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Universitat Autònoma de Barcelona
El poeta català va ser investit doctor honoris causa

Martí i Pol: «La poesia ha estat un combat 
cos a cos amb mi mateix»
Miquel Marti i Pol, en el moment de ser investit doctor honoris causa.
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Aquest és un dels pensaments que
ens va fer arribar el poeta i escriptor
Miquel Martí i Pol, mitjançant la veu
de la seva filla, Mariàngels Martí,
durant el discurs pronunciat en la ce-
rimònia d’investidura de doctor
honoris causa per la Universitat
Autònoma de Barcelona.

A l’acte d’investidura, que va te-
nir lloc el 14 d’abril a la sala d’actes
del Rectorat, hi van ser presents el
conseller de la Presidència, Xavier
Trias; el nou comissionat per a
Universitats i Recerca, Andreu Mas
Colell; el rector de la UAB, Carles
Solà; el presidenciable socialista,
Pasqual Maragall; el president del
Consell Social, Pere Miró; l’alcaldes-
sa de Cerdanyola del Vallès, Cristina
Real, i un seguit de personalitats del
món de la cultura i les lletres catalanes,
entre les quals destacaven l’escriptor
Biel Mesquida; els editors Josep Maria
Castellet i Xavier Folch, i el cantant i
amic del poeta Lluís Llach.

El doctor Jaume Aulet, en repre-
sentació de la Facultat de Filosofia i
Lletres, va exercir com a padrí del
doctorand i va remarcar la necessitat
de donar reconeixement a la figura de
Martí i Pol tant des del vessant humà
com fent una consideració al con-
junt de la seva obra i «a tot allò que
aquesta figura i aquesta obra repre-
senten socialment».

El padrí del doctorand va reivin-
dicar la importància creixent que el
paper de la poesia hauria de tenir en
la nostra societat i va fer-ho amb pa-
raules del mateix Martí i Pol: «La
poesia o, si es vol, el sentiment poè-
tic de les coses és un component es-
sencial de la persona, el qual afecta
la part més característica de la nos-
tra manera de ser, cosa que hauríem
de saber valorar adequadament a l’ho-
ra de plantejar-nos els diferents àm-
bits de la nostra feina com a profes-
sors o com a estudiants».

La lliçó magistral de Miquel Martí
i Pol es va centrar en la vida i obra del
poeta català, dos aspectes íntimament
lligats a parer dels crítics i d’ell ma-
teix: «Confesso, amb la major ho-
nestedat, que sempre he seguit el ca-
mí del que podríem dir-ne compromís
gairebé existencial entre vida i obra,
si més no perquè mai no he tingut ni
capacitat ni domini, ni ofici, ni –di-
guem-ho tot– ganes de dissociar-les».

Profundament emocionat durant
tota la cerimònia, el poeta de Roda de
Ter (Osona) va voler agrair el doctorat
honoris causa a la UAB i va decla-
rar: «Rebre aquest títol és quasi pro-
vocatiu, però, si més no per respec-
te a l’alta institució que me’l
concedeix, l’accepto amb goig i amb
confiança».

El rector de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, Carles Solà, va
tancar l’acte amb una breu interven-
ció en la qual va definir Martí i Pol
com a poeta del poble i va destacar
el caràcter especial d’aquest doctorat
honoris causa, ja que va ser una pro-
posta conjunta de diferents sectors
de la Universitat.

Amb aquest nomenament, la UAB
s’afegeix als múltiples reconeixe-
ments que s’han fet al poeta en aquest
any que celebra el seu setantè ani-
versari, així com també s’estrenyen
més els llaços que uneixen Martí i Pol
amb l’Autònoma, atès que, ja l’any
1996, la UAB va convocar un premi
anual de poesia que porta el seu nom.
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Manuel Sabés, virector de Campus i de Qualitat Ambiental, Miguel
Pereira, secretari general de la Fundación ONCE i Santiago Buscató, de la

Fundación ONCE a Catalunya, fent un recorregut pel campus.
Col·loqui sobre
gramàtica generativa
La Facultat de Traducció i d’Inter-
pretació de l’Autònoma va ser, dels
dies 7 al 9 d’abril, el punt de trobada
d’importants lingüistes especialitzats
en el camp de la Gramàtica Genera-
tiva.

El IX Colloquium on Generative
Grammar, organitzat enguany pel
Grup de Gramàtica Teòrica dels de-
partaments de Filologia Catalana i de
Filologia Espanyola, augmenta cons-
tantment quant a projecció i im-
portància, i prova d’això són els vui-
tanta-quatre experts que van presentar
abstracs o projectes per participar-hi
com a ponents. Finalment, van ser
vint-i-quatre els escollits pel Comitè
Científic Internacional, entre els quals
es trobaven investigadors procedents
d’universitats europees i americanes.

L’augment també es fa extensiu al
nombre de participants que hi assis-
teixen com a públic. Aquest any, al
Col·loqui s’hi van inscriure noranta-
vuit universitaris provinents d’arreu del
món. 

Com a plats forts del Col·loqui
d’enguany, es va comptar amb la par-
ticipació extraordinària de la doctora
Ariana Belleti, de la Università di
Siena, i de la doctora M. Luisa
Zubizarreta, de la University of
Southern California. Totes dues van
presentar els resultats de la seva re-
cerca actual en matèria d’interfície
gramatical posant una atenció especial
en les llengües romàniques.

Aquest col·loqui és organitzat
anualment per una universitat de la 
península Ibèrica i és un del tres con-
gressos internacionals que organit-
zen cada any els lingüistes genera-
tivistes europeus.

La gramàtica generativa és aque-
lla branca de la lingüística no aplica-
da que s’encarrega d’estudiar els as-
pectes teòrics de la gramàtica o els
fenòmens gramaticals comuns que es
donen a les diferents llengües.

La presència de lingüistes de les di-
ferents universitats catalanes, tant en
la presentació de comunicacions com
en el comitè organitzador i el comitè
científic, ha estat una constant ja des
dels inicis d’aquest projecte. Això ha
provocat que molts del fenòmens gra-
maticals del català s’hagin discutit i
analitzat en aquests congressos, alho-
ra que s’han fet servir com a prova
empírica en la contrastació d’hipòtesis. 

Dia sense cotxes
La Universitat Autònoma de Barcelona
va organitzar «El dia sense cotxes» el
29 d’abril. D’aquesta manera, la UAB
es va unir a la convocatòria de la
Comissió Institucional d’una jornada
d’ús moderat del cotxe. L’Oficina de
Seguretat i d’Higiene Ambiental de la
UAB va organitzar un seguit d’actes
amb l’objectiu de sensibilitzar els mem-
bres de la comunitat universitària so-
bre els problemes que comporta l’ús
abusiu del vehicle privat. També  pre-
tén fomentar el transport públic o al-
tres formes de transport. 

A les quatre entrades que hi ha al
campus, s’hi van instal·lar rètols in-
formatius per donar a conèixer la ce-
lebració del dia sense cotxes.
L’Autònoma
Més de vint-i-sis mil alumnes de secundària visiten la UAB
La Universitat Autònoma de Barcelona
va celebrar, els dies 14 i 15 d’abril, la
sisena edició de les Jornades de Portes
Obertes per donar a conèixer a uns
vint-i-set mil estudiants de secundària
d’arreu de Catalunya la diversitat d’es-
tudis que poden fer al campus.
Enguany, l’oferta s’amplia amb qua-
tre títols nous: Documentació, de se-
gon cicle, Podologia, Enginyeria
Tècnica Industrial. Especialitat en
Electricitat, i Prevenció i Seguretat
Integral.

