-Oxidase Workshop
Meeting, que va tenir lloc a Budapest
mes de setembre passat. L’estudi e
pendent de publicació a Neurobiology i
British Journal of Pharmacologyi ha do-
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nat lloc a una tesi doctoral llegida a finals
d’octubre. Pel que fa a les futures proves
amb humans, els investigadors afirmen
que «actualment la recerca bàsica amb el
PF9601N està molt avançada; només res-
ta realitzar més tests de toxicitat i estu-
dis de farmacocinètica abans de provar-
ho en l’àmbit clínic».
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Aquestes jornades sobre inserció
boral van acabar amb un acte de
usura que va comptar amb la presèn-
 de Carles Solà, rector de la UAB,
e Lluís Gavaldà, director general
cupació del Departament de Treball
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FULL   P
La formació continuada
a Europa
L’adaptació a les noves condicions
treball a Europa, els mecanismes
la formació continuada i la respo
sabilitat social de les universitats v
ser presents en la majoria de pon
cies i debats que van tenir lloc e
dies 10 i 11 de desembre a la UA

Les quatre regions considerad
«els motors d’Europa»: Roine-Alp
Llombardia, Baden-Württenberg
Catalunya, van ser presents, mitjanç
els seus respectius representants
unes jornades en què es van deb
l’avaluació, el finançament de la qu
litat i els models organitzatius de la fo
mació continuada.

El director de l’Escola de Doctor
i de Formació Continuada (EDFC
de la Universitat Autònoma d
Barcelona, Carles Perelló, i el sec
tari general de la Universitat, Enr
Marín, van presidir la inauguració d
les Jornades sobre formació con
nuada, que es van iniciar el dia 10
desembre a la UAB. Les jornad
s’emmarquen en el seguit d’activ
tats organitzades per la presidèn
de la UAB de la Xarxa d’Universita
de l’Institut Joan Lluís Vives.

Carles Perelló va destacar que
universitat, en el cas català, ha a
assumint en gran part, des de fa d
anys, les competències en forma
continuada que abans tenien les e
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ments multitudinaris. La taxa de re-
cuperació de deixalles a la UAB durant
el 1998 se situa al voltant del 17%,
molt per sobre de la mitjana catalana
i dels municipis de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, que se situa
en el 4,1%.
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preses. El director de l’EDFC va
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apostar per una formació continu
da que doni «coneixements bàs
d’educació superior». Perelló va c
ticar que «només el 30% de la fo
mació continuada sigui finançad
per l’Administració i les empreses

La política lingüística, 
a debat
Els dies 17 i 18 de desembre es 
fer unes jornades centrades en la v
culació entre llengua i universita
L’objectiu principal va ser obrir un de
bat que mostrés la importància de
política lingüística universitària i la s
va influència acadèmica i social. D’a
tra banda, també es va voler discu
els problemes d’aplicació de les p
lítiques lingüístiques d’acord amb 
marc legal en què es desenvolupe
Aquestes jornades s’emmarquen d
de les activitats organitzades sota
presidència de la UAB de la Xarx
d’Universitats de l’Institut Joan Lluí
Vives.

Les possibilitats de present i 
futur de la política lingüística a le
universitats adherides a l’Institu
Joan Lluís Vives es van exposar 
dues ponències i quatre debats 
L’Autònoma

ganitzats en taules rodones. A les
ponències, s’hi van presentar els mo-
dels lingüístics que tenen la
Universitat de les Illes Balears i la
Universitat de València, el dia 17; i
la Universitat Jaume I i la Universitat
de Barcelona, el dia 18. 
ágina 6
El estudiants que han fet carreres t
niques tenen més facilitat de trob
feina, segons la majoria dels estudis 
bre inserció laboral del estudiants q
s’han fet a diverses universitats. Seg
l’Observatori d’Inserció Laboral del
Titulats de la UAB, que ha fet un tre
ball sobre diverses titulacions, els i
formàtics són els que troben feina m
fàcilment; d’altra banda, els biòlegs só
entre les carreres de ciències, els 
tenen més problemes per poder 
trar al mercat laboral. L’estudi de 
UAB assenyala que la presència 
titulats universitaris en el mercat labo
no ha deixat de créixer durant els 
tims anys.

