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L’Autònoma obre les portes als futurs estudiants
La Universitat Autònoma de Bar
celona va estar representada un a
més al Saló de l’Ensenyament, que 
tenir lloc del 18 al 21 de març passa
amb un estand informatiu al Palau
del recinte firal de Montjuïc. L’estand
de la UAB volia mostrar el campu
de Bellaterra, format per una comu
nitat de prop de quaranta mil perso
nes, amb excel·lents infraestructur
docents i d’investigació, els servei
bàsics per als estudis, i totes les in
tal·lacions que ofereix una ciutat un
versitària: esportives i sanitàries, re
sidències, establiments comercials
culturals, etc.

L’estand de l’Autònoma, amb
cent vint metres quadrats de super
cie, estava format per un mosaic g
gant de fotografies del campus i u
expositor per a cada una de les qu
tre branques d’ensenyaments i un p
a les novetats del curs que ve. Divu
persones oferien atenció personal
zada, així com connexió a Internet
a la web de la UAB mitjançant els or
dinadors situats a l’estand.

Les novetats presentades engua

El Saló de l’Ensenyament va ser
van passar 
són la titulació pròpia de Prevenció
i Seguretat Integral, la primera carrer
universitària de l’Estat que propor-
ciona una visió global de la preven
ció de riscos i de la seguretat integra
amb caràcter multidisciplinari; la lli-
cenciatura de Documentació, de se
gon cicle; la titulació de Podologia,
y
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impartida per l’Escola Universitària
d’Infermeria de Manresa; i la
d’Enginyeria Tècnica Industrial, es-
pecialitat electricitat, que s’estudiarà
a l’Escola Universitària Salesiana de
Sarrià.

També s’informava sobre els ser
veis que ofereix una veritable ciutat
com ara instal·lacions esportives, cu
turals i comerços, amb especial aten
ció a la Vila Universitària. Per l’es-
tand van passar més de vuitanta m
persones, majoritàriament estudiant
de secundària, per als quals es van e
tar 270.000 fitxes informatives de
les seixanta-quatre titulacions que
ofereix la UAB, amb les opcions
d’accés, el pla d’estudis, les sortide
professionals i algunes dades de la f
cultat on s’imparteixen. També es
va repartir una guia general –El cam-
pus. Universitat Autònoma de
Barcelona–, on es descriuen els ser
veis que ofereix el campus, la docèn
cia, la recerca, les biblioteques, les be
ques i els intercanvis internacionals

visitat enguany per més de vuitanta m
er l’estand de la Universitat Autònom
a
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d’alumnes, i un quadríptic amb l’ex-
plicació de les diferents vies d’ac-
cés als estudis de la UAB. Per primer
vegada, l’Escola de Doctorat i de
Formació Continuada disposava d’un
espai propi dins la zona del Saló de
dicada als estudis de postgrau.
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Portes Obertes
D’altra banda, i dins les Jornades
d’Orientació Universitària que organitza
la UAB, s’inclouen, per sisè any con-
secutiu, les Jornades de Portes Oberte
al campus de Bellaterra, els dies 14 i
15 d’abril, adreçades a alumnes de
COU, segon curs de Batxillerat Ex-
perimental i segon curs de Formació
Professional de grau superior, per tal
de donar a conèixer tota l’oferta d’es-
tudis i serveis de l’Autònoma.

Durant el dos dies es faran més de
cent xerrades sobre els estudis i les ti-
tulacions que imparteix la UAB, dis-
tribuïdes en tres torns, dos de matí i un
de tarda. Enguany, hi participen tres-
cents centres i uns 26.000 alumnes de
secundària de tot Catalunya.

Per primera vegada, es volen es-
tendre les xerrades sobre les diplo-
matures i enginyeries tècniques als
alumnes de formació professional de
grau superior.

A més de les xerrades, els estu-
diants podran visitar lliurement el cam-
pus de la UAB a Bellaterra, conèixer
les facultats, les instal·lacions i la Vila

il estudiants, dels quals uns quants m
a de Barcelona.
a

-

Universitària, com també participar
en activitats esportives i culturals. 

A més a més, onze mil alumnes de
cent centres participen en les visites als
centres que professors de la UAB fan
per tot Catalunya per tal d’oferir un mi-
llor servei d’orientació i donar a conèi-
xer la nostra universitat.
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la República Txeca o Polònia, que
han representat deu estudiants més.

L’increment s’ha produït en gairebé
tots els centres, fet que ha afermat la
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que aquest curs ho facin 634, am
destinació preferent cap al Regne Uni
França, Itàlia i Alemanya. De les da-
des de l’any anterior es desprèn que u
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La psicologia estudia els problemes 
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La UAB participa 
en un projecte d’ecologia 
industrial en dos polígons 
de Santa Perpètua de Mogoda
La Universitat Autònoma de Barcelona
i el Patronat Granja Soldevila de
l’Ajuntament de Santa Perpètua d
Mogoda van signar, el 26 de febre
passat, un conveni per a la realitzac
del Projecte d’Ecologia Industrial dels
polígons de Can Roca i Urvasa. L’ac
te de signatura, presidit pel rector de l
UAB, Carles Solà, i per l’alcalde de
Santa Perpètua de Mogoda, Pere Bu
Pérez, es va fer al despatx del recto
a l’edifici del Rectorat de la Universitat
Autònoma de Barcelona. També h
van assistir representants del Patron
Granja Soldevila de Santa Perpètua d
Mogoda i del Centre d’Estudis
Ambientals (CEA) de la UAB.

L’objectiu d’aquest projecte de re-
cerca aplicada és aconseguir que els p
lígons de Can Roca i Urvasa de San
Perpètua de Mogoda funcionin com
dos ecosistemes industrials. El pro
jecte, que es troba en la fase inicial, vo
potenciar la promoció externa i el des
envolupament econòmic dels dos po
lígons minimitzant l’impacte ambien-
tal. Així doncs, es pretén assoli
l’equilibri amb el medi ambient, com-
patibilitzant l’activitat econòmica amb
la protecció i conservació de l’entorn
natural, per tal de promoure el desen
volupament sostenible. Jordi Simó
coordinador del projecte, va explica
que aquesta iniciativa «busca una co
operació entre empreses perquè, co
juntament, es pugui plantejar una ge
tió de residus amb una economi
d’escala». En aquest sentit, Jordi Sim
va assenyalar que «s’ha de fer com
patible l’activitat econòmica amb la
protecció de l’entorn natural per acon
seguir que els polígons siguin soste
nibles i autosuficients». 

La reducció del volum de residus
generats, el foment de l’estalvi energè
tic o la reutilització de l’aigua resi-
dual són algunes de les línies estrat
giques de treball que s’aprofundiran
en aquest nou projecte, que es realitza
al llarg del 1999. El Patronat Granja
Soldevila de l’Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda s’encarregarà d
les tasques de coordinació i impulsi
d’aquest innovador projecte, i el Centr
d’Estudis Ambientals (CEA) serà el
responsable de la direcció i realitzaci
cientificotècnica. 