Com cada any, durant dos dies, el
campus es va omplir de milers
d’alumnes de secundària que cami-
nen entre les facultats per cercar in-
formació sobre les possibilitats acadè-
miques que els ofereix l’Autònoma.
Aquest any, els organitzadors de la si-
sena edició de les Jornades de Portes
Obertes han afegit tríptics informa-
tius i xerrades sobre quatre titula-
cions noves. L’any que ve, s’impar-
tirà, a l’Escola Salesiana de Sarrià,
Enginyeria Tècnica Industrial. Espe-
cialitat en Electricitat, i a l’Escola
Universitària d’Infermeria de
Manresa, Podologia. En la branca de
lletres, s’estrenarà Documentació,
una llicenciatura de segon cicle. Però
la proposta més innovadora segura-
ment és el nou Graduat Universitari
de Prevenció i Seguretat Integral. Es
tracta d’una titulació de Ciències
Socials pionera a l’Estat espanyol,
que ha creat la Fundació UAB per res-
pondre a la gran demanda d’aquest
nou perfil professional per part de
les empreses. El professor de Dret
Administratiu Ramon Moles, que es
va encarregar de presentar aquest tí-
tol propi, va explicar que hi haurà
places per a quaranta alumnes, am-
pliables fins a vuitanta. El curs co-
mençarà provisionalment a l’Escola
de Turisme i Hostaleria fins que s’aca-
bin les obres del nou edifici que es
destinarà exclusivament a aquests
estudis. Tot i que el més temptador
per als joves que van assistir a la
conferència informativa és que no hi
haurà notes de tall, Moles va insistir
en la gran demanda d’aquests nous
professionals al món del treball.
Segons la UE, «és el segon jaciment
d’ocupació en el futur», va dir. 

A banda d’informar-se, els estu-
diants de 284 centres catalans i
d’Andorra van poder participar en
diverses activitats culturals i d’oci.
Castellers, cinema, dansa, música,
teatre i una fira i una exposició sobre
la vida associativa a la UAB van con-
gregar els joves a la plaça Cívica. El
mal temps, però, va impedir, el segon
dia de les jornades, la celebració de
les activitats a l’aire lliure. El Servei
d’Activitat Física (SAF) va organit-
zar visites guiades a les instal·lacions
esportives –aquest any amb cinc pis-
tes de tennis i dues de paddle no-
ves–, i va convidar els assistents a
participar a les activitats esportives
obertes a tothom.

Encara que els protagonistes de les
Jornades són els futurs universitaris,
un dels primers actes es va dirigir a
uns 312 professors de secundària i
formació professional de segon grau.
El vicerector d’Ordenació Acadèmica,
Jordi Bartrolí, va donar la benvin-
guda als docents en una conferència
que va tenir lloc al Teatre de la UAB.
Bartrolí va definir l’Autònoma com
un lloc «per estudiar, viure i conviu-
re». Que sigui una universitat campus,
va afegir, «és la característica dife-
renciadora de la UAB respecte de
les altres universitats».
Estudiar sense barreres arquitectòniques

La Universitat Autònoma de Bar-
celona és en l’actualitat la universi-
tat catalana que acull més alumnes
amb discapacitats. La UAB, sensi-
ble a aquesta circumstància, s’ha pro-
posat com un dels objectius priorita-
ris adaptar les seves instal·lacions
perquè els alumnes amb necessitats
especials puguin accedir, amb la ma-
jor facilitat possible, a qualsevol in-
dret del campus. Amb aquesta vo-
luntat, entre 1995 i 1999 s’ha dut a
terme un programa de supressió de les
barreres arquitectòniques, que es va
presentar el dia 16 d’abril passat.

L’acte de presentació de les obres
de millora realitzades en el marc
d’aquest programa va consistir en un
recorregut pel campus i una posterior
roda de premsa. Van ser-hi presents
el secretari general de la Fundació
ONCE, Miguel Pereira; el president
de la Fundació Roviralta, Gerardo
Salvador; el delegat territorial de
l’ONCE a Catalunya, Miquel
Carballeda; el rector de la UAB,
Carles Solà, i el vicerector de Campus
i de Qualitat Ambiental, Manuel
Sabés.

Durant el recorregut, el secretari
general de l’ONCE va destacar el
gran esforç fet per l’Autònoma a l’ho-
ra d’adaptar les instal·lacions en unes
condicions especialment difícils a
causa de l’orografia del terreny on
s’assenta la Universitat.

Per la seva banda, el rector va
manifestar que l’Autònoma té el
propòsit d’avançar més en la línia
d’aquest programa i arribar tan lluny
com es pugui en aquest terreny. 

La inversió en les obres, que ha
ascendit a 208 milions de pessetes, es
va poder realitzar gràcies al conveni
signat entre la Universitat Autònoma
de Barcelona, la Fundació ONCE,
l’Inserso i la Fundació Roviralta. En
aquest conveni de 208 milions in-
vertits, més de cent han estat aportats
per l’ONCE, que va aconseguir, a
més a més, la participació de l’Inserso
i la Fundació Roviralta en aquest pro-
jecte.

El gruix de les obres ha consistit
en la construcció de rampes i camins
per a vianants, així com en la ins-
tal·lació d’ascensors, servoescales i 
lavabos adaptats.

Les obres s’han ubicat als edifi-
cis més antics, atès que els de cons-
trucció recent ja es van dissenyar te-
nint en compte les necessitats
especials d’aquest col·lectiu d’estu-
diants. 



La UAB presenta el seguiment de l’avaluació de la CRE

La vicerectora de Qualitat Univer-
sitària, Maria Lluïsa Hernanz, i la
cap de l’Oficina de Suport a la
Docència, Marta Vilalta, van pre-
sentar, els dies 24 i 25 de març, en el
si d’unes jornades organitzades per la
Conferència de Rectors Europeus
(CRE) a la Universitat de Granada,
l’avaluació de la qualitat de la
Universitat Autònoma de Barcelona
i el posterior seguiment que la CRE
ha dut a terme a la UAB.

A més del cas de l’Autònoma,
les altres experiències d’avaluació
que van ser objecte de consideració
van ser la de la Universitat d’Aveiro
(Portugal) i la de la Universitat de
Venècia. Cadascuna es va contex-
tualitzar en el marc del seu sistema
universitari respectiu.

La UAB forma part del grup de les
úniques quatre universitats de l’Estat
espanyol, juntament amb les de Gra-
nada, Las Palmas i Vigo, que han es-
tat avaluades per la CRE. D’aquestes
universitats, la UAB és la primera
que s’ha sotmès al procés posterior de
seguiment que ha tingut lloc recent-
ment, dos anys després de l’avaluació.
María Muñoz, professora, Joan Ant
i Manuel Valiente, director
L’equip de seguiment de la CRE
ha fet un informe sobre les modifi-
cacions que ha viscut la Universitat
Autònoma i que han estat valorades
molt positivament per la Comissió
Avaluadora. 

Els membres de la CRE han po-
gut constatar un seguit d’iniciatives
dutes a terme per la UAB, entre les
quals cal remarcar: la recomanació de
tenir en compte la capacitat docent a
l’hora de contractar professors; els
tallers sobre la qualitat de l’ense-
nyament; la reducció de la càrrega
lectiva en el procés de revisions dels
plans d’estudis; l’activitat pel que fa
a aprenentatge de llengües estrange-
res; la millora de la comunicació a la
UAB, i la millora en la qualitat dels
informes de docència. D’altra banda,
la UAB ha destinat cent milions de
pessetes per a activitats relacionades
amb el programa de qualitat.

Els avaluadors europeus han fet
constar, en el seu primer informe i
també en el de seguiment de l’ava-
luació, les limitacions legislatives que
tenen les universitats, tant des de l’Estat
com des de la Generalitat. Si bé re-
oni Calzado, responsable tècnic, 
 del laboratori ICP-MS.
marquen que no hi ha hagut canvis
significatius en el marc legal, es fan
ressò de dues qüestions que poden te-
nir conseqüències molt importants per
al futur de la universitat: el progra-
ma d’avaluació de les titulacions di-
rigit per l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari a Catalunya, i la
posada en marxa dels contractes pro-
grama, que es poden utilitzar per in-
troduir incentius econòmics associats
a l’assoliment d’una sèrie d’objectius.