Carles Solà, rector de la Universi
Autònoma de Barcelona, i Maria Lluïs
Hernanz, vicerectora de Qualit
Universitària de la UAB, van inaugu
rar, el 17 de gener, un fòrum sob
«La responsabilitat de la universit
envers els seus titulats: la inserció p

Els llicenciats en 
de trobar feina

-

 

t
n
e

tipus de màquines a tota l’Autònoma.
A l’acte de posada en marxa de la no
va màquina, en el qual es va fer un es
morzar amb productes i cafè de
Comerç Just i Solidari, van assistir-hi
el rector de l’Autònoma, Carles Solà,
i el president de la Federació d’ONG
-

-

s

s
,
e
-

l

-

La primera sessió va començ
amb les ponències de Pere Jodar, 
ponsable de Seguiment dels Estudia
de la Universitat Pompeu Fabra, i 
Josep Maria Masjuan, catedràtic 
Sociologia de la UAB. Tot seguit, e
va fer un debat titulat «Universita
qualitat i mercat laboral: l’equilibr
entre la demanda social i l’exigènc
acadèmica», al qual van assistir me
bres destacats de diverses univers
adherides a la Xarxa d’Universita
de l’Institut Joan Lluís Vives. 

Pere Jodar va explicar que s’u
litzen enquestes telefòniques i p
correu per valorar la inserció lab
ral dels estudiants de la UPF. 
busquen resultats tant quantitat
(tipus de treball, qualitat, etc.) co
qualitatius (detecció de col·lectiu
amb més facilitat de trobar fein
carreres amb més sortides prof
sionals, etc.).

El representant de la Universit

arreres tècniques
-
-

El projecte pilot de substitució
d’envasos es va iniciar a la Facultat d
Ciències de l’Educació l’any 1997 i,
al març del 1998, es va ampliar a
Servei d’Activitat Física i a les Escoles
d’Estudis Empresarials i d’Informàtica
de Sabadell. D’aquesta manera, é
r
s-
ts

-
ts

r

s

-

Josep Maria Masjuan va afirm
que s’empren enquestes telefòniq
i discussions sobre els resultats amb
pecialistes (acadèmics i professiona
com a mètode per avaluar la inser
laboral dels estudiants de la UA
Masjuan va destacar que es busq
«resultats longitudinals», és a dir, s’
tenta veure l’evolució del graduat d
que obté el títol fins quatre anys d
prés. Es busca, també, detectar
problemes de subocupació, és a dir,
ballar en una feina que està per sota
títol obtingut.

Les dades de l’estudi sobre ins
ció laboral de la UAB mostren qu
un 66% dels enquestats estudien i 
ballen al mateix temps. Sego
Masjuan, els estudiants de carre
tècniques tenen més facilitat a l’ho
de trobar feina, enfront dels de Filolog
o Biologia.

tenen més facilita
El rector de l’Autònoma va des-
tacar que la titulació universitària en-
cara ajuda a inserir-se en el món laboral.
Aquesta situació es fa evident sobre-
tot en el cas de les dones, que veuen
multiplicar-se per quatre les possibi-

75% dels seus titulats estaven inserits
al món laboral, un 33% dels quals
amb feina fixa. Segons Jodar, els fac-
tors determinants per trobar feina són
l’edat, l’antiguitat de la promoció i
l’experiència laboral anterior a la gra-

la
cla
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i d
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La UAB ha recuperat gairebé 22.60
envasos en l’últim any, en el seu pr
jecte de minimització de residus an
menat Residu Mínim. Mitjançan
aquest pla, promogut per l’Oficina d
Seguretat i Higiene Ambiental (OSHA
de la UAB, es pretén substituir els e
vasos d’un sol ús per envasos ret
nables.

A la UAB, hi conviuen diàriamen
més de 40.000 persones, una pobla
que genera més de 9 tones diàries
residus. Aquesta problemàtica cre
xent va fer necessària la implantac
d’un projecte de gestió integral de l
deixalles generades per l’Autònom
D’aquesta voluntat, en va sorgir, l’an
1995, el programa Residu Mínim
amb l’objectiu de gestionar i dona
una sortida ecològicament correcta
tots aquests residus, segons les div
ses tipologies.

El projecte ha implantat la recollid
selectiva de deixalles i ha iniciat l’ex
periència de reducció d’envasos 
les màquines expenedores de be
da i menjar. En aquest sentit, el 14
desembre es va posar en marxa una
va màquina de cafè de Comerç Ju
Solidari al Rectorat de la UAB, com
a primer pas per a l’extensió d’aque

litats de trobar feina.

