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LLaa  JJuunnttaa  ddee  GGoovveerrnn,,  eenn  llaa  sseessssiióó  ddeell

ddiiaa  2266  dd''ooccttuubbrree,,  vvaa  aapprroovvaarr  ll''aaddss--

ccrriippcciióó  ddee  nnoovveess  ààrreeeess  ddee  ccoonneeiixxee--

mmeenntt  aa  ddeeppaarrttaammeennttss  ii  llaa  mmooddiiffiiccaacciióó

ddee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ddee  ccrrèèddiittss  ddee  lllliiuurree

eelleecccciióó..

EEss  vvaa  aapprroovvaarr  ttaammbbéé  eell  ccaannvvii  ddee  nnoomm

ddeell  DDeeppaarrttaammeenntt  ddee  FFaarrmmaaccoollooggiiaa  

ii  ddee  TTeerraappèèuuttiiccaa  ppeell  ddee  DDeeppaarrttaammeenntt

ddee  FFaarrmmaaccoollooggiiaa,,  ddee  TTeerraappèèuuttiiccaa  ii  ddee

TTooxxiiccoollooggiiaa..

EEss  vvaa  aaccoorrddaarr  llaa  rreessoolluucciióó  ddeell  ccoonnvvee--

nnii  eennttrree  llaa  UUAABB  ii  ll''OOffiicciinnaa  ppeerr  aa  llaa

PPrreessttaacciióó  SSoocciiaall  ddeellss  OObbjjeeccttoorrss  ddee

CCoonnsscciièènncciiaa,,  ddeell  MMiinniisstteerrii  ddee  JJuussttíícciiaa..

EEss  vvaa  ffeerr  uunnaa  bbrreeuu  aannààlliissii  ddee  ll''eevvoolluu--

cciióó  ddee  llaa  PPSSSS  aa  llaa  UUnniivveerrssiittaatt  AAuuttòònnoo--

mmaa  ddeess  ddee  llaa  sseevvaa  aapplliiccaacciióó,,  ll''aannyy  11998888,,

ffiinnss  eenngguuaannyy..  LL''aannyy  11999966,,  ll''eeqquuiipp  ddee  ggoo--

vveerrnn  vvaa  aaccoorrddaarr  rreedduuiirr  pprrooggrreessssiivvaa--

mmeenntt  lleess  ppllaacceess  ddee  llaa  PPSSSS  aa  llaa  UUAABB..  LLaa

FFuunnddaacciióó  AAuuttòònnoommaa  SSoolliiddaarriiaa  hhaa  aannaatt

aassssuummiinntt  aallgguunneess  aaccttuuaacciioonnss  qquuee  dduuiieenn

aa  tteerrmmee  eellss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  PPSSSS..

LLaa  JJuunnttaa  vvaa  aapprroovvaarr  llaa  ppaarrttiicciippaacciióó

ddee  llaa  UUAABB  eenn  ll''aassssoocciiaacciióó  BBaarrcceelloonnaa

GGrruupp  dd''EEnneerrggiiaa  LLooccaall..

EEnn  eellss  aaffeerrss  ddee  ttrrààmmiitt,,  eess  vvaa  ffeerr  eell  rree--

ccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  lleess  ffiigguurreess  ddee  rreecceerr--

ccaa  sseeggüüeennttss::  LLaabboorraattoorrii  dd''AAnnààlliissiiss

PPaalliinnoollòòggiiqquueess  ((SS33))  ii  SSeerrvveeii  ddee

DDiiaaggnnòòssttiicc  ddee  PPaattoollooggiiaa  VVeetteerriinnààrriiaa

((SS33))..

TTaammbbéé  eess  vvaann  rreessoollddrree  ddiivveerrssooss  rree--

ccuurrssooss  ddee  pprrooffeessssoorrss  aassssoocciiaattss..  

Doherty, Duval 
i Scully, doctors 
honoris causa
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(Continua a la pàg. 2)

a UAB es vesteix de gala per re-
bre els tres professors investits
doctors honoris causa pel seu
treball i la constància en les

matèries respectives: immunologia, arqueo-
logia i patologia.

PPeetteerr  CC..  DDoohheerrttyy
El dia 2 d’octubre, va tenir lloc la sessió
acadèmica d’investidura com a doctor honoris
causa per la Universitat Autònoma de
Barcelona del professor australià Peter C.
Doherty, premi Nobel de Fisiologia i de
Medicina de l’any 1996 i actual director del
Departament d’Immunologia del St. Jude
Children’s Research Hospital de Memphis
(Tennessee). 
L’acte va tenir lloc a la Facultat de Veterinària
i el professor Doherty va ser presentat pel pro-
fessor Lluís Ferrer. 
El doctor Peter C. Doherty ha descrit una
llarga i destacada trajectòria científica en el
camp de la immunologia, amb més de dos-
cents articles en publicacions científiques
de gran prestigi i amb 85 participacions en
llibres i articles de revisió. Va rebre el premi
Nobel de Fisiologia i de Medicina l’any 1996,
juntament amb el doctor Rolf Zinkernagel, pels
seus descobriments sobre l’especificitat de
la resposta immunològica cel·lular, en concret
pel descobriment de com el sistema immu-
nitari reconeix les cèl·lules infectades per
virus. El doctor Doherty va portar a terme
aquesta recerca al llarg dels anys 1973-1975,

L mentre era professor de la John Curtin
School of Medical Research a Canberra,
Austràlia. 
Doherty, juntament amb el doctor Zinkernagel,
va observar que els glòbuls blancs, per tal de
poder eliminar les cèl·lules infectades pels vi-
rus, han de reconèixer tant els virus com
certes molècules del propi cos. La desco-
berta va establir les bases del coneixement
dels mecanismes generals utilitzats pel sis-
tema immunitari cel·lular per reconèixer els
microorganismes estranys i les molècules
del cos. Es tracta d’un descobriment molt
important en el camp de la medicina clínica,
ja que es relaciona tant amb els esforços
per enfortir la resposta immunitària contra
els microorganismes invasors i certes for-
mes de càncer, com amb els esforços per
disminuir els efectes de les reaccions auto-
immunes en malalties inflamatòries com el
reuma, en l’esclerosi múltiple i en la diabe-
tis.