L’equip de seguiment té la ferma
sensació que a la UAB hi ha hagut
molts canvis, i va quedar profunda-
ment impressionat –com diu en el
seu informe– pel compromís perso-
nal de molta gent que treballa a la
UAB i per la forta motivació que hi
ha per millorar el rendiment i des-
envolupar la capacitat de la UAB. 

L’equip avaluador recomana que
la UAB utilitzi el sistema de dades so-
bre recerca i docència per crear un sis-
tema de tractament de dades integrat,
i també afirma que el Programa de
l’Observatori de Graduats de la UAB
és un instrument molt important per va-
lorar la qualitat dels plans d’estudi.
La UAB i Thermo-Optek estrenen el laboratori 
d’espectrometria de masses més precís i versàtil de l’Estat
La Universitat Autònoma de Barce-
lona i l’empresa Thermo-Optek SA
van presentar, el 14 d’abril, el nou la-
boratori mixt UAB-Thermo-Optek
d’ICP-MS, situat al Departament de
Química de la UAB. Es tracta de la
primera experiència de constitució
d’un laboratori com a consorci uni-
versitat-empresa a la UAB, una fór-
mula gens freqüent a les universitats
públiques de l’Estat.

La sigla ICP-MS correspon a
Espectrometria de Masses de Plasma
Acoblat Inductivament, una tècnica
d’anàlisi química que permetrà als
investigadors d’àrees tan diverses
com les ciències ambientals, la geo-
logia, la física de materials semi-
conductors, la medicina, la metal·lúr-
gia o les tecnologies alimentàries,
entre d’altres, efectuar anàlisis de les
seves mostres de manera molt ràpi-
da, rastrejant pràcticament qualse-
vol element de la taula periòdica en
concentracions que poden ser inferiors
a una part per trilió. Aquesta sensi-
bilitat és la més elevada en laboratoris
d’aquest tipus a tot l’Estat.

El laboratori també permetrà d’es-
tudiar el comportament d’espècies
químiques mitjançant la tècnica de
marcatge isotòpic o l’anàlisi d’his-
toriografia de mostres, estudis que
en molts casos els investigadors han
d’efectuar en centres estrangers per-
què requereixen una determinació
molt acurada de la relació de con-
centracions dels diferents isòtops
d’un mateix element. Aquestes anà-
lisis, que permeten determinar l’ori-
gen d’una mostra, tenen una utilitat
molt rellevant en àmbits com el medi-
ambiental, per determinar d’on pro-
vé un contaminant concret, o l’ali-
mentari, per reconèixer l’origen d’una
mostra de vi. 

El laboratori –dirigit pel catedrà-
tic de la UAB Manuel Valiente i pel
director de Thermo-Optek SA, Ángel
Vindel, i sota la responsabilitat tèc-
nica de Joan Antoni Calzado– faci-
litarà el suport tècnic i científic a la
comunitat universitària i a altres en-
titats, i desenvoluparà programes de
formació continuada en la tècnica
ICP-MS, així com projectes conjunts
d’investigació amb l’empresa
Thermo-Optek SA.

A l’acte de presentació, hi va as-
sistir el doctor J. Brenner, professor
de la Universitat Ben Gurion, Israel,
una de les principals autoritats mun-
dials sobre aquest tipus d’anàlisi quí-
mica en aplicacions geoquímiques i
mediambientals, qui va pronunciar
la conferència «ICP-MS: una eina al
servei de la geoquímica i del medi am-
bient», on va insistir en la versatili-
tat d’aquesta tècnica de detecció.
Junta de Govern
La Junta de Govern que va tenir lloc
el dia 22 d’abril passat va aprovar el
projecte de pressupostos per a l’any
1999, amb 35 vots a favor i 2 abs-
tencions.

La Universitat Autònoma ha es-
tat pionera en la recuperació del ca-
talà com a llengua d’ús públic a la
universitat. Des del Manifest de
Bellaterra del 1975 fins a les mesu-
res de Política Lingüística aprovades
per la Junta de Govern el 1996, la
UAB ha dut a terme una tasca im-
portant d’impuls i de consolidació
de l’ús del català en l’activitat acadè-
mica, administrativa i de gestió, els
resultats de la qual han estat que la
llengua catalana ocupa actualment
una posició central a la vida univer-
sitària. Tot això es completa amb el
Pla de Qualitat Lingüística, que va ser
aprovat per la Junta de Govern per 37
vots a favor i una abstenció.

Es van aprovar també els estudis
i les capacitats de places per al curs
acadèmic 1999-2000.

La Junta de Govern va aprovar,
amb 27 vots a favor, 4 en contra i 2
abstencions, una nova titulació prò-
pia de la UAB: Graduat en Prevenció
i Seguretat Integral, que començarà
a impartir-se el proper curs acadèmic.
També es va aprovar l’estudi propi
de Ciència i Tècnica de la Infermeria,
amb 27 vots a favor i cap en contra.
Van ser designats els representants de
la Junta de Govern al Consell Social:
pel que fa al professorat, Jordi
Bartrolí, Antoni Oliva, Lluís Tort i
Antoni F. Tulla; en representació
dels estudiants van ser designats
Miquel Carreras i José Luis Pérez
Granada; i per al PAS, Francisco
Quesada.

En la mateixa Junta de Govern es
va aprovar la pertinença d’un doctor
honoris causa per la Facultat de
Veterinària; la modificació del
Reglament de l’Escola Universitària
d’Estudis Empresarials de Sabadell,
i la participació de la UAB en les
fundacions Consell de la Informació
de Catalunya i Fundación para el
Caballo de Pura Raza Española.

A proposta de la Facultat de
Ciències de l’Educació, s’atorguen els
premis extraordinaris de diplomatu-
ra en Educació Social a Núria Alonso
Ojeda i Sara Martínez Huertas; de
Mestre. Especialitat en Llengües
Estrangeres, a Eva Alcalá Arxe i
Trinidad Rosales Galán; de Mestre.
Especialitat en Educació Especial,
a Núria García Díaz; de Mestre.
Especialitat en Educació Física, a
Marta Delgado Compte; de Mestre.
Especialitat en Educació Primària,
a M. Pilar Fernández Martín i Dolors
Morera Ayza; de Mestre. Especialitat
en Educació Infantil, a Mónica Marín
Durán, Lídia Torras Llort i Lisa
Santamants Balart. La mateixa fa-
cultat va proposar els premis extra-
ordinaris de llicenciatura en Peda-
gogia, que es van atorgar a Sílvia
López Sastre i María Jesús Sánchez
Fuertes; i en Psicopedagogia, a Pilar
Caballero Herrera. 
3L’Autònoma
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C E N T R E S  V I N C U L A T S
Institut del Teatre
L’Institut del Teatre és un centre su-
perior de formació, investigació i di-
fusió de les arts de l’espectacle. Amb
vuitanta-sis anys d’experiència, ha
aconseguit una important projecció
nacional i internacional. L’Institut
del Teatre està vinculat a la Universitat
Autònoma de Barcelona des de fa
tretze anys. A partir del curs 1986-
1987, va començar a impartir cursos
de postgrau junt amb el Departament
de Filologia Catalana de la UAB.
Actualment hi ha un conveni de col·la-
boració per promoure estudis de ter-
cer cicle.