L’alcalde Pere Bufí va destacar la
innovació i la importància d’aquest
nou projecte, i va assegurar que si e
resultats de la iniciativa són positius
«s’estendrà en el futur a la resta d
polígons industrials del municipi».
Actualment, els coordinadors del pro
jecte estan recollint dades en les em
preses de la zona per saber el seu co
sum d’energia elèctrica, matèries
primeres i quantitat d’aigües residual
generades. En aquest sentit, a fina
del mes de març es farà un acte ina
gural, amb un fòrum de debat perqu
L’Autònoma

les empreses participants en l’estudi 
els diferents representants polítics i
socioeconòmics puguin aportar les se
ves idees. A Santa Perpètua de Mogoda
on hi ha actualment cinc-centes em-
preses, l’ocupació de sòl industrial és
superior al 90%.
Per primera vegada des de l’inici de
programa Erasmus, més de set-cen
estudiants estrangers han triat la UAB
per a una estada acadèmica d’un m
nim de tres mesos, segons una prev
sió feta a començaments de març
Això representa un increment del 18%
respecte de l’any passat, proporci
que es pot incrementar en els pròxim
mesos fins a la fi del curs, i que duplica
el nombre d’estrangers que van ven
el curs 1992-93 amb el programa
Amb aquestes dades, la UAB continu
sent la universitat amb la participació
més alta d’Espanya, en termes relatiu

Un canvi important s’ha produït els
dos darrers anys. Erasmus ha est
inclòs com una acció dins el progra
ma Sòcrates i ha canviat la seva e
tructura. Ara, cada universitat signa
acords d’intercanvi amb els seus soc
i demana els fons per finançar les ac
tivitats previstes. La signatura d’un
conveni bilateral amb 383 institucions
ha ampliat enormement l’oferta de
places i justifica aquest increment
que no ha deixat de produir-se ca

Més de set-cents 
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teja una sèrie de requeriments qu
també afecten el camp de la forma
ció, i que fan necessari el desenv
lupament d’activitats formatives i
d’investigació que permetin d’aten
dre la diversitat de qüestions qu
comporta aquest fenomen social.
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distribució d’anys anteriors. Les fa
cultats de Filosofia i Lletres i de
Traducció i d’Interpretació continuen
en el primer lloc, seguides de les fa
cultats de Ciències Polítiques i d
Sociologia i de Ciències Econòmique
i Empresarials. Entre totes quatre r
presenten més de la meitat dels es
diants vinguts, que es reparteixen e
tre tots els centres de la UAB i algun
centres adscrits. A més, la Facultat d
Filosofia i Lletres ha rebut estudiant
dels dinou països amb els quals e
guany hi ha hagut intercanvi.

Per països, Itàlia continua sent 
que aporta més estudiants, seguit 
França i d’Alemanya. El Regne Unit
Bèlgica i Grècia han incrementat forç
les seves xifres, i només es preveu 
descens del nombre de neerlandes

La presència de més estudian
europeus s’ha reflectit també en la d
manda de cursos intensius de català,
xí com en l’assistència al recentmen
realitzat curs d’introducció a la reali
tat catalana, que ha estat força co
corregut.

Erasmus estrange
e
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Psicologia i Envelliment: Bases pe
a la Intervenció, es va presentar 
dia 16 de març, a la sala d’actes d
l’Hospital de Sant Pau. A l’acte de
presentació, hi van ser presents Hèc
Maravall, director de l’Imserso; Joan
Subirats, catedràtic de Dret Públic
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de cada dotze alumnes que van as
lir una titulació de primer o de sego
cicle l’any passat havia estat Erasm
al llarg dels seus estudis. S’espe
que en la convocatòria per al cu
1999-2000, que finalitza el dia 2
d’abril, l’oferta superior de places su
posi també un nombre més gran d’e
tudiants de la UAB que vagin a altre
universitats europees.

Moltes coses han canviat de

curs, si bé aquest any ha estat en una
proporció més gran. De manera gra-
dual, s’hi han incorporat nous països
associats, com ara Hongria, Romania,

Com a conseqüència lògica, la vin-
guda de més estrangers també ha pro-
vocat que més alumnes de la UAB
hagin sortit a l’estranger, i s’espera

d’aquells primers estudian
que van arribar l’any 1988
me inicial ha deixat pas a 
litat en l’arribada, ja que, am
L’any 1999 ha estat declarat per le
Nacions Unides Any Internaciona
de la Gent Gran. Amb aquesta con
vocatòria, es posa èmfasi en la s
tuació de les persones d’edat per t
d’integrar-les a la societat actua
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Joan Subirats, Hèctor Maravall, S
Ramon Molas i Maite Mar
s

-
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En aquest sentit, la UAB ha estat
la primera universitat catalana a es-
tablir un conveni amb l’Institut de
Migracions i Serveis Socials
(Imserso), per dur a terme formació
de postgrau en el camp de l’envelli-
ment. Aquest programa, sota el títol

ntiago Estaún, Mercè Pérez Salanov
ínez, en un moment de l’acte.
r
e
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Ciència Política de la UAB; Mercè
Pérez Salanova, professora de
Departament de Psicologia de
l’Educació de la UAB i coordinado-
ra del Mestratge; el professor Santiago
Estaún, en representació del rector;
Ramon Moles, coordinador de for-
mació continuada. 

Hèctor Maravall i Joan Subirats
van mantenir un viu col·loqui sobre
la vellesa en el canvi de la societat in
dustrial al de la informàtica, els pro-
blemes sorgits i la crisi de l’Estat de
benestar. 

Aquest mestratge constitueix una
modalitat innovadora que incorpo-
ra, d’una manera continuada, les qües
tions relatives al desenvolupamen
de l’ocupació i de l’activitat profes-
sional.

La titulació vol proporcionar co-
neixements per desenvolupar inter-
vencions psicològiques i psicosocials
A més d’això, aquest programa, que
s’adreça als professionals interessat
en el camp de la vellesa, s’ha iniciat
per solucionar els problemes dels lli-
cenciats en Psicologia. Els resultats
d’una investigació sobre la inserció
laboral d’aquests llicenciats, efec-

b
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guany, ja són més de 4.300 els qu
han vingut, els quals han donat un am
bient més europeu i internacional a
nostre campus.

de l’envelliment
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tuada pel Grup de Recerca Educació
i Treball, de l’ICE de la UAB, mos-
tren els greus problemes d’inserció la-
boral d’aquests titulats. Aquest mes-
tratge pretén preparar els titulats per
a l’exercici professional i construir lí-
nies d’ocupació. 
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La Vila Universitària, primera instal·la
que rep l’acreditació de Qualitat ISO

s

La missió de la Vila Universitària és
facilitar residència a la comunita
universitària de la Universitat
Autònoma de Barcelona (bàsicame
als estudiants), oferint serveis d’allo
jament de qualitat i facilitant, a més
el desenvolupament formatiu del re
sident i la seva integració en l’en
torn universitari. Aquesta acredita
ció, atorgada pel Laboratori Genera
d’Assaigs i Investigacions de la
Generalitat de Catalunya, és la pr
mera que rep una entitat d’àmbit un
versitari a l’Estat espanyol i la primer
que es concedeix a una instal·lació r
sidencial a Catalunya. 

L’elaboració i la implantació del

Josep Lluís Bonet Ferrer, p
va rebre el certificat de Qua

del Laboratori General d’Assaigs
i ajuts individuals. Els ajuts a projec
tes de cooperació totalitzen una apo
tació de 45,4 milions de pessetes. Ge
gràficament, l’Amèrica Llatina ha
rebut el 74% del total, Bòsnia i di
versos països africans se’n reparteix
un 20%, i la resta ha anat destinada
t
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El model de gestió de Vila
Universitària persegueix l’optimit
zació dels recursos mitjançant u
organització eficient i un seguime
rigorós de la seva aplicació. 

Amb aquests antecedents de f
mació, experiència i visió de la qu
litat, la Vila Universitària ha adqui
rit el nivell de maduresa necess
per obtenir del Laboratori Gener
d’Assaigs i Investigacions (LGAI
la certificació de qualitat segons l
normes UNE-EN-ISO 9002:1994 p
als seus serveis d’allotjament. U
qualitat que s’adreça fonamenta
ment als tres col·lectius als qua
s’orienta la seva activitat: els res

resident de Vila Universitària, 
litat 9002 de mans del president 
 i Investigacions, Ramon Capellade
ió
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formació d’infermeres especialitza-
des en oftalmologia a la regió de Tigray
(Etiòpia), col·laboració en la docència
per a les titulacions d’Arqueologia i
d’Antropologia a la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua i al-
tres accions de cooperació amb aque
ta universitat.
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Una ciutat amb tots el serveis
necessaris
Sis anys després de la seva inaug
ració, la Vila Universitària està ple-
nament consolidada en el seu ento
i ha esdevingut un element de re
ferència per a nombroses iniciative
similars.

Formada per pisos i cases per
dues mil persones situats al mate
campus de la Universitat Autònoma
de Barcelona, la Vila està ben co
municada amb trens i autobusos,
vint-i-cinc minuts del centre de
Barcelona. Hi ha pisos per a quatre
cinc persones, apartaments indiv
duals o per a dues persones, i cas
unifamiliars. Són habitatges com
pletament moblats, a punt per entra
hi a viure, amb lloguers des de 19.22
pessetes mensuals. 