La UAB recupera
en el projecte Re
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pel Desenvolupament de Cataluny
Rafael Grasa.

Actualment hi ha desplegades
la UAB tres màquines que expen
aquest cafè: dues a les escoles d’Est
Empresarials i d’Informàtica d
Sabadell, i una altra a la Facultat 
Traducció i d’Interpretació. Pròxi
mament, se n’instal·laran dues mé
la sala d’estudis de la Facultat d
Medicina i a la Unitat Docent de la Va
d’Hebron, respectivament. 

La introducció de cafè de Come
Just i Solidari a les màquines exp
nedores de les administracions púb
ques va ser iniciada el novembre 
1997 per l’ONG SETEM Catalunya
dins del seu projecte de sensibilitz
ció i solidaritat amb el tercer món. L
campanya que duu a terme el SETE
pretén impulsar la venda de produ
tes de Comerç Just i Solidari. Aque
tipus de comerç alternatiu té dos o
jectius bàsics: d’una banda, les org
nitzacions col·laboren amb les c
operatives del tercer món i venen e
productes a uns preus justos; en se
lloc, col·laboren a difondre les idee
d’un consum responsable amb vista
un creixement econòmic, social i eco
gic sostenible.

duació.

més de 22.000 en
idu Mínim
e

l

,

is

a

previst que a començaments de l’a
que ve totes les màquines de la UA
siguin d’envàs retornable i de cafè 
Comerç Just i Solidari.

A més de les màquines expen
dores de beguda i de menjar, el pla
millora d’envasos també es desenv
lupa en altres àmbits: els serveis de 
tauració cedits per la UAB, els serve
de restauració d’empreses aliene
la UAB ubicats al campus, i la re
ducció de residus en grans esdeve

de la Generalitat de Catalunya.

asos 
s

El desembre passat es va posar en
marxa una nova màquina de cafè de
Comerç Just i Solidari al Rectorat.
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La defensa de la universitat públic
les línies generals de polítiques 
professorat van ser les propostes m
destacades aprovades en la sessió
Claustre General que va tenir lloc el d
15 de desembre passat.

El dia 14 de desembre a la nit, 
grup d’estudiants, la majoria d’As
semblees de Facultat, va fer una t
cada a l’edifici del Rectorat per don
suport al Manifest en Defensa de
Universitat Pública, que s’havia d
sotmetre a votació en la sessió d
Claustre del dia 15, juntament am
un altre document en el qual s’esp
cificaven tres punts concrets: no au
mentar les taxes per sobre de l’IP
augmentar el finançament públic p
a la universitat fins a un 1,75% d
PIB, i negociar sobre les beques.

La tancada va tenir lloc sense i
cidents i la presència dels estudiants
va fer sentir al Claustre.

El primer punt de l’ordre del dia v
ser la presentació de l’Informe Anu
de Gestió del Rector, en el qual 
feia referència al funcionament, gaire
escleròtic, del Consell d’Universitat
i a l’aprovació del contracte-program
amb la Generalitat de Catalunya, q
suposa un canvi significatiu de la r
lació amb l’Administració, la qual per
metrà vincular la despesa pública

El Claustre defen
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cooperació educativa universitat-
empresa, s’estableixen convenis am
empreses per tal que els estudiant
puguin completar la seva formació
pràctica i adquirir experiència, amb
l’objectiu d’incorporar-se amb més
facilitat al mercat de treball. 
i

s
el

-

l

-
-
;

s

postes del estudiants referides a la 
fensa de la universitat pública. El m
nifest fa una crítica de les polítique
neoliberals i demana un model d’un
versitat basat en criteris formatius al s
vei de les necessitats de les perso
i no del mercat. Demana també la 
forma del pla d’estudis i la substituc
del sistema de representació es
mental, entre nombroses propost
Després de diverses intervencio
d’alumnes, el rector va presentar un 
crit de l’equip de govern en què e
valorava positivament el documen
si bé en alguns dels seus punts es
manaven matisacions imprescind
bles, alhora que deia que cal no 
un discurs catastrofista de la situac
de la universitat pública, que, a més
no ajustar-se a la realitat, només b
neficia la universitat privada i els se
promotors.