La Diputació de Barcelona va cre-
ar l’Institut, aleshores anomenat Escola
Catalana d’Art Dramàtic, el 1913. El
dramaturg, director d’escena, pintor i
pedagog d’arrel modernista Adrià
Gual va ser-ne el fundador i el pri-
mer director. El 1923, s’afegeixen,
als inicials estudis de declamació, els
d’escenografia, i el 1934, es comença
a ensenyar dansa. L’ampliació de
l’Institut del Teatre, estroncada du-
rant la guerra i la postguerra, es reprén
a partir dels anys setanta. S’obren de-
partaments nous, de mim, de dansa
contemporània, de titelles, d’audio-
visuals i de ciències teatrals. El 1974
i el 1976, s’obren dos centres, un al
Vallès i un altre a Osona. En l’actua-
litat, l’Institut disposa d’un Centre
d’Investigació, Documentació i
Difusió, d’un arxiu documental de
gran valor històric, del Museu de les
Arts de l’Espectacle i d’aules i tallers
especialitzats per a cada activitat. Els
teatres Adrià Gual i La Cuina en com-
plementen les instal·lacions. 

La nova seu de l’Institut del Teatre
Amb tot, la institució ha esdevingut fo-
namental per al teatre català i, per
això, aviat estrenarà una nova seu que
s’emplaça en el conjunt urbanístic de
la Ciutat del Teatre. La futura seu està
situada al nivell de la plaça de
Margarida Xirgu, entre la testera d’un
edifici d’habitatges i un lateral de l’an-
tic Mercat de les Flors. A partir de
l’octubre vinent, cinc-cents estudiants
i professors s’albergaran en onze plan-
tes –quatre de subterrànies, una plan-
ta baixa i sis de superiors–, que ocu-
paran uns vint mil metres quadrats.
Aquest espai es repartirà entre l’Escola
Superior d’Art Dramàtic, el Conser-
vatori Professional de Dansa, el Museu,
el Centre de Documentació, el Teatre
Ovidi Montllor i el Teatre Estudi, les
oficines i altres serveis. Els arquitec-
tes Ramon Sanabria i Lluís X. Come-
rón Graupera han projectat la nova
estructura, que reclama la seva pròpia
autonomia i modernitat sense trencar
l’harmonia amb els edificis veïns que
es van construir per a l’Exposició
Universal del 1929, el Mercat de les
Flors i l’antic Pavelló d’Agricultura.
La peça més emblemàtica de la nova
seu de l’Institut serà un vestíbul obert
amb forma de plaça, atri i escena, un
espai que donarà accés als llocs més
representatius i públics de la cons-
trucció. D’aquesta manera, es pretén
potenciar un recorregut pel món del te-
atre que començarà al Teatre Grec i fi-
nalitzarà a la nova seu de l’Institut.
El director del centre, Pau Monterde,
el president de la Diputació de
Barcelona, Manuel Royes, i l’alcalde
de Barcelona, Joan Clos, van presidir
l’acte de col·locació de la bandera de
la nova seu el dia 26 d’abril. Es pre-
veu que les obres, que tenen un pres-
supost d’uns 2.400 milions aportats
íntegrament per la Diputació, finalit-
zaran aquest agost.

L’Escola Superior d’Art Dramàtic
En l’actualitat, l’Institut del Teatre
imparteix una gran varietat d’estudis
vinculats a les arts de l’espectacle.
L’Escola Superior d’Art Dramàtic és
capdavantera en l’aplicació dels nous
plans d’estudis regulats per la LOG-
SE, que donen lloc al títol superior
d’art dramàtic, equivalent a una lli-
cenciatura universitària. A l’Escola
Superior, s’hi poden cursar les espe-
cialitats d’interpretació, direcció escè-
nica i dramatúrgia i escenografia. L’es-
pecialitat d’interpretació proporciona,
als trenta-vuit alumnes que hi han ac-
cedit, coneixements teòrics i tècnics per
poder esdevenir un especialista en el
camp de l’art dramàtic, com a actor pro-
fessional de teatre, cinema i televisió.
El pla d’estudis d’aquesta especialitat
consta de cinc opcions: teatre de text,
de gest, de titelles, d’objectes i musi-
cal. L’especialitat de direcció escèni-
ca i dramatúrgia prepara dotze futurs
especialistes en direcció escènica, es-
criptura dramàtica o dramatúrgia. L’es-
pecialitat d’escenografia també limi-
ta les places a dotze persones. Aquesta
especialització pretén donar els co-
neixements teòrics, les eines i els mè-
todes necessaris per treballar el disseny
i la realització d’espectacles de tea-
tre, televisió i cinema.

Per accedir a aquests estudis, cal
superar unes proves d’accés que cons-
ten de dues parts, una de teòrica que
és comuna a les tres especialitats, i una
d’específica.

Cursos i seminaris
A banda de les tres titulacions supe-
riors, l’Institut del Teatre imparteix,
a través de l’Escola de Dansa i Co-
reografia, cursos de grau mitjà que
permeten obtenir un títol professio-
nal de dansa clàssica, de dansa con-
temporània o de dansa espanyola. Al
Centre Dramàtic del Vallès, situat a
Terrassa, s’hi imparteix teatre de text
i teatre de gest, de l’especialitat d’in-
terpretació de l’Escola Superior d’Art
Dramàtic. També organitza el pro-
grama de formació de tècniques de les
arts de l’espectacle en les especiali-
tats de so, maquinària escènica i lu-
minotècnia, conjuntament amb la
Universitat Politècnica de Catalunya.
El Centre d’Osona realitza una tasca
important de sensibilització envers
el teatre i la dansa a través de cursos
i seminaris tant d’iniciació com de for-
mació continuada, tallers, conferèn-
cies, exposicions i altres activitats.
Per tal de proporcionar als alumnes
els coneixements teòrics i tècnics ne-
cessaris, els centres disposen d’aules
equipades per a cada activitat espe-
cífica: un laboratori de veu i un de
llum, una aula de maquillatge, una sa-
la de disseny assistit per ordinador, un
taller de construcció d’escenografia
i els teatres de l’Institut per fer-hi les
pràctiques. A més, l’Institut del Teatre
compta amb el Centre d’Investigació,
Documentació i Difusió de les Arts
de l’Espectacle (CIDD), que aplega
la Biblioteca de l’Institut, conside-
rada la segona més important del
món en aquesta especialitat, i l’Arxiu
i el Museu de les Arts de l’Espectacle,
que organitza exposicions per di-
fondre el fons documental de què
disposa l’Institut. La tasca de docu-
mentació s’amplia encara més a tra-
vés de les publicacions de l’Institut,
que sempre han tingut cura de nor-
malitzar la manca de llibres sobre te-
atre en català. 

L’Institut del Teatre és un punt de
referència a Catalunya i a l’Estat es-
panyol, però també té una projecció
internacional notable. S’encarrega
d’organitzar el Festival Internacional
de Titelles, i és membre de diverses
institucions internacionals de teatre.
També participa en els programes
europeus Sòcrates, Erasmus, Leo-
nardo da Vinci, Calidoscopi i Esprit,
cosa que permet als estudiants acollir-
se al règim d’intercanvi amb diverses
escoles superiors d’art d’Europa.
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Fangs de depuradores per recuperar sòls degradats pels incendis
Seqüència de fotografies d’una pedrera on s’ha efectuat la restauració del sòl mitjançant fangs de depuradores.
Investigadors de la Unitat d’Ecologia
del Departament de Biologia Animal,
de Biologia Vegetal i d’Ecologia, i del
Centre de Recerca i d’Aplicacions
Forestals (Creaf) de la UAB, coor-
dinats pel professor Josep M. Alcañiz,
començaran aquest estiu les primeres
proves experimentals d’aplicació de
fangs de depuradores en la recupe-
ració de les zones afectades pels in-
cendis forestals i en l’experimentació
de franges de discontinuïtat de com-
bustible, dues aplicacions innovado-
res en el camp forestal. 