Més enllà dels serveis indispen
sables en una instal·lació residenci
com la Vila –alimentació, bugade
ria, llibreria, reprografia, etc.–, any re
re any s’hi han introduït nous ser
veis que milloren les condicions de
confort, convivència i seguretat als re
sidents: bus nocturn a Cerdanyol
del Vallès i Barcelona, recollida se
lectiva de les deixalles, Club de
Residents, butlletí periòdic Això és
Vila!, activitats culturals, etc.

L’acte institucional de lliurament
de l’acreditació de la norma de
Qualitat ISO 9002 va tenir lloc el dia

ció universitària 
 9002

.

3 de març passat, a l’Hotel Campu
de la mateixa Vila Universitària. Com
a clausura de l’acte, el doctor Anton

s-

acord de la Junta de Govern de 
Universitat Autònoma de Barcelona
Abans de la creació de la Comissió, 
s’havien acollit cinc estudiants bos
nians, refugiats de guerra arribats 
Catalunya, a qui es va oferir l’opor
tunitat de continuar els seus estud
universitaris a la UAB.
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Junta de Govern
La Junta de Govern que va tenir lloc el
dia 4 de març va aprovar el desenvolu-
pament del contracte-programa entre
la UAB i la Generalitat de Catalunya que
es va signar el 9 de desembre de 1998.
L’acord té dues finalitats bàsiques que
han d’acompanyar el desenvolupament
del contracte en el si de la Universitat
Autònoma de Barcelona: primera, orien-
tar les accions de la millora de la qua-
litat universitària en el marc que defi-
neixen els dinou objectius formulats
per al període 1998-2001; i, segona,
posar el fonaments per iniciar un can-
vi de cultura universitària en la qual els
objectius i el finançament de la UAB es
traslladin als diferents ens de govern i
de l’administració, descentralitzats ter-
ritorialment.

També es va aprovar el model de
distribució del pressupost de funciona-
ment a centres i departaments, així com
el nomenament de doctor honoris cau-
saper la Facultat de Filosofia i Lletres
de Miquel Martí i Pol, de la qual cosa
ja vam informar en el número 128 de
L’A UTÒNOMA, i que tindrà lloc el dia 14
d’abril.

La Junta del dia 4 va aprovar la par-
ticipació de la UAB en la Fundació
Centre de Recerca en Sanitat Animal
(Cresa).

Tanmateix, es va aprovar el regla-
ment de funcionament de la Comissió
de Doctorat, així com els mestratges
d’especialització professional i diplo-
matures de postgrau per al bienni 
1998-1999/1999-2000.

Es va aprovar la representació de la
Junta de Govern al Consell Social, i 
la representació de la UAB a la Confe-
rència General del Consell Inter-
universitari.

La participació de la Universitat
Autònoma de Barcelona a l’Associació
Unió de l’Esport per a Tothom a
Catalunya va ser un altre dels punts
aprovats.

Es va aprovar també el canvi de
nom de la Bibliteca de Ciències pel de
Biblioteca de Ciències i d’Enginyeries.

Es va acordar la renovació de les au-
toritzacions dels noms específics (ANE)
dels ja aprovats, llevat del Seminari de
Crítica i Teoria de la Literatura, del
Servei d’Informació Bibliogràfica de
Llengua i Literatura Catalanes i del
Seminari de Periodística.

Es va aprovar el reconeixement de
les figures de recerca de Laboratori
Veterinari de Diagnòstic de Malalties
Infeccioses (S3), del Servei de Traduc-
cions (S3) i del Grup CIFO (Col·lectiu
d’Investigació en Formació Ocupa-
cional).

A proposta del Departament de
Patologia i de Producció Animals, es va
aprovar atorgar els premis extraordi-
naris de doctorat als doctors Alfred
Blanch Gisbert, Jordi Franch Serracanta,
Sílvia Peris Miras, Joaquim Sagalés
Coma i Antonio J. Trujillo Mesa. A
pla de qualitat que ha conduït a 
obtenir la certificació segons la nor-
ma ISO 9002 va començar el curs
1996-1997, i respon a una manera

dents, les institucions accionistes i
l’equip de gestió.

Els objectius anuals de qualitat
per a cada un dels tres col·lectius só
la proposta de la Facultat de Psicologia, es
rigorosa de fer les coses amb qua
tat i excel·lència, tant per la vocaci
de servei públic com per la volunta
d’una gestió empresarial eficient.

La Comissió Autònoma Solidària ha
celebrat enguany el seu cinquè an
versari. Aquest organisme de la UAB
ha destinat els noranta-dos milions
mig rebuts des de 1993, data de la s
va creació, a projectes o a ajuts ind
viduals de caire solidari. Aquest
diners provenen d’aportacions inst
tucionals de la UAB –que assegur
una aportació mínima anual del 0,7%
del pressupost d’ingressos– i d’apo
tacions individuals del personal docen
del personal d’administració i servei
i dels alumnes. A més, la Comissi
també ha rebut les retencions de sal
efectuades al personal que va secu
dar les vagues del 1994 i del 1997.

Els fons de la Comissió Autònoma
Solidària s’han destinat a dos tipu
d’ajut: ajut a projectes de cooperac

Cinc anys de solid
li-
ó
t

coneguts i compartits per tota l’or
ganització, i el seu grau d’acompli
ment és avaluat cada final de cu
per un comitè de qualitat.
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Palestina, la Xina, i a activitats gene
rals promogudes per la Comissió.

D’entre els projectes de coopera
ció, n’hi ha deu que han rebut due
terceres parts dels fons destinats per
comissió. Aquests projectes són: apo
tació a l’Associació Catalana de
Professionals de la Cooperaci
(ACPC), Universidad Camilo Cien-
fuegos de Matanzas (Cuba), Institut
Superior de Ciencias Médicas de San
Clara (Cuba), Mestratge de Medicin
Tropical i Geografia Mèdica, Trobada
sobre Conflictes i Experiències
d’Intermediació a l’Amèrica Llatina,
formació del personal sanitari de l
Universidade Eduardo Mondlane 
Maputo (Moçambic), Universitat de
Tuzla (Bòsnia), camps quirúrgics 

aritat amb tot el m
n
-
-
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Serra Ramoneda, president d
l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari, va pronunciar la con-
ferència «La universitat, un serve
públic de qualitat».
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Els ajuts individuals s’atorguen a
estudiants que vénen a la UAB d’ins
titucions amb les quals hi ha un acor
de cooperació en aquest sentit o q
es troben en una situació econòmic
compromesa. En cada convocatòr
s’analitzen totes les sol·licituds e
funció de l’origen geogràfic, del nivell
d’estudis, de la situació econòmica, d
la relació amb la universitat d’origen
i del compromís econòmic que re
presenten per a la Comissió. L’im
port dels ajuts individuals ha anat cre
xent al llarg dels cinc anys de la
Comissió. El 1998, els ajuts indivi-
duals van arribar a 12,2 milions d
pessetes, per a trenta-quatre becar

La Comissió Autònoma Solidària
es va crear el 30 d’abril de 1993 pe
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va aprovar atorgar els premis extraor-
dinaris de llicenciatura, corresponents
al curs acadèmic 1997/1998, als alum-
nes Cristina Benedicho Tarrés, Mònica
Falqués Espinet, Sandra Oms Ormo,
Israel Rodríguez Giralt, Eva Romero
Rodríguez i Jorge Sánchez Carrascal.
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T R E S  D ’ E S T U D I S
Centre d’Estudis Internacionals
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El Centre d’Estudis Internacional
(CEI) es va crear el 1995 a la UAB co
a producte de la integració dels ja ex
tents Centre d’Estudis Xinesos, Cent
d’Estudis Japonesos i Centre d’Estud
sobre la Pau i el Desarmament, amb
voluntat d’incorporar altres grups de r
cerca, divulgació i docència relaciona
amb els estudis d’àrea i treballar d
manera transversal i interdisciplinà
ria. Aquests centres fundadors es v
crear el curs 1988-1989 per promo
re la formació continuada, donar supo
institucional als investigadors i establ
contactes amb la societat.