NNooëëll  DDuuvvaall
La professora Isabel Rodà va explicar, el dia
18 d’octubre, qui és Noël Duval i el perquè de
la seva investidura. La sessió acadèmica va
tenir lloc a l’auditori de la Facultat de Filosofia
i Lletres. 
Noël Duval es va formar, durant el període
1947-1952, en llengües clàssiques i en histò-
ria a la Universitat de París-Sorbona i va es-
tudiar arqueologia gal·loromana a l’École
Practique des Hautes Études, a França.

Peter C. Doherty, Noël Duval i Robert E. Scully
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La seva veritable carrera cap a la in-
vestigació va començar el 1953, quan
ja era agregé d’Història i titular d’un
diploma d’Hautes Études. Durant tres
anys, va ser membre de l’École
Française d’Archeologie et d’Històrie
de Roma. 
El seus lligams amb les institucions pú-
bliques de docència i de recerca han
estat múltiples i variats a partir de
mitjan segle XX. Ha estat membre de
l’Institut des Hautes Études, de l’Étu-
de de Tunísia, del Centre National de
la Recherche Scientifique, de l’École
Normale Superieure, de l’École du
Louvre, de la Universitat de Nantes i
de la de Lilla, així com de la Universitat
de Friburg, a Suïssa.
El 1976 va ser catedràtic a la Universitat
de París IV-Sorbona, on va impartir les
matèries d’antiguitat tardana, art de
l’alta Edat Mitjana i civilització bizan-
tina, i on ha continuat exercint la se-
va tasca com a professor emèrit des
del 1992.
Les zones que han acaparat princi-
palment el seu treball de camp han es-
tat: França, Itàlia, el Pròxim Orient
(Síria i Jordània), el nord d’Àfrica
(Algèria i Tunísia) i l’antiga Illyricum,
on treballa actualment en el jaciment
croat de Salona.
Els primers contactes pel que fa a
l’arqueologia hispànica i catalana es
remunten als anys seixanta i, més re-
gularment, des del 1969, quan a
Barcelona va tenir lloc el IX Congrés
Internacional d’Arqueologia Cristiana.
Duval va assistir a les reunions
d’Arqueologia Cristiana (Montserrat
1978, Maó 1988, Cartagena...) i va par-
ticipar en el Simposi Internacional so-
bre les Esglésies de Sant Pere, a
Terrassa (1991).
El professor Noël Duval, a més d’estar
vinculat a l’arqueologia hispànica i
catalana pel seu mestratge i per la
seva obra, té una relació directa amb
els membres del Departament de
Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana
de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, que en alguns casos es remun-
ta al moment fundacional de la UAB.
A més, segons la professora Isabel
Rodà, Noël Duval ha estat un bon
company en els viatges que l’Autònoma
ha fet a jaciments d’interès arqueològic. 
En una ocasió –explicava la profes-
sora–, després de visitar la piràmide
i les mastabes de Sakkarah, Noël Duval
no parava d’escriure planes, davant la
curiositat dels companys, que esta-
ven sorpresos que el món faraònic
hagués sobtat tant l’arqueòleg. Per
fi, es van adonar que les planes que
emplenava eren sobre un estudi de l’è-
poca merovíngia, recensió que s’ha-
via compromès a redactar i de la qual
no es va voler lliurar.

Amb altres anècdotes personals, Isabel
Rodà va deixar palès, a la presentació,
que Noël Duval, com a professor uni-
versitari, mai no ha deixat els deures
per fer. L’aportació que fa Duval a l’ar-
queologia és múltiple i variada: més
de 650 articles publicats i un grapat
de reconeixements, entre els quals
caldria destacar el recent nomena-
ment com a membre de la Reial
Acadèmia de les Bones Lletres, o el no-
menament com a doctor honoris cau-
sa (1994) per la Universitat de Ginebra,
al qual ara s’haurà de sumar el de la
Universitat Autònoma de Barcelona,
que li reconeix els seus esforços per
l’avenç de l’arqueologia.
El rector de la UAB, Carles Solà, es va
complaure per l’entrada de Noël Duval
al claustre de professors i va lloar el
rigor científic de l’investit, així com
del seu apassionament en la recerca
arqueològica.

RRoobbeerrtt  EE..  SSccuullllyy  
El professor Robert E. Scully va ser in-
vestit doctor honoris causa per la
UAB el dia 8 de novembre, a l’edifici
de la Casa Convalescència, per la se-
va destacada trajectòria científica en
l’àmbit de la patologia. 
El professor Scully va ser presentat pel
professor de patologia Jaime Prat.
El doctor Scully és, des del 1974, edi-
tor del «Case Record of the Massa-
chusetts General Hospital», que es
publica setmanalment al New England
Journal of Medicine, una de les re-
vistes mèdiques més prestigioses del
món. 
Scully ha estat vinculat estretament
al Departament de Ciències Morfo-
lògiques de la Universitat Autònoma
de Barcelona i al Servei de Patologia
de l’Hospital de la Santa Creu i de
Sant Pau, i les seves contribucions
científiques han inspirat una línia de
recerca sobre l’estudi patogenètic,
clínic i patològic dels principals càn-
cers ginecològics. 
El científic nord-americà, nascut a
Massachusetts el 1921, ha rebut nom-
brosos premis i honors per les seves
contribucions a la patologia del càn-
cer, entre els quals cal destacar els
doctorats honoris causa de la
Universitat de Leiden, als Països Baixos,
i del College of the Holy Cross de
Massachusetts, l’establiment de la
Robert E. Scully Fellowship in Gyne-
cological Pathology a la Universitat de
Harvard, el premi F. W. Stewart del
Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center, l’Honorary Fellowship del Royal
College of Pathologists, la Maude
Abbott Lectureship de la United 
States Academy of Pathology, i el pre-
mi Distinguished Pathologist, que tam-
bé li va ser atorgat per aquesta societat.
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El Claustre debat l'informe 
«Universitat 2000»