Es preveu que els fangs de de-
puradora actuïn evitant l’erosió i ac-
celerant la recuperació de la vegeta-
ció de les zones afectades, tal i com
ja s’ha observat en experiències de
restauració del sòl de les pedreres.
En la construcció de franges de dis-
continuïtat de combustible –àmplies
zones de separació de les masses de
bosc amb baixa densitat d’arbres i
netes de vegetació arbustiva, man-
tingudes mitjançant pastoreig–, els
fangs de depuradora s’utilitzaran per
fertilitzar el sòl i millorar la qualitat
de la pastura. 

Tres tipus de fangs
Els investigadors compararan les pro-
pietats de tres tipus de fangs de de-
puradora: els parcialment deshidra-
tats, que s’obtenen en la majoria de les
depuradores actuals; els compostats,
com els produïts a les plantes de
Manresa i Vilaseca-Salou; i els asse-
cats tèrmicament, com els obtinguts a
Sabadell. El mínim contingut d’hu-
mitat d’aquests darrers els fa molt
adequats per al transport, manipulació
i aplicació en zones extenses, però els
científics hauran de comprovar que
també siguin útils per recuperar sòls
degradats i com a fertilitzants. 

Atès que no tots els fangs de de-
puradora són aptes per ser aplicats al
sòl, es faran anàlisis periòdiques a les
depuradores per controlar-ne la com-
posició i evitar la utilització dels que
contenen quantitats significatives d’ele-
ments tòxics que podrien contaminar
el medi natural; i se seleccionaran els
sòls que impedeixen que els elements
tòxics puguin ser transferits a les ai-
gües o assimilats per les plantes. 
Emulen comportaments dels alcohòlics en rates de laboratori

L’estudi dels diferents aspectes de
l’alcoholisme requereix l’experi-
mentació amb animals per tal d’ana-
litzar la resposta a fàrmacs perillosos
o el comportament sota l’acció de
diferents estímuls. Malgrat tot, els
resultats obtinguts amb els animals de
laboratori són sempre difícils d’ex-
trapolar als humans. Aquesta extra-
polació requereix que cada experi-
ment amb animals tingui els
ingredients que caracteritzarien una
situació anàloga en humans. En el
cas de l’estudi de l’alcoholisme, tra-
dicionalment s’han analitzat els efec-
tes de l’alcohol en les rates de labo-
ratori bé per injecció intravenosa de
l’alcohol, bé pel seu subministra-
ment oral mesclat amb aigua des-
til·lada.

Un equip d’investigadors del
Departament de Psicobiologia i de
Metodologia de les Ciències de la
Salut de la Universitat Autònoma de
Barcelona, dirigit per la doctora Núria
Ferré Suana, ha desenvolupat un mo-
del experimental d’alcoholisme amb
rates de laboratori que emula,
amb molta precisió, les condicions de
la ingesta d’alcohol dels humans. El
model ha proporcionat dades cientí-
fiques molt valuoses sobre el com-
portament dels alcohòlics.

En el model experimental dissenyat
pels investigadors de la UAB, les ra-
tes s’autoadministren l’alcohol de for-
ma voluntària, per via oral, i en quan-
titats farmacològicament significatives.
Per aconseguir-ho, els científics posen
a disposició dels animals un disposi-
tiu que permet la ingesta voluntària
d’una solució d’alcohol en aigua en-
dolcida amb glucosa, l’equivalent a un
combinat, emulant la forma en què
els humans ens subministrem l’alco-
hol. Mitjançant aquest model, els in-
vestigadors han pogut constatar ca-
racterístiques en l’alcoholisme de les
rates que són anàlogues a molts trets
de l’alcoholisme en els humans.

Un dels resultats experimentals
obtinguts ha estat l’observació que
l’accés restringit a l’alcohol, el que po-
dríem comparar amb un període de
«llei seca», afavoreix l’addicció, atès
que facilita la discriminació dels seus
efectes i el seu consum concentrat
en el temps, la qual cosa permet l’ob-
tenció de nivells significatius d’al-
cohol en la sang. La motivació per al
consum d’alcohol també pot ser aug-
mentada mitjançant el subministra-
ment conjunt d’alcohol i de menjar
després d’una etapa relativament llar-
ga de privació del menjar.

Els científics de la UAB han ob-
servat també que, en general, la in-
gesta crònica d’alcohol és capaç d’in-
duir canvis permanents en el
comportament i en el caràcter del
subjecte, més enllà de l’estat d’into-
xicació.

El nou model, amb el qual s’ha
aconseguit obtenir rates addictes a
l’alcohol en temps impensables amb
altres models experimentals, ha
permès també de relacionar els circuits
cerebrals de l’addició a les drogues
amb els circuits implicats en proces-
sos associatius. Arran d’aquesta im-
plicació, els científics han endegat
una línia de recerca per estudiar els
efectes que els fàrmacs relacionats
amb aquests circuits poden tenir so-
bre l’addicció. La recerca es des-
marca de les línies més tradicionals,
orientades a l’obtenció de fàrmacs
que bloquegen els aspectes gratifi-
cants de les drogues, blocatge que, se-
gons indiquen els investigadors de
la UAB, no és condició suficient per
disminuir significativament el consum
de la droga.
Millora de la 
formació continuada 
a les empreses
Un equip de recerca del Departament
de Pedagogia Aplicada de la UAB,
coordinat pel doctor Joaquín Gairín,
ha desenvolupat un nou model de
detecció de necessitats formatives
del personal de grans empreses, ba-
sat en una acurada avaluació de les
necessitats de formació, que té molt
en compte tant els interessos de l’or-
ganització com les opinions i de-
mandes dels mateixos treballadors. El
model preveu la contrastació de les
dades obtingudes mitjançant l’ús de
diferents instruments de detecció
d’aquestes necessitats i de diferents
fonts d’informació. El model, que
exigeix un canvi en els plantejaments
tradicionals dels departaments de
formació, s’ha dissenyat en un con-
text de col·laboració amb la partici-
pació de sis empreses: Repsol, Akso,
La Bella Easo, l’Empresa Municipal
de Transports de València, CityBank
i Danone.

La UAB assessora 
la instal·lació 
d’una indústria làctia 
a Rússia
La Unitat de Tecnologia dels Ali-
ments UAB-Certa (Centre de
Referència en Tecnologia d’Ali-
ments) ha assessorat la posada en
marxa i l’organització tècnica d’una
indústria làctia a la ciutat de Lenin-
skoe, a dos-cents quilòmetres de
Moscou, establint els protocols de
treball que ja s’estan portant a terme
per desenvolupar la producció de
deu derivats de la llet diferents a un
ritme de trenta mil litres cada dia. 

Entre els derivats làctics que es
produeixen hi ha el quefir (llet fer-
mentada amb llevats i bacteris làctics),
nata fermentada, llet pasteuritzada, io-
gurts de diferents sabors, mató i di-
versos formatges de maduració, des
del manxego fins al cheddar. Els in-
vestigadors de la UAB, dirigits pel
doctor Buenaventura Guamis, han
organitzat i racionalitzat les línies
de producció atenent a criteris de
qualitat, a més de formar els tècnics
locals que treballen en aquesta in-
dústria i de mantenir un assessora-
ment permanent a l’empresa. 

La col·laboració ha estat fruit
d’un conveni amb el grup d’empre-
ses Fibosa, una entitat que va factu-
rar trenta milions d’euros el darrer any
i que disposa d’indústries alimentà-
ries arreu del món. La Unitat de
Tecnologia dels Aliments, membre
de la Xarxa Catalana de Centres de
Suport a la Innovació, també parti-
ciparà en la posada en marxa de fu-
tures plantes alimentàries que el grup
Fibosa instal·larà a diversos països
sud-americans i del Pròxim Orient.
5L’Autònoma
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Manuel Castellet, director de l’Institut d’Estudis Catalans, 
Lluís Jou, director general de Política Lingüística, 

i Enric Marín, secretari general de la UAB, en un moment abans de l’acte.
Espeleologia i ciències
del carst, a la UAB
La Universitat Autònoma de Barce-
lona va acollir, els dies 19 i 20 març,
les Jornades de Presentació de la
Societat Espanyola d’Espeleologia i
Ciències del Carst (SEDECK).