L’any 1995, la UAB va voler in-
tegrar els esforços d’aquests centre
dels grups d’investigadors d’aquest
àrees amb la creació del Cent
d’Estudis Internacionals, que, a mé
dels estudis dels anteriors centres, ta
bé va integrar els estudis magribin
africans i de l’Amèrica Llatina. El pro-
fessor Rafael Grasa va ser el respo
sable del CEI en aquesta primera e
pa, en la qual també van treballa
entre d’altres, Seán Golden, com
responsable dels estudis xineso
Berena Stolcke, responsable dels 
tudis africans i de l’Amèrica Llatina
i Miquel Barceló, dels estudis magr
bins. Des del febrer de 1999, el do
tor Seán Golden, antic degà de 
Facultat de Traducció i d’Interpretació
és el responsable del CEI, amb la fu
ció de coordinar els esforços de tots 
grups d’investigadors, acabar de co
solidar el Centre, i promoure més a
tivitats de cooperació internacional

Les principals funcions del CE
són la coordinació d’estudis i invest
gacions en temàtiques d’estudis se
torials i d’àrea en l’esfera internacio
nal, així com el suport a la recerc
interdisciplinària, i la divulgació i la
docència en les diferents àrees d’estu

La singularitat del CEI, que es tro
ba actualment en la segona etapa d
seva consolidació, està determina
pel fet que és un centre propi cre
per la UAB per cobrir una necessita
la manca d’organismes o institucion
que facin activitats transversals i mu
tidisciplinàries en àrees concretes q
ho necessiten. En aquest sentit, la pr
cipal filosofia del CEI és actuar com
a centre organitzador i promoure 
transversalitat als diferents grups. 
Centre promou una aproximació in
terdisciplinària al camp internaciona
especialment en l’aspecte intercult
ral. En aquest sentit, s’entén que 
recerca també té una incidència m
important en la societat i ha de serv
els seus interessos. 

En segon lloc, el CEI també man
té contactes amb organismes intern

C E N
 la UNESCO o la Uni
b organismes diplom

s, ambaixades...) i amb
arial. El Centre ofere
neixements sobre ec
rç exterior a emprese
omerç que tenen nego
quest sentit, el CEI és
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centre més antic de l’Estat espanyol 
oferir estudis asiàtics, amb títols ho
mologats de japonès i xinès.

El Centre també imparteix cursos
de formació continuada a empreses
alumnes, com són els cursos de pro
tocol i cortesia per a empresaris i el
cursos de l’Aula Oberta per a estu
diants, i organitza conferències i tro
bades. Al maig de 1998, el Centre v
organitzar una Trobada sobre
Conflictes i Experiències d’Inter-
mediació a Amèrica Latina, amb la
col·laboració de la UNESCO i la
Universitat Iberoamericana de Mèxic

Aquesta trobada, que va tenir lloc
a l’Hotel Campus de la UAB, va reu-
nir més de setanta experts en conflic
tes i experiències de mediació a
l’Amèrica Llatina per tal d’analitzar els
diversos conflictes violents dels anys
vuitanta, els respectius processos de p
i les possibilitats d’actuació en els
llocs de conflicte. Entre els partici-
pants hi havia Rigoberta Menchú, pre
mi Nobel de la Pau, Federico Mayor
Zaragoza, director general de la UNES
CO, i el professor i membre del CEI
Rafael Grasa.

Amb vista a les activitats del futur,
el CEI s’ha inclòs en el Conveni
Bilateral de Col·laboració Científica.
Aquest conveni permetrà que el gover
central financiï l’organització de se-
minaris a la UAB i a la Universitat de
Pequín, en els quals participaran exper
en temes d’organització econòmica, re
forma política i relacions entre la Unió
Europea i la Xina. 

D’altra banda, el Centre també
s’encarrega de la preparació d’ofer
tes de docència a la UAB. Així, des de
CEI s’està preparant un nou títol pro
pi de la UAB: Estudis Internacionals

Séan Golden, director del Centr
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Interculturals, que volen servir de pon
entre els estudis de dret, economia i p
lítica i els culturals (llengua, antropo
logia o història) per oferir una forma
ció complementària als estudiants.

L’objectiu d’aquest nou títol, en e
qual participaran set facultats de l
UAB, és donar als estudiants una fo
a
-

 i
-

s
-
-
a

. 

mació generalista però alhora delim
tada en una àrea geogràfica espec
ca, atès el creixent interès dels es
diants a conèixer a fons altres cultur
Aquests estudis culturals comparat
són, actualment, una de les carre
amb més demanda als països ang
saxons, a causa de les àmplies sort
professionals que ofereixen als l
cenciats. L’oferta docent del CEI tam
bé promou activitats de lliure elecc
i, a més d’aquest nou títol, es farà u
especialitat en Àsia o en Amèric
Llatina com a assignatura de lliu
elecció, que permetrà l’obtenció d’u
títol homologat. La filosofia del CE
és proporcionar als alumnes una of

e d’Estudis Internacionals, amb Joa
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cular al sud-est asiàtic i que, desp
fer negocis amb Corea».

La visita del professor Kab Dong
d’Estudis Internacionals de la UA
II Setmana Cultural Coreana a Cat
de Cooperació Empresarial Hispa
i-
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mament, etc.) i dóna suport institu
cional als professors i investigador
que treballen a països estrangers. E
diferents grups d’investigadors treba
llen de forma autònoma, però el Centr
té previst fer activitats pròpies i, en
aquest sentit, el CEI és obert a tot t
pus de propostes i iniciatives. El Centr
rep diverses subvencions per reali
zar projectes de recerca a fundacion
administracions públiques, etc.

El Centre disposa d’un fons bi-
bliogràfic ubicat a la Biblioteca
d’Humanitats de la UAB, provinent
dels antics centres fundadors i de d
nacions del govern de Taiwan, del go
vern de la Xina i de la biblioteca par
ticular d’un diplomàtic japonès. Aques

na Martínez, Xia Di Ya i Chen Guiso
eti atreure estudiants estrangers. Des
el Centre també s’està treballant per

ncloure estudis sobre llengua portu-
uesa.

El CEI compta amb la col·labora-
ió d’entre trenta i cinquanta persones,
specialitzades en diferents àmbits
resolució de conflictes, pau i desar-

fons, anomenat Col·lecció Asiàtica 
la UAB, és una de les col·leccion
més importants de llibres de la Xina
el Japó, i s’ha aconseguit gràcies als
forços dels antics Centre d’Estud
Japonesos i Centre d’Estudis Xines
El Centre també està preparant u
pàgina web.

El professor Kab Dong Cho imparteix un seminari a la UA
El professor Kab Dong Cho, excònsol general de Corea a Barcelona i actua
degà de l’Escola de Doctorat d’Informació i Indústria de la Universitat
Hanseo, va visitar la UAB, el 18 de març passat, per impartir-hi un semi
Aquest seminari, sota el títol Situació Política i Econòmica de Corea, era ad
als alumnes de doctorat de l’assignatura Coordinació de Política Ma
econòmica, del Departament d’Economia Aplicada, impartida pel profe
Jordi Bacaria a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la U

Kab Dong Cho, professor de Dret Internacional a la Universi
de Hanseo, va visitar dos dies abans la Cambra de Comerç i Indústr
Sabadell, on va pronunciar una conferència sobre la situació econò
de Corea del Sud. El professor i diplomàtic va fer referència a la crisi del 
est asiàtic i es va mostrar moderadament optimista sobre el futur econ
del país. Segons va explicar, «Corea està en millor situació que altres
sos de la zona i podria superar la recessió a mitjan any 2000». A la confer
Kab Dong Cho va assegurar que la inversió ha crescut de manera es
rés de la crisi, «ara és un bon moment per

 Cho a l’Autònoma, gestionada pel Centre
B, va coincidir amb l’organització de la
alunya i la XII Reunió Plenària del Comitè
nocoreà.
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la toxicitat i el color d’aigües residuals 
ustrials mitjançant un fong
Les aigües residuals de les indústr
tèxtils i alguns efluents de la indústr
paperera contenen grans quantita
de colorants no biodegradables i d
substàncies tòxiques que en dificulte
el tractament biològic i perjudique
l’entorn. La toxicitat i la no-bio-
degradabilitat d’aquests efluents só
degudes, en gran part, a la seva co
posició química, basada en derivats 
la lignina i altres compostos orgànic
d’estructures similars.