l Claustre General de la
Universitat Autònoma de
Barcelona, que va tenir
lloc el dia 7 de novem-

bre, va debatre l'informe «Universitat
2000», més conegut per «Informe
Bricall». 
El rector, Carles Solà, va presentar
un informe de l’estat actual de la po-
lítica universitària fent referència al
descens de places que han viscut to-
tes les universitats, i va manifestar que
la UAB és la segona menys afectada.
També va dir que la reforma dels
plans d’estudis s’havia de fer tenint
en compte les necessitats dels estu-
diants. 
En resposta a preguntes de membres
del Claustre, el rector va informar so-
bre el Campus de Llevant. Va dir que
l’Ajuntament de Barcelona havia con-
vocat una reunió de rectors per re-
llançar el projecte amb la participació
d’altres universitats a causa de les li-
mitacions de finançament que exis-
teixen. El vicerector adjunt al rector,
Lluís Ferrer, va explicar l’abast del
projecte Biocampus, que intentarà
potenciar la investigació que ja exis-
teix en els camps de les ciències de la
salut i de la vida. 

E L'informe de gestió es presentarà en
la pròxima sessió del Claustre, que
tindrà lloc el dia 12 de desembre.
Francesc Muñoz, un dels membres de
la comissió encarregada d’estudiar
l’Informe Bricall, va fer una detallada
descripció de les tasques i de les con-
clusions de la comissió, que finalment,
es va votar de manera favorable. En
la resolució del Claustre se saluda de
manera positiva l’Informe, si bé es
considera que només és un primer
pas; s’insta la CRUE a una major cla-
redat sobre l’Informe, alhora que tam-
bé es recullen aspectes més crítics, com
la limitació de la participació en l’e-
laboració de l’Informe. Alguns alum-
nes es van mostrar crítics amb la pro-
posta de resolució votada i van
lamentar que no hi hagués una par-
ticipació més gran en el debat. 
El Claustre General va votar la reno-
vació de la meitat dels membres de la
Comissió d'Apel·lacions. Els profes-
sors escollits van ser: per a les àrees
de Ciències Socials i Ciències Humanes,
Joan Subirats Humet; per a les àrees
de Ciències Experimentals i Tecnologies
i de Ciències de la Salut, Francesc
Sánchez Ferrando i Sílvia Crespo
Giménez.

3Informació

«La universitat: servei, motor 
i consciència social»

quest és el títol de les
jornades que va orga-
nitzar la Comissió Obrera
Nacional de Catalunya
CCOO i la federació

d’Ensenyament de CCOO.
En aquestes jornades, que van tenir
lloc els dies 9 i 10 de novembre, es pre-
tenia reflexionar sobre les adaptacions
necessàries que la universitat haurà
d’afrontar els pròxims anys per re-
soldre les noves demandes socials.
Durant aquests dos dies, es volia
contribuir a la construcció de la uni-
versitat del segle XXI.
A la sala d’actes de CCOO es va par-
lar sobre el model de finançament,
les formes de govern i la relació so-
cietat-món del treball, i es va inten-
tar definir la funció social de les uni-
versitats.
La primera sessió de les Jornades de
Política d’Universitat va tractar sobre

els rols socials de la universitat: ser-
vir, impulsar criticar..., així com les de-
mandes del mercat i de la societat.
Van ser-hi presents Francisco
Fernández Buey, membre del Consell
d’Universitats; Miquel Roca i Junyent,
president del Consell Social de la
Universitat Politècnica de Catalunya,
i Domingo Jaumeandreu, conseller de-
legat de Sony-España i vicepresident
de Sony-Europa.
La segona sessió va tractar sobre
els mecanismes de relació de la uni-
versitat amb l’entorn, l’autonomia
universitària i la rendició de comptes,
i les fundacions i entitats satèl·lits. Les
ponències van ser a càrrec de Ramon
Plandiura, membre del Consell Social
de la UB per CCOO, Francesc Micha-
vila, de la Càtedra UNESCO de Gestió
Universitària de la UPM, i Carles Solà,
rector de la Universitat Autònoma
de Barcelona. 

A

Les línies generals del Pressupost de
l’any 2001 van ser presentades i ex-
plicades pel vicerector d’Economia i
d’Administració, Antoni Tulla, qui va ma-
nifestar que com a accions prioritàries
calia aconseguir millores significatives
en la implementació dels programes
de qualitat en la docència i en el 
desenvolupament de les tècniques
informàtiques i de comunicació en
totes les activitats de la Universitat. 
El document sobre els pressupos-
tos va ser aprovat per àmplia ma-
joria.

La tercera conferència va girar al vol-
tant del sistema educatiu i el món la-
boral. Els ponents van ser Salvador
Bangueses, secretari d’Estudis CS de
CCOO i president de la FIES, Pere
Solà, director general d’Ordenació
Educativa del Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya,
i Cèsar Coll, professor de la Facultat
de Ciències de l’Educació de la UAB.
La darrera sessió va tractar exclusi-
vament de finançament. La ponèn-
cia va ser a càrrec de Josep Ferrer
Llop, responsable de Política
Universitària de CCOO, Esteve Oroval,
catedràtic d’Hisenda Pública de la
UB, Josep Grifoll, secretari general
del Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació
de la Generalitat de Catalunya, 
Félix García, secretari de la CRUE, 
i J. J. López Burniol, membre del
Consell Social de la UB.