José María Calaforra, president
d’aquesta societat, va ser l’encarregat
de fer la presentació oficial de la 
SEDECK, tot just després que el vice-
rector i professor del Departament de
Geografia de la UAB, Antoni Tulla,
i la directora del Departament de
Geografia de la UAB, Pilar Riera,
donessin la benvinguda als assistents
a les Jornades. 

Al llarg del matí del dia 19, va
tenir lloc una sèrie de ponències so-
bre el carst a Catalunya i, a la tarda,
es va desenvolupar un debat obert so-
bre espeleologia i ciències del carst,
moderat per Antoni Freixes, de la
Junta d’Aigües de Catalunya, i amb
la participació d’estudiosos de diferents
universitats de l’Estat.

Les jornades de presentació van fi-
nalitzar el dissabte, dia 20 de març,
amb la visita guiada a la Conca
Experimental de l’Adou del Bastareny,
al Parc Natural del Cadí-Moixeró.

La SEDECK, que es va presentar
a la UAB amb la intencionalitat
d’apropar la recerca del carst a la uni-
versitat per potenciar la seva funció pe-
dagògica, neix com una entitat amb la
pretensió de ser el punt de trobada i
d’intercanvi de persones i grups re-
lacionats amb aquesta àrea del co-
neixement científic: geoespeleologia,
bioespeleologia, geomorfologia càrs-
tica, protecció de les cavitats, hidro-
geologia del carst, ecologia subterrà-
nia, etc.

Congrés Europeu 
de Matemàtiques
Barcelona va reunir l’elit de les ma-
temàtiques durant els dies 9 i 10
d’abril. Un comitè internacional de
tretze matemàtics, escollits entre els
més prestigiosos d’Europa, amb
Michael Antiyah com a president, es
va trobar a Barcelona per acabar de de-
cidir el programa de conferències i
minisimposis del III Congrés Europeu
de Matemàtiques, que tindrà lloc a
Barcelona l’any 2000.

Aquest congrés, que s’organitza
cada quatre anys, està promogut per
la Societat Matemàtica Europea.

La Societat Catalana de Mate-
màtiques, filial de l’Institut d’Estudis
Catalans, va rebre la distinció d’or-
ganitzar el congrés, al qual s’espera
que hi assisteixin més de mil cinc-
cents participants. En l’organització
del III Congrés Europeu de Matemà-
tiques, hi participen la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Universitat
de Barcelona i la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya.

El Congrés que tindrà lloc a
Barcelona té una significació espe-
cial, després que la UNESCO decla-
rés l’any 2000 Any Mundial de les
Matemàtiques.
L’Autònoma
La llengua en l’àmbit jurídic
Lluís Jou: «Hauríem d’aspirar a equiparar l’ús del català 
a l’administració a l’ús que en fa la societat»
La Comissió de Dinamització
Lingüística de la Facultat de Dret i el
Gabinet de Llengua Catalana han fet
possible la segona edició dels actes
sobre dret i llengua amb l’objectiu
de promoure la llengua catalana en
l’exercici professional del dret. Amb
el lema Ubi ius, ibi lingua (on hi ha
dret, hi ha llengua), el 16 d’abril, el
director general de Política Lingüística
de la Generalitat, Lluís Jou, va deta-
llar els objectius que preveu l’actual
Llei de Normalització Lingüística
en relació amb el camp jurídic. Jou va
reconèixer que el dret és un dels àm-
bits on la presència del català és més
deficitària. Per això, va explicar la
nova llei del català, en vigor des de
fa quinze mesos i més contundent
que la de 1983. La normativa obliga
que els documents notarials i mer-
cantils també s’imprimeixin en català
i que a tots els despatxos i oficines hi
hagi personal amb coneixements
d’aquesta llengua. Als registres pú-
blics, les inscripcions s’han de fer
amb la llengua del document que es
presenti. Però, a parer de Lluís Jou,
perquè el català estigui present en el
dret, s’ha de promoure a les facultats.
En aquest sentit, va dir que «la
Facultat de Dret de la UAB és una de
les que fa més docència en català». A
banda d’això, va afegir que és ne-
cessari que els futurs professionals tin-
guin voluntat, possibilitats a l’entorn
i, sobretot, capacitat lingüística per
sentir-se còmodes per treballar amb
aquest idioma. «Hauríem d’aspirar
a equiparar l’ús del català a l’Ad-
ministració amb l’ús que en fa la so-
cietat», va concloure.

El director general de Política
Lingüística va romandre a l’aula mag-
na de la Facultat de Dret per partici-
par, des del públic, en el col·loqui
sobre «La pràctica professional del
dret en català», que va conduir Joan-
Lluís Pérez-Francesch, professor de
Dret Constitucional i president de la
Comissió de Dinamització Lingüística
de la Facultat de Dret. Quatre perso-
nalitats de diferents àmbits jurídics
van formar part de la taula rodona.
L’advocada i periodista Magda
Oranich va apuntar que el principal
problema és que el funcionari jurídic
no coneix el català. Per aquest motiu,
va dir que sovint es fa servir el català
a nivell oral però s’escriu en castellà.
Santiago Vidal, magistrat del Jutjat
Penal núm. 3 de Barcelona, va coin-
cidir amb l’opinió d’Oranich: «Anem
com els crancs, fent un pas endavant
i un enrera. No avançarem fins que no
aconseguim que els funcionaris ju-
dicials coneguin el català i el cas-
tellà», perquè «l’Administració de
Justícia és un servei públic i no de
l’Estat». Mariona Torras, advocada i
membre de la Comissió de Nor-
malització Lingüística del Consell
dels Col·legis d’Advocats de Cata-
lunya, va explicar que aquest orga-
nisme, que es va crear fa cinc anys,
vol «donar instruments a tots els es-
taments públics perquè puguin fer
servir el català». El notari i membre
de la Junta Directiva del Col·legi de
Notaris, F. Xavier Francino i Batlle,
va defensar la presència del català a
les notaries, però no a costa de dei-
xar en desús el castellà. Per al nota-
ri, caldria fer «un ús actiu i passiu del
català i del castellà amb normalitat».

Els actes sobre dret i llengua van
començar el dia 12 amb una exposi-
ció de llibres de dret en català cedits
pel fons editorial del Comissionat
per a Univesitats i Recerca, al vestí-
bul de la Facultat de Dret. A més, la
Comissió de Dinamització Lingüística
va organitzar un juriconcurs que con-
sistia a encertar la definició de termes
jurídics catalans. Els premis, entrades
per anar al Teatre Nacional, es van
sortejar el dia de Sant Jordi.  
Veterinaris sense Fronteres es dóna a conèixer 
per mitjà de conferències i taules rodones

Ja fa temps que una delegació de
l’ONG Veterinaris sense Fronteres
(VSF) és a la Facultat de Veterinària
de la UAB, però molts universitaris ho
desconeixen. Per aquesta raó, VSF
va organitzar un cicle de conferèn-
cies i taules rodones sobre ONG, ano-
menat Ciclong, que va tenir lloc, en-
tre el 12 i el 15 d’abril, a la sala d’actes
de la plaça Cívica, amb el suport del
Vicerectorat d’Estudiants i de
Promoció Cultural de la UAB. Les
diferències entre el primer i el tercer
món van ser els temes dels debats, ja
que Veterinaris sense Fronteres de la
UAB consideren que «és necessària
una tasca important d’informació i
sensibilització als països del primer
món per intentar atacar les causes de
les desigualtats entre ambdós mons». 
El dilluns 12, el vicepresident de
Justícia i Pau i professor d’Economia
Aplicada a la UAB, Arcadi Oliveres,
va guanyar-se el públic amb una 
conferència sobre «Les causes
historicoeconòmiques de les di-
ferències nord-sud». El colonialis-
me i la descolonització han tingut,
va dir, efectes econòmics i socials
que encara perduren i van suposar
la imposició de fronteres «que unei-
xen religions i races i que donen lloc
a conflictes com la guerra del Sudan».
El conferenciant va apuntar que les
relacions de producció i de comerç en-
tre els dos hemisferis han significat
la «instauració de l’economia de les
postres, ja que al sud ens produei-
xen el cafè, el sucre i el cacau i han
de deixar de produir el seu plat únic». 