Un equip d’investigadors de
Departament d’Enginyeria Químic
de la UAB i del CSIC ha aconse
guit decolorar aigües residuals prov
nents d’una indústria tèxtil utilitzan
cultius del fong Trametes versicolor.
Es tracta de la primera vegada q
s’aconsegueix depurar aigües tint
des provinents directament de la i
dústria tèxtil mitjançant aquest tipu
de fong, un dels més estudiats a ca
sa de la seva important producció e
zimàtica. 

Els investigadors, que ja havie

R E
Reducció de 

ind
ut resultats satisfactoris en la

.
Laboratori de Llum de Sin-
 va presentar, a finals de 1997,

e final del disseny detallat
incrotró per a Barcelona, pro-
que havia estat promogut per
eralitat de Catalunya i finançat

ntament pel govern central i
-

que el fong, estructurat en unes peti
tes esferes anomenades pèl·lets, n

Aigües residuals d’indústria tèxti
del tractament amb e
creixi de manera dispersa per tot e

ris per portar-ne a terme el disseny 
la construcció. Per comprovar el seu
camp magnètic, el LLS va dissenyar
un avançat banc de mesures magn
tiques d’alta precisió, en col·labora-
ció amb una empresa de mecànic
de precisió. Les elevades prestacion
-
o
degradar els derivats de la lignina
altres compostos orgànics, transfo

l abans (esquerra) i després (dreta)
l Trametes versicolor.
lmant aquests compostos en substànc
it

e

i
l

i de l’Hospital de Sant Pau ha des-
decoloració i la reducció de la toxici-
tat en efluents de la indústria papere-
ra, han utilitzat per primer cop un bio-
reactor d’aire polsat a escala de
laboratori per al tractament dels
efluents tèxtils. La tècnica d’alimen-
tació d’aire en forma de polsos permet

bioreactor, impedeix la seva adhesió
als dispositius de mesura i evita,
d’aquesta manera, moltes dificultats
operacionals. 

La clau de l’actuació del fong és
la seva producció d’un enzim ano-
menat lacasa. L’enzim és capaç de

que poden ser biodegradades m
jançant altres tractaments convencio
nals. Els investigadors estudien ara 
disseny d’un bioreactor més poten
que permeti la depuració de les a
gües residuals de les indústries tèxti
a escala industrial.
El Laboratori de Llum de Sincrotró
(LLS) de la Universitat Autònoma
de Barcelona ha estat seleccionat p
mesurar la qualitat dels imants di
polars del futur anell accelerado
ANKA, que actualment s’està cons-
truint a la ciutat de Karlsruhe, al land
de Baden-Württemberg, Alemanya
Un dels objectius principals d’aques
accelerador, finançat per diverse
institucions i empreses alemanyes
és la fabricació de peces micro
mecàniques (des d’unes micres fin
a uns quants mil·límetres de grandà
ria), que permetran construir dispo
sitius minúsculs amb aplicacions en
camps tan diversos com la medicina
l’automoció o la recerca aeroespa
cial. Les mesures de la qualitat del
imants s’han començat a realitza
aquest mes de febrer al laborato
d’imants del LLS, situat al campus de

El Laboratori de L
en la construcció d
er
-
r 

.
t
s
,

-
s
-

-

,
-
s
r
ri

l’autonòmic. Durant l’elaboració de
l’esmentat informe, es va dissenya
un prototipus de l’imant principal
del futur accelerador de Barcelona, 
es va encarregar la seva construcc
a una empresa del País Basc. Es tra
ta d’un imant dipolar d’aproximada-
ment 1 tesla, amb una precisió d
200 parts per milió, i amb compo-
nent quadrupolar. L’imant té una lon-
gitud d’aproximadament 1,7 metres
pesa 3 tones i està alimentat per un
font d’alimentació molt estable, tam-
bé dissenyada al LLS i construïda
per una altra empresa, en aquest c
de Madrid. Tant l’imant com la font
d’alimentació són els de més presta
cions construïts mai a Espanya
Aquests imants combinats no són
gaire habituals en la majoria d’acce
leradors, la qual cosa ha requerit qu
les diverses empreses involucrades a
quirissin els coneixements necessa
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d’aquest laboratori de mesures magnè
tiques han fet que diverses institu-
cions europees involucrades en la
construcció d’acceleradors de partí-
cules, amb les quals hi ha diversos
acords de col·laboració, s’hi hagin
interessat per a la seva utilització.

El primer acord ha cristal·litzat
amb els promotors de l’accelerador
ANKA. Els seus 16 imants dipolars,
amb un camp d’1,5 tesles, 2 metres
de llarg i 7 tones de pes, han esta
construïts per l’empresa britànica
TESLA. El LLS ha acordat amb AN-
KA que les comprovacions dels di-
pols es facin al seu laboratori
d’imants, a la Universitat Autònoma
de Barcelona, on s’obtindrà el mapa
detallat del camp magnètic dels dipols
Una vegada mesurats i comprovada
la seva qualitat, els imants seran en
viats a Karlsruhe per a la seva ins

rticipa 
electrons a Aleman
i

è-

a
s

tal·lació definitiva. A banda d’aques-
tes mesures, diferents científics de
LLS estan col·laborant actualment a
Alemanya en altres aspectes del sin
crotró ANKA, així com també en la
construcció d’una font de llum sin-
crotró a Zuric, Suïssa.
i
-
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Nova mutació 
que provoca 
tumors en el 
sistema endocrí
L’anomenada síndrome de MEN1
(neoplàsia endocrina múltiple tipus 1)
és una malaltia hereditària caracte-
ritzada per la formació de tumors
benignes i cancerígens en diversos òr
gans del sistema endocrí, que afec
ta una de cada deu mil persones. E
creixement d’aquests tumors afecta
els nivells de secreció hormonal i
pot provocar úlceres d’estómac, dia-
betis, infertilitat o, fins i tot, la mort. 

La localització de les mutacions
genètiques que provoquen la malal-
tia permet realitzar un diagnòstic
genètic molt abans que es manifes
tin els primers símptomes. Fins ara,
totes les mutacions genètiques que ca
racteritzaven la MEN1 estaven lo-
calitzades en dues de les deu sec
cions (exons) que conformen un
determinat gen (ara anomenat
MEN1), situat en el cromosoma 11.
En concret, en els exons 2 i 3 d’aques
gen. 

Un grup d’investigadors espe-
cialistes en la síndrome MEN de la
Universitat Autònoma de Barcelona
-
l

t
-
s

cobert una nova mutació en l’exó 5
del gen MEN1, que també provoca
la síndrome. La descoberta, publi-
cada recentment al Journal of
Molecular Medicine, ha motivat que
els investigadors considerin necessari
un estudi complet del gen MEN1.

Creació 
del Consell Assessor 
en Biotecnologia 
de la UAB
Representants de les empreses far-
macèutiques Novartis, Uriach i
Esteve, juntament amb el degà de la
Facultat de Ciències de la UAB, el co-
ordinador de la Titulació de
Biotecnologia i diversos professors
del Claustre de la Facultat de
Ciències, han constituït el Consell
Assessor en Biotecnologia de la
UAB. 

El Consell, que es reunirà periò-
dicament amb una representació de
l’alumnat, té com a finalitat potenciar
la implicació de les empreses del
sector amb la Titulació de Bio-
tecnologia que ofereix actualment
la Universitat Autònoma de Barce-
lona, així com orientar les línies do-
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cents de la titulació envers les ne-
cessitats de la societat. De moment,
la iniciativa s’ha materialitzat en la
concessió de dotze beques d’estudis
per part de les empreses esmenta-
des, i en el compromís d’acollir es-
tudiants per a la realització de pràc-
tiques de laboratori. 
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Des de l’any 1994, en què es va im
pulsar l’experiència dels grups de m
llora, s’han fet tres campanyes i u
important nombre de personal de 
Universitat s’ha implicat en el pro
jecte.

Amb la finalitat de saber qui h
ha intervingut i qui no, s’ha planteja
d’examinar la composició dels grup
amb l’objectiu bàsic que la informa
ció que se’n derivi permeti de conè
xer una mica més no sols els grups
millora sinó també la mateix
Universitat, ja que els resultats ha
de permetre constatar quines són 
parts més reactives o passives dav
el projecte. Es tracta, també, de ve
ficar si hi ha una correlació direct
entre els participants i el perfil de
personal de la Universitat. 