Vista general del Claustre durant la votació.

Dos dies 
de reflexió
per 
contribuir 
a la 
construcció
de la 
universitat
del 
segle XXI.
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L'adaptació dels estudiants al primer curs
universitari és clau per a l'èxit o el fracàs.

4 Qualitat Acadèmica

TTiittooll  ddeell  pprroojjeeccttee RReessppoonnssaabbllee

Aprendre logopèdia o psicologia Sonia Darbra, et al.
a la UAB
Projecte d’innovació docent per al primer Antoni Durà 
curs de la titulació de Geografia: Articulació 
de diverses propostes coordinades 
del professorat de primer curs destinades 
a la millora de la qualitat docent
Pla de tutories per als alumnes de primer curs Josefina Pons
de la titulació de Química
Pla pilot d’acollida d’alumnes de primer Francesc Gómez, et al.
curs de Ciències Empresarials
Introducció al món de la traducció Ramon Piqué
Fem relacions laborals. La millora de M. Jesús Espuny
l’aprenentatge dels estudiants de primer
Comunicar, ensenyar i aprendre  Oriol Guasch
en un ensenyament plurilingüe
Elaboración de materiales didácticos en Amparo Moreno, et al.
Internet para la docencia de las asignaturas: 
Historia General de la Comunicación e 
Historia de los Medios de Comunicación
Curs interactiu d'autoaprenentatge Joan Carbonell, et al.
de llengua i de cultures llatines
Sistema d'autoaprenentatge orientat Marta Prim, et al.
a l'ensenyament de la informàtica 
utilitzant les TIC
Elaboració d'un sistema de pràctiques Alfonso Rodríguez 
virtuals com a complement docent als 
alumnes de primer curs de l'assignatura 
Desenvolupament, Estructura i Funció 
de l'aparell Locomotor de la Llicenciatura 
de Medicina mitjançant la seva connexió 
a la xarxa de la UAB
FEM Llengua (Filologia Estrangera Ursula Bedogni, et al.
Multimèdia: Disseny d’entorns de docència 
i aprenentatge per Internet)
La producció de material multimèdia Facultat de Ciències 
al voltant de la cançó tradicional de l'Educació
Elaboració de material docent de qualitat amb Agustí Lledós
introducció de noves tecnologies en l’assignatura
Estructura Atòmica i Enllaç
Aprenentatge del cos animal a la Facultat J. Ruberte París
de Veterinària: Elaboració de material 
didàctic nou 
Disseny i construcció de material per a noves Mireia Duñach, et al.
pràctiques de biofísica del primer curs  
de les llicenciatures de l’àrea biomèdica

Projectes d'innovació docent
atenció a la docència ha
estat una de les cons-
tants de la Universitat
Autònoma de Barcelona

des de la seva fundació. La millora
de la qualitat de la docència ha re-
but un impuls significatiu des de la
creació del Vicerectorat de Qualitat
Universitària el 1996. Actualment, les

L'objectiu d'aquesta convocatòria és
reforçar les accions preses des de les
titulacions i centres vers l'atenció als
estudiants de primer curs, prioritzant
aquelles mesures que comportin una
implicació col·lectiva del professorat.
La convocatòria d'enguany de pro-
jectes per a la innovació de la docèn-
cia inclou totes les despeses per por-
tar-los a terme, fins a un milió de

L’ pessetes. En total s'han destinat deu
milions de pessetes per a la convo-
catòria d'enguany.
Una comissió  formada per les vice-
rectores M. Lluïsa Hernanz, Montserrat
Llinés, Mercè Izquierdo i els professors
Antoni Méndez, Josep M. Lluch, Josep
M. Brucart, Patri Vergara i Santiago
Guerrero va acordar concedir els ajuts
de la taula següent.

necessitats de renovació es canalitzen
mitjançant diversos mecanismes, 
com l'avaluació de les titulacions i el 
desenvolupament del contracte-
programa.
La preocupació per la docència té
avui dia un punt d'inflexió importan-
tíssim que s'ha posat en evidència en
tots els debats que s'han dut a terme
en les diverses sessions de treball.
Cal esmentar, en aquest sentit, l’or-
ganització de les IV Jornades de la
Innovació Docent a la Universitat
Autònoma de Barcelona, en què es van
debatre, en profunditat, tant la tran-
sició de l'ensenyament secundari a
la universitat, com l'adaptació dels
estudiants al primer curs universita-
ri, que és clau per a l'èxit o el fracàs
i la permanència en els estudis.
En aquest marc de la millora de la
docència i de la sensibilització dels
estudiants de primer curs s'han con-
vocat unes ajudes per a projectes en
innovació docent que van des de l'e-
laboració de materials didàctics de
qualitat, fins a projectes que abordin
la creació d'equips de professors per
revisar els objectius i els continguts
dels programes, elaborar guies didàc-
tiques, coordinar la teoria i les pràc-
tiques, etc.