Jordi Pujol presideix la trobada del Club B-30
El president de la Generalitat, Jordi Pujol, 
en el moment de l’arribada al campus.
La Fundació Club B-30 va organit-
zar, el 14 d’abril, la jornada de tre-
ball El Futur de la B-30, en la qual
van participar la Universitat Autò-
noma de Barcelona i representants de
les empreses i les institucions situa-
des a l’autopista B-30 i a la seva àrea
d’influència.  

En aquest acte, es va presentar al
conjunt d’empresaris què és la
Fundació i quines són les seves acti-
vitats, enfocades bàsicament a ser un
punt de trobada de les preocupacions
i interessos de les empreses i institu-
cions que comparteixen aquesta via.

La Fundació Privada Club B-30
és una entitat sense ànim de lucre, els
membres fundadors de la qual són, a
més de la mateixa Universitat
Autònoma de Barcelona, Catalana
Occident, Laboratoris Uriach, la
Fundació Empresa i Ciència i el Parc
Tecnològic del Vallès.

En aquesta trobada d’empresa-
ris, hi van ser presents el president de
la Generalitat de Catalunya, Jordi
Pujol, i el conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, Pere
Macias, que des del govern català
donen suport a aquesta institució. 

Carles Solà, rector de la UAB,
va explicar que «el futur de la
Fundació és obert a la participació de
noves empreses i institucions, ja que
aquest nou carrer major de Catalunya
és un lloc de trobada comú i obert a
qualsevol proposta».

Jesús Serra i Santamans, presi-
dent de Catalana Occident i primer
president del Club B-30, va recor-
dar com «la seva empresa va ser una
de les primeres a situar-se en un em-
plaçament que ara és una de les ma-
jors concentracions empresarials
d’Europa».

Finalment, el president Jordi Pujol
va assenyalar que «el territori que
comunica la B-30, des de Granollers
fins al Baix Llobregat, és, de fet, un
gran parc tecnològic que desborda
el mateix Parc Tecnològic del
Vallès», i que iniciatives com la
d’aquesta fundació «fomenten si-
nergies entre les empreses i la uni-
versitat».

La B-30 aplega en els seus setze
municipis una població de més de
mig milió d’habitants amb dos-cents
mil llocs de treball, situats en un dels
nuclis econòmics més importants en-
tre les regions metropolitanes de la
Unió Europea.

Aquesta Fundació és producte de
nombroses inquietuds i propostes
formulades en els últims anys, i pos-
sibilitarà el desenvolupament d’ac-
cions d’interès comú participant en
projectes dels àmbits científic, tec-
nològic, cultural i empresarial.
L’avaluació de les facultats de Veterinària

Davant les notícies aparegudes els dar-
rers temps als mitjans de comunicació
sobre l’avaluació que està fent la Unió
Europea de les facultats de Veterinària
públiques de l’Estat, la Conferència de
Degans ha fet arribar la seva opinió
sobre el tema. A continuació la repro-
duïm:

1) L’Associació Europea de Facultats
de Veterinària (EAEVE) està fent,
des de fa més de deu anys, l’ava-
luació dels centres d’ensenyament de
veterinaria de tot Europa amb l’ob-
jectiu d’homogeneïtzar els seus ni-
vells de qualitat i fer acomplir els re-
quisits mínims per a la formació
veterinària en els estats membres de
la Unió Europea.

2) Aquest procés s’inicia amb la visi-
ta d’una comissió d’experts, la qual
estudia el centre i redacta un primer
informe en el qual s’inclouen totes
les deficiències detectades. La fa-
cultat avaluada haurà de solucionar
aquestes deficiències perquè una se-
gona visita li atorgui una qualifica-
ció definitiva. Aquesta qualificació
apareixerà en una llista oficial que
es farà pública el 2010, data en la
qual clourà aquest procés. A partir
del 1999, es farà pública una llista
provisional en la qual s’aniran in-
cloent els centres que vagin superant
aquesta avaluació.

3) Les facultats de Veterinària espa-
nyoles ens estem sotmetent vo-
luntàriament a aquesta avaluació.
Fins ara, la majoria dels centres hem
rebut la primera visita i disposem
d’un informe en el qual es reflec-
teixen les nostres respectives defi-
ciències. Per tot això, no considerem
correcte que es globalitzi, fent ex-
tensives aquestes deficiències a tots
els centres del país, tot incloent els
que encara no han estat visitats, ig-
norant, a més, les mesures correctores
que s’han iniciat en tots ells per so-
lucionar-les.
4) Un problema comú a tots els centres
és el nombre excessiu d’estudiants
admesos, fet que desequilibra nega-
tivament la relació professor-alumne,
dificulta la formació pràctica de l’es-
tudiant i genera problemes a l’hora de
la seva incorporació al món laboral.
La reducció en l’accés als estudis de
Veterinària exigeix un compromís
polític que tingui en compte tots
aquests aspectes.

5) La Unió Europea no ha questionat en
cap moment el reconeixement dels
títols expedits per les facultats de
Veterinària espanyoles i, per tot això,
tots els nostres llicenciats poden
exercir, com així s’està fent, en qual-
sevol país de la Unió Europea

Com a conclusió, pensem que és
prematur i inadequat parlar, per part
del col·lectiu professional, de l’acre-
ditació dels títols de Veterinària es-
panyols abans de la resolució final de
l’any 2010.
Turisme de qualitat
Donald E. Hawkins, director de l’Inter-
national Institute of Tourism Studis,
de la George Washington University,
autor de diverses obres i publicacions
en màteria de turisme concernents a
la sostenibilitat i a la competitivitat del
turisme, va participar en un semina-
ri sobre Disseny i Desenvolupament
d’un Destí Turístic d’Alt Nivell, el
dia 19 d’abril, a l’Hotel Campus. Van
participar-hi professors, alumnes i re-
presentants del sector turístic inte-
ressats a dissenyar estratègies com-
petitives que incorporin alhora el
desenvolupament ecònomic i la ges-
tió mediambiental i que abasti tots
els subsectors turístics.

La sessió acadèmica va finalitzar
amb una taula rodona moderada pel
director de l’Escola Universitària de
Turisme, Xavier Vives, i amb la par-
ticipació del mateix Donald E.
Hawkins.

Antoni Tulla, vicerector d’Econo-
mia i d’Administració, va clausurar la
Jornada manifestant la voluntat de la
Universitat Autònoma de Barcelona
d’acollir i potenciar les activitats que
tinguin una relació directa amb la mi-
llora dels estudis de turisme i amb
les bones pràctiques dels serveis.

Dret i medi ambient
La Facultat de Dret ha rebut del
Departament de Medi Ambient de
la Generalitat de Catalunya una sub-
venció per dur a terme un projecte
d’ambientalització curricular a la
Facultat.