Pel que fa a la informació que s’h
recollit dels participants, s’ha d’as
senyalar que totes les dades que
conjuguen fan referència al moment 
què s’ha format part del grup. S’h
diferenciat l’estudi en funció de le
campanyes dels grups de millora q
hi ha hagut, per contrastar-les, pos
riorment, amb les del cens de 
Universitat. D’aquesta manera, es p
analitzar el grau d’adequació de
grups a la Universitat. El cens qu
s’ha utilitzat respon al que hi havia
la Universitat amb data de setembre
1998. D’altra banda, no ha estat po
sible disposar del que hi havia en
moment de les campanyes; tot i ai
s’ha informat que no ha variat sub
tancialment. 

Les variables que ens ha intere
sat d’observar són, segons l’ordre 
què s’analitzen, les següents:

• sexe dels participants
• grups d’edat
• categoria laboral
• antiguitat

Qui ha participat e
• administració de centre o serv
del qual formen part

Pel que fa a la metodologia, l’anà
lisi s’ha centrat a considerar els a
pectes més destacables, i s’ha dei
al marge aquells altres que s’haurie
d’examinar, encara que no siguin ta
importants, però que els límits de la p
blicació no permeten de fer-ho.
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En darrer terme, volem constat
que l’Àrea de Personal d’Administraci
i Serveis i, en concret, la col·laborac
de Teresa Vila i d’Enric Viñals han
proporcionat l’accés a les dades n
cessàries per elaborar aquest estu

La participació per sexes 
La progressió en la participació d’ho
mes i dones en el decurs de les ca
panyes dels grups de millora mostra 
gunes diferències. Una de les m
significatives és la derivada del com
portament pel que fa al grau de par
cipació d’ambdós sexes, és a dir,
nivell de participació és més elev
per part dels homes que per part 
les dones. En la darrera campanya,
i que el nivell de participació dels ho
mes no és el mateix, proporciona
ment, l’índex de participació que se
desprèn des de la fase pilot és més 
vat que no pas el de les dones. El g
de participació de les dones, en conju
és superior al dels homes; tanmate
l’índex de participació que se’n despr
és inferior al dels homes.

La participació per grups d’edat
Metodològicament, l’anàlisi s’ha en
degat a partir d’establir en intervals d
cinc anys els diferents grups d’edat, l
vat dels grups que comprenen els m
nors de vint-i-cinc anys i els majors d
quaranta-sis anys, que s’han aplegat
dascun d’ells en un grup d’edat, 
que en ambdós casos el nivell de p
ticipació és considerablement men
que el dels altres grups d’edat.

L’anàlisi diferencia els grups d’eda
per campanyes, i n’examina les p
culiaritats que en sobresurten. Pr
nent com a base les campanyes, pod
concretar el següent:

• En la campanya de 1994 o fa
pilot dels grups de millora, el grau d
participació dels diferents grups d’eda

n els grups de mil
-
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a excepció del grup comprès entre 
i 65 anys (que no hi ha participat), h
estat, respecte de les altres campan
més homogeni. D’aquesta campan
se n’ha de destacar, també, una ma
participació del grup d’edat comprè
entre els 31 i els 35 anys, seguit d
comprès entre 36 i 40 anys.
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• En la campanya de 1995, el ni-
vell de participació més alt va ser el
dels grups d’edat entre 26 i 30 anys 
el d’entre 31 i 35 anys, respectiva-
ment, participació manifestament per
sobre de la dels altres grups d’edat.

De la campanya de 1997, tot i que
els dos grups d’edat que més hi van in
tervenir són els mateixos que els de l
campanya anterior, en resalta el gi
que es va fer cap al grup de més eda
és a dir, el comprès entre els 31 i 35
anys.

Una anàlisi comparativa envers e
cens de la Universitat situa l’èmfasi,
pel que fa a l’índex de participació, en
el grup de menor edat, seguit corre
lativament pels altres grups. Tot i que
el gruix de participació recau en el
d’entre 31 i 35 anys, la significació
d’aquest, en l’escenari universitari,
no representa més que un 11% 

La participació per categories 
laborals 
El procediment que s’ha seguit per
diferenciar les categories laborals res
pon al règim jurídic del personal fun-
cionari i laboral que hi ha a la Uni-
versitat, sempre que la categoria en
qüestió hagi participat en alguna de le
campanyes. S’han deixat al marge le
categories de les quals no hi ha inter
vingut ningú. 

• De la campanya de 1994 cal sub
ratllar el grau de participació del per-
sonal funcionari respecte del laboral
També és destacable el nombre d
participants de nivell B, especialment,
pel que representa aquesta categoria l
boral envers les altres que hi ha de
funcionaris.

• En la campanya de 1995, el des
ajust en el nivell de participació entre
el personal laboral i el funcionari, i
que s’experimentava en la campany
de 1994, es redueix considerablemen
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46
a

yes,
ya,
jor
s
el

en aquesta, tot i que continua tenint p
ponderància el personal funciona
sobre el laboral. Les categories q
hi prenen més part són, quant a fu
cionaris, les del nivell C i, quant a la
borals, les del nivell LG5.

• De la campanya de 1997, c
destacar-ne la gran contribució qu
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suposen els grups C, D i B, respecti-
vament, quant al nombre respecte del
total de participació en la mateixa
campanya i en el conjunt del projec-
te. 

Pel que fa al sentit que prenen en
el context de la Universitat, es posa de
manifest la importància dels partici-
pants de nivell C i B entre els funcio-
naris, i la dels de nivell LG5 entre els
laborals. Aquesta dada no pretén sos-
treure mèrit a la participació de les
altres categories laborals que, mal-
grat no ser proporcionalment tan sig-
nificatives, no deixen de ser, també, pri-
mordials en el marc del projecte dels
grups de millora.

La participació segons l’antiguitat
laboral 
Els criteris que s’han seguit per esta-
blir els intervals en l’antiguitat labo-
ral dels participants s’han basat en
prioritat entre els deu primers anys
de vida laboral, sobre els següents.
S’ha considerat que, ateses les carac
terístiques prèviament exposades so-
bre els grups d’edat que més hi han in-
tervingut, que són els que oscil·len
entre els 26 i 35 anys, s’havia de per-
filar, fonamentalment, l’antiguitat la-
boral que podia representar aquest
col·lectiu.

Paradoxalment als criteris amb
què hem ordenat la vida laboral i te-
nint com a punt de referència les cam-
panyes dels grups de millora, és curiós
advertir com en cadascuna pren el
protagonisme un grup els membres
del qual tenen una antiguitat diferent.

De la campanya de 1994, en so-
bresurt l’antiguitat dels membres que
fa entre onze i quinze anys que tre-
ballen a la Universitat; de la de 1995,
el grup que en fa entre un i tres anys,
i, pel que fa a la darrera campanya, el
gruix més important correspon al grup
que fa entre set i deu anys que hi tre-
balla.

Conclusions
A tall de conclusions, es pot concre-
tar, en primer lloc, que en el decurs de
les campanyes dels grups de millora,
el grau de participació s’ha incre-
mentat progressivament, i ha assolit un
índex de creixement de prop d’un
66% en l’última campanya.

En segon lloc, i responent a un
dels objectius que s’havien plantejat,
el d’estudiar si hi havia una correlació
directa entre els que n’han format part
i el perfil de la Universitat, s’ha de
concloure que únicament n’hi ha pel
que fa a la participació d’homes i do-
nes. En la resta de variables analitza-
des, per paradoxal que sembli, no n’hi
ha.

És més difícil, però, arribar a un

cert nivell de concordança entre el
perfil dels participants i el de la
Universitat, pel que fa a l’antiguitat la-
boral i a la participació per adminis-
tracions, ja que els resultats obtinguts
estan força lluny de poder tenir una cor-
relació tan directa com en les altres va-
riables.
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 Facultat de Traducció i d’Interpretació

r

El 5 de març d’enguany, es va ina
gurar el nou edifici de la Facultat d
Traducció i d’Interpretació de la UAB
A l’acte, hi va ser present el consell
de la Presidència, Xavier Trias, l’a
caldessa de Cerdanyola del Vallè
Cristina Real, el degà de la Facultat 
Traducció i d’Interpretació, Joa
Fontcuberta, i el rector de la UAB
Carles Solà.