La majoria d’estudiants va dona
suport al manifest en les seves int
vencions, i la FNEC va dir que s’ab
tindria. L’adhesió al manifest es v
aprovar per 132 vots a favor, cap 
contra i 17 abstencions. Després, es 
votar tres punts reivindicatius: no 
augment de les taxes, augment de
nançament públic fins a un 1,75% d
PIB i negociar la política de beque
Aquesta moció es va aprovar per 1

a la universitat pú
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vots a favor, cap en contra i 23 abs

votar també la re-
professors de la
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va destacar la feina de l’Associació
d’Amics i Antics Alumnes de la
UAB, que ell presideix, i que «fa de
pont entre la universitat i la socie-
tat». Aquesta associació dóna supor
a la Borsa de Treball de la UAB mit-
jançant Treball Campus.
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-
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-
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Cuchillo. El professor Xavier Such
va ser escollit per a la Comissió d
Seguiment Econòmic del Claustre.

En la sessió de la tarda, el vicerec
de Professorat, Tomás Ibáñez, va p
sentar les línies generals de políti
de professorat: va fer una descripc
de l’evolució de la situació del pro
fessorat els últims anys i de les mesu
que cal dur a terme per contrares
l’envelliment de la plantilla, trenca
el tancament de la plantilla a curt
mitjà termini, fer menys precària la
situació d’una bona part del professor
contractat, i fer compatible la millora
de l’estructura de la plantilla amb l
contenció del seu creixement.

El document va suscitar un gra
nombre d’intervencions, a favor i e
contra, de deganes, degans i professo
els quals, tot i valorar les propostes, v
introduir nous elements de reflexi
sobre el paper dels becaris i dels a
dants i de la carrera docent en gene

La proposta va ser aprovada per 
vots a favor, 11 en contra i 7 abste
cions.

El Claustre General també va apr
var una moció presentada per dino
claustrals en la qual es demanav
mesures per garantir la igualtat d’opo
tunitats per a les persones amb n

lica
-cessitats especials.
Les línies generals dels pressu-

postos per a l’any 1999, que va pre-
sentar el vicerector d’Economia i

ai

o
i-

ès
definits, entre altres temes, i que va ser
aprovat amb 101 vots a favor, cap en
contra i 22 abstencions.

tencions.
El Claustre va 

novació de tres 

Administració, Antoni Tulla, van ser
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La modificació de l’ordre del dia
per part de la mesa del Claustre, va
que es votessin tot seguit les dues p

Més de cinc-cents alumnes de la UA
han realitzat, durant el curs 199
1998, una estada de pràctiques la
rals en empreses o entitats, mitjanç
el servei Treball Campus de 
Universitat. Les tasques que han 
alitzat, coordinades per un tutor ub
cat a l’empresa, estan directame
relacionades amb els seus estudi

El 16 de desembre passat, va 
nir lloc a la UAB l’acte de clausur
dels dos cursos de formació ocup
cional impartits a l’Autònoma du
rant els mesos de novembre i d
sembre passats. Aquests cursos, 
han comptat amb la gestió admin
trativa de Treball Campus (Borsa 
Treball) i el suport de l’Associaci
d’Amics i Antics Alumnes de la
Universitat Autònoma de Barcelon
han estat finançats pel Departame
de Treball de la Generalitat d
Catalunya. 

La finalitat dels cursos és millora
les perspectives d’ocupació dels jov
universitaris. A través del programa 

Cursos de formació
r
-

Comissió d’Apel·lacions: van ser e
collits els professors José Manu
Blecua, Manuel Gerpe i Claud

-
t

-

t

-

-

-
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Com a mostra d’agraïment a le
empreses i entitats que han rebut 
tudiants amb aquests convenis,
UAB va organitzar, el 10 de desem
bre passat, una jornada de por
obertes adreçada a totes aquestes
preses col·laboradores. A l’acte ina
gural, van participar-hi el vicerecto
de Campus i de Qualitat Ambienta
Manel Sabés, i el president d
l’Associació d’Amics i Antics
Alumnes de la UAB, Ramon Gràcia

Manuel Sabés va agrair la col·l
boració de les empreses que han a
llit estudiants de la UAB, i va desta
car «la necessitat d’interacció
col·laboració entre aquestes emp
ses i la universitat». El vicerector d
Campus i de Qualitat Ambiental tam
bé va recordar que un dels objecti
de la UAB és que les empreses pug
trobar qualitat en els estudiants un
versitaris, i que, per a això, «s’han 
formar professionals que siguin úti
a les empreses».