Xerrades sobre la tortura i els drets de les persones

La Càtedra Unesco sobre Pau i Drets Humans de la UAB
va organitzar dues activitats durant setmana intra-
semestral. Són dues xerrades que van tenir lloc els dies
2 i 3 de novembre a la sala dels graus de la Facultat
de Ciències de l’Educació, i que van tractar sobre les
noves tecnologies i l’educació i sobre la tortura.
La primera xerrada, «Imatge i drets de les persones»,
realitzada per Jordi Gassiot (SAE), Noemí Santiveri
(CAVE), i Clara Mir, de l’Àrea de Psicologia Evolutiva
i de l’Educació, del Departament de Psicologia de

l’Educació, es va centrar en l’educació i les noves tec-
nologies, la imatge, el consum, les relacions huma-
nes entre els joves, la violència i la pau i la llibertat.
La segona exposició va ser presentada pel Grup de
Drets Humans de la Càtedra Unesco sobre Pau i
Drets Humans. En aquest cas, «Sobre la tortura»
pretenia obrir el debat amb temes com els antece-
dents històrics de la tortura, els convenis internacionals
contra la tortura, arguments a favor i en contra de
la tortura, o la impunitat.
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l Departament de Psico-
logia de l’Educació va or-
ganitzar les IV Jornades
de Psicologia per debatre

temes relacionats amb la recerca, la
docència i la implicació institucional.
El debat va ser presentat per la vice-
rectora d’Ordenació Acadèmica i de
Qualitat Universitària, Maria Lluïsa
Hernanz. Les professores Dolors Riba

a sala d’actes de la
Facultat de Ciències
Polítiques i de Sociologia
va acollir, els dies 27 i 28

d’octubre, les primeres Jornades
d’Investigació per a la Pau, organit-
zades per l’Associació Espanyola
d’Investigació per a la Pau (Aipaz),
amb el suport tècnic de la Càtedra
Unesco sobre Pau i Drets Humans de
la UAB. Vicenç Fisas, titular de la
Càtedra, va ser l’encarregat de la pre-
sentació de les Jornades.
Vicent Martínez Guzmán i José M.
Tortosa, de les Universitats de Castelló
de la Plana i d’Alacant, respectiva-
ment, van ser els encarregats d’obrir
les Jornades amb la ponència inau-

Institut Universitari
d’Estudis Europeus, en el
marc de les activitats del
Pol Europeu Jean Monnet

de la UAB, va dur a terme, el 30 d’oc-
tubre, la jornada científica «El horizonte
institucional de la UE tras la CIG (de
Biarritz a Niza)».
L’objecte d’aquesta jornada va ser la
reflexió conjunta amb un grup de re-
presentants institucionals, acadèmics
i juristes, així com d’estudiants de
doctorat.
Maria Prandi, catedràtica de Dret
Internacional Privat i coordinadora
del Pol Jean Monnet (UAB), coordi-
nadora de la jornada i responsable
de projectes de l’IUEE, va ser l’encar-
regada de moderar la jornada i d’in-
troduir els ponents.
Al matí, va participar en la ponèn-
cia el professor Diego Liñán
Nogueras, catedràtic de Dret
Internacional Públic i titular de la
Càtedra Jean Monnet de la Uni-
versitat de Granada; Denise Sorasio,
representant de la Comissió Europea
i directora de la Direcció B, DG

La Unió Europea a debat
L’

Justícia i Interior; i el professor
Jean Raux, catedràtic emèrit i co-
ordinador del Pol Europeu de la
Universitat de Rennes I.
A la tarda, es va tractar la Carta
Europea de Drets Fonamentals: 

Diego Liñán Nogueras i Jean Raux participant 
en una ponència de la jornada.

La Càtedra Unesco sobre Pau 
gural: «Situació actual i reptes de la
investigació per a la pau». Les altres
ponències van ser: «La violència i els
conflictes. Nous plantejaments de la
seguretat», a càrrec de Mariano
Aguirre, del Centro de Investigación
para la Paz; «Els camins per a la cons-
trucció de la pau», a càrrec de Raül
Romeva, de l’Escola de Cultura de
Pau de la UAB; i «La cultura i l’educació
per a la pau», a càrrec de l’Instituto de
la Paz y Conflictos, de la Universitat
de Granada, i Xesús R. Jares, de la
Universitat de la Corunya.
En aquestes primeres Jornades, hi
van assistir unes cent cinquanta per-
sones, entre professors, estudiants i
becaris de l’Escola de Cultura de Pau.

Vicent Martínez, Vicenç Fisas i Josep M. Tortosa 
obren les Jornades d’Investigació per a la Pau.

L

Jornades de Psicologia de l’Educació
i Carme Àngel, en qualitat de deganes,
van aportar una reflexió sobre les
possibilitats, les limitacions, el pro-
cés seguit i els resultats de l’avalua-
ció externa realitzada a les facultats
de Psicologia i de Ciències de
l’Educació.
L’intercanvi d’idees, de planteja-
ments i de vivències va servir per re-
afirmar la voluntat del Departament

d’impulsar accions innovadores fo-
mentant la coordinació entre la re-
cerca i la docència, la cooperació
efectiva entre els diferents grups
d’investigació del Departament, les
relacions amb els altres departa-
ments afins i amb les titulacions de
les facultats en què s’imparteix
docència, i l’anàlisi de les necessitats
socials.