Es va fer una visita a la Facultat d
Traducció i d’Interpretació, en la qu
es va poder veure el jardí japonès 
terior, els despatxos dels professo
de la primera planta; el pont interio
i les aules del segon pis, i la planta b
xa, on hi ha les aules multimèdia i l
aules d’interpretació, considerad
«el cor de la Facultat» pel degà Jo
Fontcuberta. Aquestes aules dispos
de trenta-vuit cabines de traducció 
multània, que constitueixen una d
les principals novetats d’aquest ce
tre.

El rector de la UAB, Carles Solà

Inauguració de la
Cal dir, per tant, que aquest do
cument marc –aprovat pel Claustre
General de la UAB el 15 de desembr
passat– té com a objectiu principa
poder aconseguir una major cons
cienciació social, per poder, així, as
solir la plena igualtat de drets de le
persones amb necessitats especia
i-
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seller Trias va felicitar tots els que

Cristina Real, alcaldessa de Cerda
de la Presidència de la Generali

de la UAB, en l’acte d’inaugur
de Traducció i
han fet possible el nou edifici, que v  
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cada persona i les seves necessita
• Cada organisme de la UAB ha d

ser responsable dels membres de
comunitat universitària amb necess
tats adoptant mesures diferenciad
de conformitat amb la situació de ca
da persona.
a
va assegurar que l’edifici «és un
aposta de futur», i va destacar com

nyola del Vallès, Xavier Trias, conse
tat de Catalunya, i Carles Solà, recto
ació del nou edifici de la Facultat 
 d’Interpretació.
cència «el
 i humanis
ldessa d
stina Real
va destacar que la Facultat de Tra-
ducció i d’Interpretació va ser la pri-
mera a tot l’Estat espanyol considerada
com a facultat i no com a escola univer-
sitària. Per al rector, «la Facultat és un
punt de referència per a tota la co-

definir com «un pas endavant cap a una
universitat de qualitat». Per a Xavier
Trias, «es tracta d’una facultat que, a
més de tecnologia i disseny, també hi
ha posat entusiasme i il·lusió».

objectiu principal de la do
casament entre tecnologia
me». Per acabar, l’alca
Cerdanyola del Vallès, Cri
va destacar «el servei que
,
a
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munitat universitària catalana i inter
nacional». Per la seva banda, el co

En els últims anys, la societat s’h
anat adonant dels impediments qu
existeixen en el desenvolupament d
la vida de les persones amb neces
tats especials. Aquesta conscienci
ció ha permès que, des de l’arribad
de la democràcia i el retorn de les ins
titucions catalanes, hi hagi hagut un
forta tendència a integrar les persone
amb necessitats especials dins el s
tema educatiu general. Aquest fet v
ser impulsat sobretot amb l’aprovació
el 1982, de la Llei d’Integració Socia
dels Minusvàlids.

L’aprovació d’aquesta llei va per-
metre que, des de l’educació primàri
fins a la secundària, les persones am
necessitats especials es vegessin in
grades dins el sistema educatiu gen
ral.

Pel que fa a l’ensenyament supe
rior, a la universitat la integració ha es
tat més lenta, i sembla que és ara qu
la integració de les persones amb n
cessitats especials en els estudis u
versitaris està més potenciada. P
aquest motiu, ha sorgit la necessit
d’aprovar un document marc per a l
igualtat d’oportunitats de les perso
nes amb necessitats especials a
UAB.

Igualtat d’oportunita
especials
e especials.
-
n-

El degà de la Facultat de Traducci
i d’Interpretació, Joan Fontcuberta
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Aquest fet ha de ser assumit pel con
junt de la societat, ja que, tot i ser-n
membres, aquestes persones sov
se’n senten aïllades per multitud de ba
reres (físiques, institucionals, cultu
rals, psicològiques...) que limiten la se
va integració a la vida social. 

Així, i fruit de les experiències
viscudes fins ara per estudiants am
necessitats especials, es pot consid
rar que hi ha diverses dificultats
l’existència de les quals moltes vega
des fa difícil el desenvolupament nor
mal dels estudis per part d’aquestes pe
sones, així com la seva plena integrac
laboral, social i humana.

La Universitat ha d’assolir la igual-
tat d’oportunitats de tota la comunita
universitària. Per fer efectiu aques
principi, és imprescindible l’actuació
de la UAB com a institució pública en
els aspectes següents:

• La UAB ha d’oferir una res-
posta adequada a les necessitats 
tots els membres de la comunitat un
versitària amb necessitats especia
independentment del grau de dism
nució.

• La UAB ha d’oferir un suport
als membres de la comunitat amb ne
cessitats especials que doni respost
contínues que respectin l’evolució d

ts per a les persone
ó
,

 farà el no
edifici a la societat i a tota la comunita
universitària».
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• La UAB ha de fer un esforç de
coordinació entre tots els organisme
que intervenen en el procés de supo
i integració dels membres de la co
munitat universitària amb necessitat
especials.

• La UAB ha de suprimir tot tipus
de discriminació relacionada amb les
persones amb necessitats especia
per tal que l’entorn físic i acadèmic si-
gui accessible a tothom.

• La UAB ha de garantir la inter-
venció dels membres de la comunita
universitària amb necessitats espe
cials en la definició d’una política
d’integració i de preparació de me-
sures que derivin d’aquesta partici
pació.

• La UAB ha de garantir que els
membres de la comunitat università
ria amb necessitats especials estigu
sempre informats sobre els seus dret
els seus deures i les estructures de s
port existents, així com que la comu
nitat universitària estigui al corrent
dels problemes d’aquests membres

• La UAB ha de fer un esforç per
implicar la societat com a part del
procés d’una política global d’inte-
gració de les persones amb necessita

s amb necessitats 
ts.
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Aquests principis han de perme-
tre conciliar el respecte a l’autonomia
de les persones amb necessitats e
pecials amb el dret a una plena i ne
cessària integració de totes les pe
sones d’aquest col·lectiu, i garantir-los
els drets fonamentals.
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La Bíblia, 
molt més que un llibre
Exposició a la UAB de les diferents 
edicions 

L’Associació d’Estudiants de la UAB
Grups Bíblics Universitaris va organit-
zar, a la Biblioteca d’Humanitats de
l’Autònoma, una exposició que recollia
diferents edicions de la Bíblia. La mos-
tra es va poder visitar del 8 al 12 de
març, de les 9 a les 14 h, i de les 15 a
les 20 h.

A l’exposició, s’hi van poder veu-
re bíblies en idiomes originals i polí-
glotes, traduccions en castellà de bí-
blies catòliques, protestants, evangèliques
i ecumèniques, edicions en totes les
llengües de l’Estat espanyol, en llen-
gües vives de tot el món i precolombi-
nes. També es van mostrar curiositats,
com una Bíblia en braille i una edició
en suport CD-ROM, bíblies per a nens
i bíblies il·lustrades. D’altra banda,
aquesta mostra també va permetre ac
cedir els interessats a diferents webs
d’Internet sobre la Bíblia.

Segons els organitzadors de l’ex-
posició, la Bíblia és el llibre més llegit
i comprat i ha estat traduït a 2.123 llen-
gües de tot el món.

Els Grups Bíblics Universitaris són
una associació d’estudiants cristians
que promou i practica l’estudi de la

ller
 

Bíblia a la Universitat. L’objectiu
d’aquest grup és donar a conèixer la
Bíblia i el seu missatge a tothom.
Aquesta associació promou els estudis
bíblics mitjançant conferències, video-
fòrums, exposicions, concerts de música
etcètera, que realitzen cada any en un
universitat catalana. 

Ecologia política
L’ecologia política va ser el tema trac-
tat en un seminari que van coordinar
els professors Joan Martínez Alier i
Josep Antoni Garí, i que va tenir lloc el
23 de març, a la sala d’actes de la
Facultat de Ciències Polítiques i de
Sociologia.