Per la seva banda, Ramon Grà

 ocupacional
l aprovades per 58 vots a favor i 1
abstencions. 

-
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A la jornada de portes oberte
van assistir-hi representants de l
empreses i institucions següen
Agrupació Editorial (Grup Planeta)
Ajuntament de Terrassa; Arthu
Andersen; Bioibérica; Bosch
Catalana d’Occident; Circuits d
Catalunya; Citibank; Mundo Sub
marino (Aquari); S&E Assessors
Societat General d’Aigües d
Barcelona i Sony. Després de l’ac
inaugural, els assistents van pod
fer una visita general al campus
dues visites guiades a la Biblioteca 
Ciències Socials i als Laboratoris d
Ràdio i de Televisió de la Facultat d
Ciències de la Comunicació. 

Els dos cursos de formació oc
pacional s’han impartit al voltant d
dues àrees temàtiques: Introducc
a l’Edició i Començar a Treballar
planificades i coordinades, respec
vament, pel cap del Servei d
Publicacions de la UAB, Josep Mar
Riera, i per la responsable de Treb
t

Campus, Montserrat Caro.
Tots els alumnes que han parti-

cipat als cursos són menors de 25
anys i estudiants d’últims cursos o
titulats de la UAB, i van rebre un di-
ploma acreditatiu a l’acte de clausu-
ra del dia 16 de desembre.
-

s
r

t,

-
l.

-

Relleu 
a la presidència 
de l’Institut 
Joan Lluís Vives

Pedro Ruiz Torres, rector de 
Universitat de València, ha succeït 
la presidència de l’Institut Joan Llu
Vives el rector de la Universita
Autònoma de Barcelona, Carles So

Rectors i representants de les c
torze universitats que integren 
Xarxa d’Universitats de l’Institut
Joan Lluís Vives van participar, el d
14 de gener, en el consell gene
que va tenir lloc a la Universita
Autònoma de Barcelona.

El consell general de l’Institu
Joan Lluís Vives va acordar pote
ciar la coordinació i el treball per
manent entre les universitats am
pliant el nombre de comissions d
quatre a vuit. Així, a la Comissió d
Gestió Esportiva, la de Program
Socials, la Comissió Drac i l
Comissió dels Estudiants i de le
Estudiants, s’hi afegeixen ara le
Comissions Tècniques de Coo
dinació d’Activitats de l’Estiu, de
Publicacions, de Llengua i de l’Esp
Telemàtic Comú.

Per als àmbits en els quals n
s’ha creat una comissió de coord
nació permanent i que són d’inter
comú, es va acordar realitzar trob
des sectorials durant tot l’any 199

També es va decidir crear nou
subprogrames Drac d’intercanvi d’e
tudiants i ajudes per a la mobilitat d
personal docent i del PAS.

També es va aprovar la creac
d’una revista electrònica en la qu
figuraran les ponències i les act
de les activitats que l’Institut ha re
alitzat i realitzarà, i l’ampliació de
Web per afavorir la informació i la
intercomunicació entre els membr
de la comunitat universitària de 
xarxa.

Entre les activitats externes qu
tindran lloc els pròxims mesos, c
destacar l’homenatge a Miquel Mar
i Pol que es farà a la Universitat d
Vic el dia 18 de març, així com d
versos debats universitaris a Valènc
i a Lleida; el Fòrum Turisme 
Formació, que es farà al mes d’ab
a Eivissa, i la Trobada d’Estudiant
al mes d’octubre, a la Universitat d
les Illes Balears, entre d’altres.

Durant els darrers sis mesos, s’
dut a terme un seguit d’activitats a 
UAB, amb una destacada particip
ció tant d’estudiants com de profe
sorat.