E

funció general i funció específica,
ponència presidida per Enrique Barón
Crespo, diputat al Parlament Europeu
i antic president del PE. Un dels con-
ferenciants va ser Jaime Duch, del
Parlament Europeu.
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aplicació de petits cor-
rents elèctrics en deter-
minades parts del cer-
vell, tan febles com els
corrents que ja circulen

per les neurones (de l’ordre dels mi-
croampers), és una tècnica àmplia-
ment utilitzada en humans durant les
operacions quirúrgiques d’extirpació
de tumors cerebrals, que pot provo-
car sensacions de benestar i plaer en
el pacient. Però l’efecte d’aquests cor-
rents pot anar molt més enllà del sim-
ple benestar, tal com ha demostrat
un equip d’investigadors del Departa-
ment de Psicobiologia i de Metodologia
de les Ciències de la Salut de la UAB,

6 Recerca

cres de diàmetre, en petites descàr-
regues de dècimes de segon, poden
ser administrats per l’experimenta-
dor o autoadministrats pels mateixos
animals pressionant una petita pa-
lanca. En tot cas, l’estimulació activa
el cervell de la rata i, segons el lloc on
s’aplica, pot produir sensacions de
plaer. Després d’una sola sessió d’es-
timulació d’entre 15 i 40 minuts, els ani-
mals mostren una considerable mi-
llora de les seves capacitats
d’aprenentatge i retenció, mesurades
amb proves en gàbies i laberints. 
Aquest cop, però, els científics han
anat més enllà i han aplicat els corrents
elèctrics en rates amb lesions en re-

L’

Investigadors de la UAB 
aconsegueixen recuperar la capacitat
de memòria de rates amnèsiques

gions del cervell com l’anomenat nu-
cli basal magnocel·lular (un dels pri-
mers a deteriorar-se en la malaltia
d’Alzheimer en humans) o la regió
anomenada nucli talàmic parafasci-
cular, lesions que provoquen greus
pèrdues en la capacitat d’aprenen-
tatge i memòria dels animals.
D’aquesta manera, els investigadors
han pogut observar l’efecte que te-
nen aquests corrents en rates ex-
perimentalment amnèsiques i han
pogut comparar-los amb els obtinguts
en les rates sense lesions, que servien

Després del tractament,
les rates amnèsiques 
superen en memòria 

les normals.

Un equip d’investigadors de la

Universitat Autònoma de Barcelona

ha aconseguit recuperar, i fins i tot

millorar, la capacitat de memòria

perduda per rates amnèsiques, mit-

jançant tècniques d’estimulació

elèctrica cerebral. Els investiga-

dors han descobert que les rates

amnèsiques com a conseqüència de

lesions cerebrals, quan són trac-

tades amb aquest tipus d’estimu-

lació recuperen la capacitat per-

duda, i fins i tot assoleixen nivells

d’aprenentatge i de memòria su-

periors als de les rates normals no

amnèsiques. El tractament és igual-

ment efectiu en rates velles amb el

mateix tipus de lesions cerebrals. 

coordinat pel professor Ignacio
Morgado Bernal. 
Els investigadors de la UAB, amb una
dilatada experiència en l’estudi dels
efectes de l’aplicació d’aquests corrents
elèctrics en rates de laboratori, ja ha-
vien demostrat en diferents publica-
cions científiques que l’estimulació
elèctrica del cervell millora la memò-
ria i les capacitats d’aprenentatge,
especialment en rates amb poca ca-
pacitat innata per aprendre. Els cor-
rents elèctrics, que s’administren a
través d’un minúscul elèctrode de mi-

de control per als experiments.
L’equip de científics de la Universitat
Autònoma de Barcelona ha desco-
bert que l’estimulació elèctrica del
cervell no únicament pot recuperar les
capacitats d’aprenentatge i memòria
de les rates amnèsiques, sinó que,
fins i tot, aquestes rates superen en
aquestes aptituds les rates control,
és a dir, les rates normals. Els cientí-
fics han observat també que el trac-
tament és igualment efectiu quan les
rates tractades són rates velles amb
les mateixes lesions al cervell.
La recerca, aprovada per la Comissió
d’Ètica de la Universitat Autònoma
de Barcelona i pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya (DARP), 
s’ha presentat a la comunitat cientí-
fica en la trobada anual de la Society
for Neuroscience, que va tenir lloc a
Nova Orleans, Louisiana (EUA), en-
tre el 4 i el 9 de novembre.
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Gràfic que mostra el nombre de sessions necessàries perquè les rates assoleixin un determinat
criteri d’aprenentatge. Com més alt és el nombre de sessions, més dificultats tenen les rates

per aprendre. S’aprecia que les rates lesionades que han rebut estimulació tenen fins i tot més
facilitat d’aprenentatge i capacitat de memòria que les rates «normals» del grup control.
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n home de trenta-cinc
anys, hemofílic, va ser in-
fectat pels virus de la SI-
DA i de l’hepatitis C durant
una transfusió ara fa di-

vuit anys, quan en tenia disset.
Actualment, ell és portador del VIH,
però no està afectat per la malaltia,
i juntament amb la seva parella han de-
cidit tenir fills que no fossin porta-
dors del gen de l’hemofília. La decisió
ha implicat que un equip d’investiga-

Seleccionen per primer cop 
el sexe dels fills per prevenir 

una malaltia en els néts
U

Un projecte del Centre de Visió per Computador guanya el premi Emprenedors-e 2000  

B
re

u

Nacional de Tècniques de Reproducció
Assistida, la qual va interpretar la llei
33/85 com a favorable per realitzar
aquest diagnòstic.
El primer pas del procés, l’eliminació
dels virus de la SIDA presents en el se-
men del pare, ja és un pas rutinari
que garanteix que el virus no es trans-
metrà ni als fills ni a la mare. La fe-
cundació in vitro es va poder realitzar
sobre tres òvuls de la mare, un nom-
bre anormalment petit quan l’objec-
tiu és el diagnòstic genètic preim-
plantacional, és a dir, l’elecció fora de
la mare dels embrions que poste-
riorment es transferiran a l’úter.
Generalment, aquest tipus de procés
s’afronta quan es disposa de, com a mí-
nim, sis òvuls. En aquest cas, però, la
parella va decidir arriscar-se al fet
que el procés no es desenvolupés
amb èxit, és a dir, que no es produís
l’embaràs.
Els tres òvuls fecundats van donar
lloc a tres embrions i, quan aquests ja
tenien vuit cèl·lules, al tercer dia, els
investigadors van extreure dues cèl·lu-
les de cada embrió per estudiar-ne
els cromosomes i seleccionar els em-
brions que portessin el cromosoma Y,
és a dir, descartar els embrions que do-
narien lloc a filles i, per tant, portadores
del gen de l’hemofília –gen que només
es podia trobar en cromosomes X
provinents del pare hemofílic.
Els investigadors van comprovar que
els tres embrions portaven el cromo-
soma Y i els van transferir a la mare,
amb un resultat tant reeixit, un embaràs
triple, que ha fet replantejar els pro-
tocols existents per a aquests casos de
reproducció assistida. Si bé fins ara