El Seminari era dividit en tres ses-
sions: en la primera, titulada «Llatino-
amèrica», s’hi van presentar quatre
ponències, en les quals es van tracta
l’ecologia política, la biodiversitat, el des-
envolupament a l’Amazònia i les em-
preses petrolieres a Sud-amèrica. Els
ponents van ser professors de la UAB,
de la Universitat de Massachusetts i de
la Universitat d’Oxford.

A la segona sessió, titulada
«Manglares» i composta per dues ponèn
cies, s’hi va projectar un curtmetratge
sobre el manglar i s’hi va presentar un
missatge de la Fundación de Defensa
Ecológica (Fundecol), organització de
defensa del manglar i de les seves co
munitats afroequatorianes, a la regió
de Misne (Esmeraldas, Equador).

La tercera sessió va consistir en un
debat i en la redacció d’una declaració
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del seminari donant suport a la causa dels
manglars.

Aquest seminari va comptar amb
la col·laboració del Departament d’Eco-
nomia i d’Història Econòmica de la
UAB, de l’Associació Catalana de
Ciències Ambientals i de Greenpeace
España.
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D’altra banda, va explicar els pro a
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juntament amb els laboratoris d’idio-
ma, configurarà en un futur pròxim
un espai d’autoaprenentatge d’idio-
mes per a aquelles persones que ne-
cessitin una major flexibilitat horària.

El SIM també ha posat en marxa
dos nous serveis a través de la xarxa:
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Amb motiu d’aquesta jornada, el
bus promocional de Turisme Total,
que incorpora un teatre virtual molt
innovador, va ser a la plaça de la
Vila Universitària els dies 15, 16 i 17
de març, i va ser visitat per més de
cinc-centes persones.

8 L’Autònoma

MÀRIUS FOZ I SALA, professor
del Departament de Medicina, 
ha estat nomenat president del
XVI Congrés de Metges i Biòlegs
de Llengua Catalana, que tindrà
lloc a Barcelona l’octubre de 
l’any 2000. Aquest Congrés és mul-
tidisplinari i aplega professionals
i estudiants de les ciències de la
vida i de la salut. En aquesta edi-
ció, el Congrés estudiarà els aspec-
tes científics, socials i sanitaris 
del càncer i de la reproducció hu-
mana. 

JOSEP M. VECIANA I VERGÉS,
professor del Departament d’Eco-
nomia de l’Empresa, va ser elegit
degà de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials pel
claustre de la Facultat, el 22 de fe-
brer passat, amb 63 vots afirmatius.

1999, Any
Miquel Martí i Pol
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JOAN ANTON CARBONELL
PORRO, cap de l’Oficina de
Relacions Internacionals, ha estat
elegit vicepresident per a l’any
1999 i president per a l’any 2000 de
l’European Association for Inter-
national Education (EAIE). L’elec-
ció es va produir en el decurs de la
X Conferència de l’EAIE, que va
tenir lloc a Estocolm (Suècia), a
finals de novembre passat.
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Enguany ha estat declarat l’Any
Miquel Martí i Pol, any que serà
curull d’actes, homenatges i reco-
neixements al poeta de Roda de Te
i també any en què Martí i Pol ce-
lebrarà el seu setantè aniversari 
els seus cinquanta anys de creaci
literària.

A aquesta celebració, que va
arrencar el 3 de març amb un acte so
lemne al Palau de la Generalitat pre
sidit per Jordi Pujol, s’hi han afegit
nombroses institucions i entitats di-
verses. Així, el 8 de març, el Teatre
Nacional de Catalunya va home-
natjar el poeta amb una triple pre-
sentació de llibres i de material didàc-
tic: l’Antologia poètica, seleccionada
per Àlex Broch; Poesia i escola, de
Ramon Besora, i els poemaris Bon
profit! i Per molts anys. Diversos
actors van recrear alguns dels millors
poemes de l’antologia.

El 15 de març, Proa va presen-
tar el primer volum d’una biografia
intel·lectual de Miquel Martí i Pol,
en la qual Ignasi Pujades va revela
els primers trenta anys de la tra-
jectòria vital del poeta.

Les universitats catalanes tam-
bé han volgut unir-se als actes d’ho-
menatge al poeta. Els dies 17 i 18 de
març, ho va fer la Universitat de
Vic amb diversos actes en els quals
es va analitzar l’obra del poeta i la
seva dimensió popular, seguint amb
una conferència de Joaquim Molas
i un homenatge amb la presència
del mateix Miquel Martí i Pol.

La UAB ha estat especialment
Fatama Ishaq, a la UAB
Fatama Ishaq Gailani, presidenta de l’Associació de Dones Afganes i 
mi Príncep d’Astúries a la Solidaritat i la Concòrdia 1998, va pronunciar u
conferència a la Facultat de Dret l’1 de març passat.
Exiliada al Pakistan des de fa vint anys, Fatama Ishaq va explicar la si
ció dels drets humans a l’Afganistan, i va destacar sobretot la situació pr
ria que viuen les dones del seu país. Aquesta lluitadora pels drets huma
explicar que hi ha cinc milions de refugiats que malviuen al Pakistan i a l’Ir
«La gent que s’ha quedat a l’Afganistan viu en un país sense escoles, n
versitats», va dir. Després d’explicar el seu concepte dels talibans («só
que decideixen el que es pot fer i el que no; empren malament la relig
Ishaq va destacar que «les potències occidentals no estan interessade
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sensible a aquest esdeveniment i, 
així, va convidar Martí i Pol a pro-
nunciar la lliçó inaugural del curs
acadèmic d’enguany. D’altra banda,
el 14 d’abril, en una solemne sessió
acadèmica, va ser investit doctor ho-
noris causaper la UAB, a proposta
de la Facultat de Filosofia i Lletres.
construcció d’un hospital (amb m
(amb prop de 1700 alumnes) i la p
dels drets humans a l’Afganistan. F
any, ha demanat ajuda per al seu 
sinó també per vosaltres, ja que e
bans arriben a Occident».

Noves dependències
per al Servei
d’Idiomes Moderns
El Servei d’Idiomes Moderns (SIM)
ha estrenat recentment unes nov
dependències ja definitives a la torr
M1 de la Facultat de Medicina
Aquest canvi d’edifici comporta un
conjunt important de millores, ja que
a més d’incrementar l’espai, ha
permès d’endegar un procés d’ad
quació de les infraestructures do
cents que ja s’ha concretat en un no
equipament audiovisual de les 22 a
les que té el nou edifici. Aquest equ
pament garanteix una qualitat òptim
de so que facilita de manera impo
tant la comprensió oral dels docu
ments àudio i vídeo. També dispos
d’un laboratori d’àudio i un altre
d’audiovisual amb quinze llocs de
treball cadascun, equipats per treb
llar-hi materials enregistrats en supo
àudio o vídeo. És previst disposar,
curt termini, d’una aula multimèdia
on es podran complementar els a
pectes que es treballen a les class
d’idioma dels cursos presencials am
flexibilitat d’horaris. Aquest espai,

 

jectes que està realitzant al Pakist
és de cent pacients diaris), una es
ublicació d’una revista sobre la situa
atama, amenaçada de mort des de

país, «no només per lluitar per nosa
l terrorisme i l’heroïna produïts pels 
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Simtrad i Linguassist. El primer és u
servei de traduccions i assessorame
lingüístic, i el segon, un servei d
suport a l’aprenentatge de l’anglè
a través d’Internet. Tots dos serve
són accessibles des de la web d
SIM (http://cc.uab.es/iutm3/).

Simposi Provincial 
de Turisme
L’Hotel Campus va acollir, el 16 de
març passat, el II Fòrum-Simpos
Provincial de Turisme, organitzat pe
l’Agència de Promoció Turística de
la Diputació de Barcelona i l’Escola
Universitària de Turisme de la UAB
Aquest simposi s’emmarca en el s
guit d’actuacions del pla de desen
volupament turístic de la província d
Barcelona, que té com a objectiu d
namitzar les destinacions, les oferte
i els productes turístics de la pro
víncia de Barcelona. És un pla alta
ment innovador i preveu, entre a
tres actuacions, la identificació del
24 clústers, grups de competitivitat
la creació dels gestors d’experièn
cies turístiques.
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08193 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 /