Exposició de publicacions, tro
7L’Autònoma

bades de representants d’estudiants,
així com diverses jornades sobre
qüestions relatives a la relació entre
la universitat i la societat, i debats so-
bre la llengua, han estat presents a la
UAB des del mes d’octubre fins a
mitjan gener d’enguany.
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MANUEL DELFINO REZNICEK,
professor del Departament de
Física i investigador de l’Institut de
Física d’Altes Energies, serà el res-
ponsable de la direcció de la Divisió
de Tecnologies de la Informació
del Laboratori Europeu de Física
de Partícules (CERN), a Ginebra.
El CERN és un dels laboratoris
científics més grans del món i lidera

Comunicació Audiovisual i de
Publicitat, va ser elegit, el 17 de
desembre passat, nou degà de l
Facultat de Ciències de la
Comunicació pel Claustre de la
Facultat, per 149 vots afirmatius.
 d
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namental de la matèria. Un dels
desenvolupaments informàtics més
coneguts del CERN ha estat la in-
venció, a principis dels anys no-
ranta, de la World Wide Web, la
qual ha revolucionat l’accés a la in-
formació a través d’Internet.

ANTONI BAYÉS DE LUNA , pro-
fessor del Departament de Medi-
cina, director del Departament de
Cardiologia i Cirurgia Cardíaca
de l’Hospital de Sant Pau i presi-
dent de la Federació Mundial de
Cardiologia, ha estat guardonat
amb el V Premi Fundació Uriach
L’Autònoma

de Ciències de la Salut, en reco-
neixement a la seva trajectòria
científica i mèdica en el camp de la
cardiologia. El premi, dotat amb 15
milions de pessetes, li va ser lliurat
pel president de la Generalitat de
Catalunya.
Període de preinscripció a l’Escola Bressol Ges
L’Escola Bressol Gespa de la UAB és un centre educatiu per a la pr
infància, que neix del dret dels infants a l’educació i al seu desenvolupa
físic, psicològic i social, en un ambient de llibertat, autonomia i afecte. L’Es
acull infants de 0-3 anys, agrupats segons l’edat cronològica i el nivell de
envolupament motor i psíquic. L’entorn privilegiat que l’envolta permet un n-

Escola Bressol Gespa
ue
equilibrats segons les edats, elabo
constitueixen una mestra per grup
de l’escola i dues cuineres. Totes e
la normativa vigent. Els pares tene
ticipen en la gestió del centre m
l’Assemblea d’Escola. Al mes de m
al curs 1999/2000. Tel. 93 581 19 

Cursos de llengua catalan
Sota el lema Romp el glaç, el Gabinet
de Llengua Catalana (GLC) ha in
ciat els seus cursos per a la tempo
da d’hivern. Es faran cursos de lle
gua general: Iniciació (A1) intensiu
Iniciació (A2) intensiu, Mitjà (C) i
Mitjà (C) tutoritzat. El Gabinet de
Llengua Catalana també fa cursos
llenguatge jurídic, de capacitació p
a la correcció de textos orals i escri
de correcció fonètica i de redacció 
textos dels àmbits docent i de rece
ca. A més, disposa, com sempre, 
l’Aula d’Autoaprenentatge, que és u
servei gratuït per aprendre la lleng
de manera autònoma, amb divers
materials i un assessor a disposi
de l’autoaprenent.

Les persones interessades 
aquests cursos poden contactar a
l’adreça electrònica següent:

g.llengua.cursos@cc.uab.es

Pla contra incendis 
forestals del Bages
Investigadors del Departament d
Geografia de la Universitat Autònom
de Barcelona, dirigits pel profess
Rufí Cerdan, han presentat a les a
ministracions un projecte d’actuac
contra els incendis forestals que tind
com a territori d’aplicació la comar
ca del Bages. El projecte «Planificac
territorial i organització de la lluita

contra els incendis forestals del
Bages», guardonat amb el prem
Fundació Caixa de Manresa el 29
d’octubre passat, pretén posar de ma-
nifest la necessitat de combatre els
incendis forestals analitzant acurada
ment el territori i incorporant tècniques
ts per professionals. L’equip de l’Es
és una mestra de suport, la coordi

es disposen del títol adequat d’acor
 un paper molt important a l’Escola 
jançant el Consell Escolar, l’AMP
rç s’obre el període de preinscripci
.
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modernes de simulació de propagac
dels incendis i d’avaluació de l’efec
tivitat dels recursos disponibles, tè
niques que ja han estat provades a
èxit al municipi pilot de Calders.

Homenatge als jubilats 
de la UAB
El rector de la Universitat Autònom
de Barcelona, Carles Solà, va lliurar,
21 de gener passat, unes plaques c
memoratives als professors i person
d’administració i serveis de l’Autònom
que s’han jubilat. Aquest acte d’ho-
menatge, que va tenir lloc a la sa
d’actes del Rectorat, va comptar am
la presència del rector Carles Solà i
gerent de la UAB, Joan Turró.