Un equip d’investigadors de la Universitat
Autònoma de Barcelona, juntament amb l’equip
mèdic de l’Instituto de Reproducción CEFER, ha fet
possible l’elecció del sexe dels fills d’una parella
per evitar que fossin portadors del gen que provo-
ca l’hemofília. Es tracta del primer cop que se
selecciona el sexe dels fills per evitar l’aparició
d’una malaltia en els néts. L’elecció del sexe s’ha
efectuat en els embrions quan només tenien tres
dies i abans de ser transferits a l’úter de la mare. 

es considerava recomanable cancel·lar
els processos de diagnòstic genètic
preimplantacional si no es disposava,
com a mínim, de sis òvuls de la mare,
després d’aquesta experiència els in-
vestigadors estan considerant canviar
els protocols i tenir més presents al-
tres factors, com el nombre d’embrions
adequats per ser transferits, enlloc
del nombre d’òvuls inicial. 
Els científics, que han descrit en de-
tall el procés de reproducció assisti-
da en un article publicat a Prenatal
Diagnosis el mes de juny passat, ad-
verteixen que s’haurien de considerar
les implicacions ètiques del cas, i con-
sideren que la selecció de sexe per
evitar descendència portadora, però
no afectada per cap malaltia, només
hauria de ser acceptable si es fa mit-
jançant diagnòstic genètic preim-
plantacional, però mai en casos de
diagnòstic prenatal que impliquin
avortament.

El projecte ICAR, un sistema de lectura automàtica de documents d’i-
dentitat ideat i desenvolupat per un equip d’investigadors del Centre
de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha
estat guardonat amb el primer premi del concurs Emprenedors-e
2000. El concurs és una iniciativa de la Secretaria per a la Societat
de la Informació de la Generalitat de Catalunya. 
Josep Lladós, Felipe Lumbreras, Xavi Varona i Xavier Roca, tots ells
professors del Departament d’Informàtica de la UAB adscrits al
Centre de Visió per Computador, han estat els artífexs d’aquest in-
novador sistema de lectura automàtica de documents d’identitat, per-
misos de conduir i passaports. El prototip permet, amb un escàner

connectat a un ordinador personal, extreure i registrar les dades de-
sitjades dels documents d’identitat de manera automàtica. D’aquesta
manera, el sistema pot agilitar el registre de persones en centres com
hotels i casinos, entre d’altres. 
El concurs, del qual enguany s’ha fet la segona edició, pretén donar
impuls a la creació d’empreses vinculades a les tecnologies de la 
informació i de la comunicació. Els premis van ser atorgats el 17
d’octubre passat a l’Auditori del Palau de la Generalitat, amb la
presència de conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació, Andreu Mas-Colell, i del secretari per a la Societat de 
la Informació, Carles Martín. 

dors de la Unitat de Biologia Cel·lular
de la Universitat Autònoma de
Barcelona i de l’Instituto de Repro-
ducción CEFER, coordinats pels pro-
fessors de la UAB Josep Santaló i
Francesca Vidal, posessin tots els mit-
jans necessaris per dur a terme un
complex procés de reproducció as-
sistida. 
Prèviament, l'equip d'investigadors
va demanar l’opinió de la Comissió

Autònoma novembre-142  13/2/01 13:43  Página 7



8 Campus

alorar la representació
de la dona en dos mo-
ments de transició: la fi
del segle passat i la fi del

mil·lenni actual va ser l’objectiu del 
I Congreso Internacional «Mujeres y
Textualidad», que va acollir la sala de
graus de la Facultat de Filosofia i
Lletres, del 16 al 20 d’octubre. 

I Congreso Internacional 
«Mujeres y Textualidad»
V El comitè organitzador del congrés

estava format per les professores
Francesca Bartrina, Isabel Clua, Carme
Riera i Meri Torras.
En el congrés es van pronunciar set
conferències plenàries: «Reproduccio-
nes escandalosas: cuatro textos de
resistencia», a càrrec de Geraldine
Nichols, de la Universitat de Gainesville
(Florida); «Sabiduría cyborg y post-
humanidad: cuerpo y puestas en es-
cena del cuerpo», per Giulia Colaizzi,
de la Universitat de València; «Divina
y perversa: la mujer decadente en
Dulce sueño, de Emilia Pardo Bazán»,
per Maryelen Bieder, de la Universitat
d’Indiana (Bloomington); «La Ben
Plantada: una propuesta ideológica
orsiana», a càrrec de Christina Dupláa,
del Dartmouth College; «Carmen de
Burgos, ¿diva, concubina o feminista?»,
per Shirley Mangini, de la Universitat
de Califòrnia; «La esfera de la mujer
y el arte nuevo: la época impresio-
nista», per Erika Bornay, de la
Universitat de Barcelona; i «De la no-

via muerta a la vieja desnuda: oscu-
ros objetos en el cine de Buñuel», a càr-
rec de Pilar Pedraza, de la Universitat
de València. 

Es va constatar 
que hi havia hagut 
una ocultació 
de la dona.