Aquesta subvenció s’emmarca
dins del Programa d’Ambientalització
Universitària (PAU), de l’esmentat
departament, que pretén que els es-
tudiants universitaris rebin una ade-
quada capacitació ambiental i que
això els permeti desenvolupar la se-
va tasca professional amb respecte
vers el medi ambient, tot finançant ac-
tuacions d’incorporació de conside-
racions ambientals en els plans d’es-
tudis i programes d’ensenyament
universitari de primer i segon cicle.
La Facultat de Dret de la UAB ha es-
tat capdavantera en la incorporació
de l’estudi del dret ambiental en
l’àmbit universitari català. En aquest
sentit, la Facultat de Dret va ser la pri-
mera a incorporar, l’any 1992, l’as-
signatura de Dret del Medi Ambient
en el seu pla d’estudis, com a assig-
natura optativa de segon cicle des
de l’Àrea de Dret Administratiu. A
més, conscients de la importància
d’incorporar l’estudi del dret am-
biental, així com del caràcter pluri-
disciplinari de la matèria ambiental,
la Facultat va aconseguir, en el con-
text de les discussions del pla d’es-
tudis de la Llicenciatura de Ciències
Ambientals, la incorporació de tres
assignatures obligatòries de dret am-
biental. Tanmateix, un nombre im-
portant de professors de la Facultat
de Dret han realitzat i realitzen, des
de les diferents àrees de coneixe-
ment, projectes de recerca i publi-
cacions i imparteixen seminaris i
cursos en matèria juridicoambien-
tal.
 7L’Autònoma
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JOAN RUBIÉS I PRAT i JOAN
PEDRO-BOTET MONTOYA, profes-
sors del Departament de Medicina, han
rebut la Distinció Especial Rudolf
Virchow, atorgada per la Societat Cubana
d’Arterioesclerosi i el Ministeri de Salut
Pública de Cuba, per la seva contribució
a l’estudi de l’arterioesclerosi.

RAMON LLADÓ SOLER, professor
del Departament de Traducció i d’In-
terpretació, ha estat guardonat amb el
premi Ciutat de Barcelona 1999 de
Traducció en Llengua Catalana, per la
traducció de l’obra La vida. Manual d’ús,
publicada per Proa el 1998. La distinció
ha estat concedida també a la cotra-
ductora del llibre, Anni Bats.

M. DOLORS GARCÍA RAMÓN, Pro-
fessora del Departament de Geografia,
ha estat elegida membre de la secció de
Ciències Socials de l’Academia Europaea.
Aquesta Academia va ser fundada el 1988
per tal de crear una instància científica in-
terdisciplinària, independent i supra-
nacional. Agrupa acadèmics de prestigi de
tots els països europeus en les diferents dis-
ciplines científiques.
L’Autònoma
Sant Jordi a l’Autònoma
Les roses, els llibres i la solidaritat van ser presents, el dia 23 d’abril, 
al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, en la diada 

de Sant Jordi. Nombroses parades de llibres i molts alumnes van oferir 
roses i van gaudir del bon temps. Molts estudiants van participar també 

en la recollida de material per ajudar els refugiats de Kosovo.
Nomenaments
El professor Ferran Sancho i Pifarrer
ha estat nomenat nou vicerector de
Professorat en substitució del profes-
sor Tomás Ibáñez Gracia, qui ha di-
mitit aquest càrrec a petició pròpia.

El professor Pedro Luis Cano
Alonso ha estat nomenat, l’1 de març,
director del Departament de Ciències
de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana; des
de la mateixa data, el professor Josep
M. Pons Muñoz ho és del Depar-
tament de Geologia; i la professora
Pilar Riera Figueras ho és del
Departament de Geografia des del 8
del mateix mes. També el març pas-
sat, el professor Séan Golden, del
Departament de Traducció i d’Inter-
pretació, va ser nomenat delegat del
vicerector d’Ordenació Acadèmica
i director del Centre d’Estudis
Internacionals, en substitució del pro-
fessor Rafael Grasa Hernández.

Benvinguda 
als nous empleats 
del PAS a la UAB
El gerent de la UAB, Joan Turró, el
gerent executiu, Josep Llopart, i el cap
de l’Àrea de Personal d’Administració
i Serveis, Antoni Peral, van donar la
benvinguda oficial als nous mem-
bres del Personal d’Administració i
Serveis (PAS) que s’han incorporat
aquest curs. L’acte va tenir lloc el
25 de març, a la sala de Juntes del
Rectorat de la UAB.
El gerent es va referir a les bones
condicions de treball, el prestigi i les
perspectives reals de promoció que
podien assolir els nous empleats, al-
hora que va encoratjar els nous in-
corporats a la Universitat Autònoma
de Barcelona a participar activament
en el projecte d’universitat pública al
servei de la societat que sempre ha ca-
racteritzat la UAB.

Finalment, el gerent de la
Universitat Autònoma de Barcelona
va comentar els projectes de futur
de la UAB: «L’Autònoma pretén
convertir-se, d’aquí a pocs anys, en
una de les universitats més impor-
tants d’Europa». Segons Turró, aques-
ta fita es podrà aconseguir apostant
per les noves tecnologies i per un
coneixement més ampli de l’anglès.
Després de la presentació dels nous
membres del PAS, es va fer un petit
esmorzar de benvinguda.  

Inspecció Tècnica 
de Vehicles
Una unitat mòbil de la Inspecció
Tècnica de Vehicles (ITV) serà al
campus els dies 28, 29 i 30 de juny,
per fer la revisió periòdica dels 
turismes matriculats l’any 1995 
(des de la matrícula B-3043-PJ fins
a la B-7823-PU).

Les persones que estiguin inte-
ressades a fer aquesta revisió hau-
ran de contactar amb el responsable
del Parc Mòbil de la UAB 
(Sr. Aragonés. Tel. 2713), per tal de
reservar dia i hora.
Premis 
Leandre Colomer
L’Institut de Ciències de la
Comunicació (ICE) i la Fundació
Leandre Colomer han anunciat
la quarta convocatòria dels
Premis Leandre Colomer (La
història de Catalunya a l’ense-
nyament). S’hi poden presentar
experiències d’ensenyament-
aprenentatge d’història de
Catalunya desenvolupades per
un o diversos grups d’alumnes
d’un mateix centre o de diver-
sos centres dirigits per un pro-
fessor o un equip de professors.

El propòsit de les entitats con-
vocants és donar suport a pro-
jectes col·lectius que impliquin
el professorat, l’alumnat i, si és
possible, el centre.

En la qualificació de treballs
es tindrà en compte, a més de la
qualitat, l’originalitat i el rigor
històric del treball realitzat, les
propostes metodològiques inno-
vadores, especialment les cen-
trades en el treball de l’alumnat,
el grau d’implicació de l’alumnat
com a col·lectiu, el nivell de par-
ticipació del centre en el seu des-
envolupament, l’entorn social on
es produeix l’experiència, la pro-
jecció externa i la difusió que se
n’hagi fet.

Hi poden participar expe-
riències realitzades en l’ensenya-
ment primari o en l’ensenyament
secundari (EGB, BUP, FP,
primària, ESO i batxillerat).

L’objectiu d’aquests premis
continua vigent: homenatjar i
continuar la tasca que Leandre
Colomer havia dut a terme fo-
mentant el coneixement de la
història de Catalunya a l’ense-
nyament primari i secundari.

El termini de presentació de
treballs s’estén des de l’1 de juny
fins al 30 de juliol de 1999, i
s’atorgaran cinc premis: el pri-
mer, dotat amb sis-centes mil
pessetes; el segon, dotat amb tres-
centes mil pessetes, i tres accès-
sits de cent-mil pessetes cadas-
cun. El 40% del premi o de
l’accèssit es destinarà a material
per al seminari o seminaris als
quals pertanyi el professorat que
hagi dirigit l’experiència.

ICE de la UAB 
Premis Leandre Colomer
Fax: 93 581 20 00
A d r e ç a  p o s t a l:
Universitat Autònoma de Barcelona
Àrea d’Afers Institucionals
Gabinet de Premsa. Edifici Rectorat
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel. 93 581 13 35. Fax 93 581 25 46
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