En la seva intervenció, Joan Tur
va agrair «l’esforç i dedicació de
col·lectiu de persones que han treba
a l’Autònoma durant tots aquests anys
També va recordar l’aportació d’aque
tes persones en la creació de 
Universitat i va assegurar que «les ins-
titucions són la suma de l’esforç indi-
vidual de tots els que hi treballen».

Per la seva banda, Carles Solà, q
va definir l’acte com «senzill i emotiu
alhora», va remarcar: «L’Autònom
és avui una gran institució útil per a
país, que conserva l’esperit crític i d’in-
dependència que vosaltres ens h
transmès». El rector va recordar: «L
funció educativa de la universitat é
una de les tasques més importants q
i

-

pot fer una persona, i aquesta tasca
l’hem compartida».

Finalment, el rector de la UAB va
agrair la contribució dels homenatjats
«en la creació, formació i consolidació
d’una institució tan important com la
nostra».
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Junta de Govern
En la sessió de la Junta de Govern q
va tenir lloc el 17 de desembre passa
va acordar convocar a concurs places
cossos docents; també es va acor
aprovar les línies general de pressup
per a l’any 1999; i la modificació de l
normativa de contractes de treballs
convenis amb l’exterior. Es va eleg
Vicenç Fisas Armengol com a mem-
bre de la Comissió Autònoma Solidàri
Es van renovar els representants de
UAB al consell de govern del Consor
Centre de Visió per Computador. 

En la mateixa sessió es van aprov
les autoritzacions d’ús de noms espe
fics (ANE) al Grup d’Estudis sobre
Diversitat, Desigualtat i Intervenci
Educativa, al Grup de Neuroplasticita
al Grup de Recerca sobre l’Èpoc
Franquista, a Llengua i Mèdia, 
Patrimoni Artístic i Monumenta
(Parmon) i al Seminari de Paleograf
Diplomàtica i Codicologia; i es va acor-
dar el reconeixement del Servei d’Anàl
i d’Aplicacions Microbiològiques com
a Laboratori de Prestació de Serve
(S3). La normativa sobre crèdits de lli
re elecció també va ser un dels pu
aprovats i que s’aplicarà als alumn
de primer i segon cicle, i per superar-l
l’alumne haurà d’escollir com a mínim
una tercera part entre les assignatu
ofertes per la UAB; la resta dels crèd
de lliure elecció podrà escollir-los ent
altres activitats acadèmiques o maè-
ries previstes en l’article 8. Aques
normativa serà d’aplicació a partir d
començament del procés de matricu
ció dels curs acadèmic 1999-2000.

La UAB participa en el Banc
d’Estudis d’Interès Social
El Departament de Sociologia i l
Facultat de Psicologia de la Universit
Autònoma de Barcelona participen e
el programa del Banc d’Estudi
d’Interès Social, que té com a object
principal orientar i optimitzar el po-
tencial de recerca de les universita
vers el sector de serveis socials a
ciutat. A més d’això, també es vol fo
mentar entre els estudiants la realitz
ció de tesis i treballs sobre temes soc
relacionats amb les necessitats i d
mandes de les entitats de Barcelon

Aquest projecte promou els acor
entre els departaments i les esco
universitàries i les entitats interessa-
des a realitzar investigacions. Mitjança
aquests acords, els estudiants pod
relacionar-se amb les entitats i, aix
concretar millor els paràmetres de la se-
va investigació. Per la seva banda, 
entitats tenen la possibilitat de disp
sar d’uns estudis per avaluar, plani
car i reprogramar la seva actuació 
manera objectiva.

L’acord de col·laboració per crea
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

fer al maig del 1998, amb la participac
de l’Ajuntament de Barcelona, l
Universitat de Barcelona, la Universit
Autònoma de Barcelona i l’Escola d
Treball Social de l’ICESB, membr
de la Universitat Ramon Llull.
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ns08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel. 93 581 13 35. Fax 93 581 25 46

L’AUTÒNOMA es pot obtenir i imprimir 
en format Acrobat via Internet a través 
de la web de la UAB a l’adreça
h t t p : / / w w w . u a b . e s /