Després de quatre dies de congrés, es
va constatar que hi havia hagut una
ocultació de la dona en els textos li-
teraris hispànics tant al final del segle
passat com a la fi d’aquest mil·lenni. 
El nombre d’inscripcions al congrés va
superar el centenar de persones, i
l’assistència d’estudiants no inscrits en
algunes conferències plenàries i co-
municacions va omplir la sala de graus
de la Facultat de Filosofia i Lletres.

equip de govern de la
Universitat Autònoma de
Barcelona ha encoma-
nat al Centre d'Estudis
Ambientals l'elaboració

de l'Agenda 21, un instrument desti-
nat a determinar directrius i actua-

quatre documents aprovats per la
Conferència de les Nacions Unides
per al Medi Ambient i el Desenvo-
lupament (CNUMAD), que va tenir
lloc a Rio de Janeiro l'any 1992. Està
constituït per un conjunt d'objectius,
estratègies i mesures de caire glo-
bal i integrador, orientat a aturar els
efectes de la degradació ambiental i
a intervenir-hi, i a l'assoliment del
desenvolupament sostenible i com-
patible.
Els objectius generals de l'Agenda 21
Local de la UAB són, fonamental-
ment, l'elaboració d'una anàlisi inte-
gral de la problemàtica ambiental del
campus, i definir línies d'actuació en
relació amb la seva sostenibilitat. 
En aquest procés, es pretén involucrar-
hi tots els agents de la comunitat
universitària: estudiants, professors,
personal d'administració i serveis i
personal extern (de fotocòpies, bars,
restaurants, etc.). La UAB ha pres
partit pel medi ambient. L'any 1994,
es va incloure el Vicerectorat de
Campus i de Qualitat Ambiental en l'e-
quip de govern per omplir el buit que
existia en l'estructura administrativa.
Un any després, es va crear l'Oficina
de Seguretat i Higiene Ambiental 

(OSHA), que naixia amb la tasca d'es-
tructurar la política ambiental a la
Universitat. Alhora, diversos grups i
associacions d'estudiants ecologis-
tes o ambientalistes s'han creat o
instal·lat a la Universitat a fi de des-
envolupar-hi les seves activitats.
Des de llavors, s'han dut a terme di-
verses iniciatives, com la implantació
del projecte «Residu mínim» o el dis-
seny i la senyalització dels itineraris
en l'entorn natural del campus.
Durant el curs passat (1999-2000), es
va recollir informació que ha servit per
elaborar el document tècnic deno-
minat Memòria . Un cop s'han tractat
i analitzat les dades d'aquesta pri-
mera part del procés, i després d'ha-
ver consultat diversos experts de ca-
da temàtica, s'ha redactat una
pre-diagnosi que posa en relleu la si-
tuació acústica, de residus i de re-
cerca que viu l'Autònoma.
En les sessions de discussió es van
tractar quatre grans problemàtiques:
el territori i el medi natural (24 d'oc-
tubre); l'ús de recursos i d'energia
(31 d'octubre); mobilitat, accessibili-
tat i transport (7 novembre); i co-
municació i educació ambientals (14
novembre).

Defensa del medi ambient
L’

«Mujeres y Textualidad» va tenir lloc a la sala de graus 
de la Facultat de Filosofia i Lletres.

cions per millorar l'ambientació de
la gestió i el funcionament de la
Universitat. L'Agenda 21 és un dels
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l 20 d’octubre passat, el
campus de l’Autònoma
va acollir la Festa Major,
que enguany va complir

quinze anys. Més de 35.000 estu-
diants van participar activament a la
Festa Major, que s’ha convertit, «des-

9Campus

E

Èxit de participació en els quinze
anys de Festa Major

nou curs acadèmic de la UAB, feta
per alumnes i per als alumnes del
campus», segons va explicar el rector
Carles Solà. 
A les 12 del migdia es van suspendre
les classes, i la Sandra Camaca, aque-
lla famosa estudiant pija de la Pompeu
Fabra interpretada per Lloll Bertran,
va pronunciar el pregó, i la colla cas-
tellera Ganàpies de la UAB va fer dos
pilars, amb la qual cosa es va donar per
inaugurada la Festa Major 2000. Tot
seguit, el grup teatral Fura va oferir l’es-
pectacle Catorze. 
Els grups d’estudiants van muntar
més de cent vint-i-cinc paradetes amb
menjar i beguda de tot tipus. Però la
Festa també va servir perquè les as-
sociacions culturals estables del cam-
pus donessin a conèixer als estudiants
una àmplia oferta d’activitats. 
La música i la festa es van distribuir
en els diferents escenaris repartits
pel campus: l’escenari de la Plaça
Cívica va acollir els recitals i els con-
certs del Cor i l’Orquestra de la UAB,
entre d’altres; l’escenari de Ciències
va oferir els concerts de grups de

prés de quinze edicions, en una fes-
ta de benvinguda als estudiants al

rock propis de l’Autònoma, com
Psychedelic Experience, Ciento-
treintaydos i SAR, i també de la ban-
da de soul i rythm’n’blues Goldfinger.

Dr. Calypso van ser els encarregats de
tancar la festa amb el seu concert de
ska-reggae. I al ja mític Escenari
Boig, situat a la gespa de la Facultat
de Dret, hi va tenir lloc l’actuació si-
deral de The Chanclettes. 

El cinema de la UAB, col·laborant amb
la Filmoteca de Catalunya, va acollir
la VI Mostra Internacional de Cinema
Gai i Lèsbic.
Van ser vuit sessions i una taula rodona
per als estudiants universitaris inte-
ressats en les millors novetats en el ci-
nema de temàtica homosexual, o per
a tots aquells que van voler participar
en les activitats pensades per al con-
text universitari.
Ventura Pons, Debra Chasnoff, Rob
Epstein i Jeffrey Friedman són al-
guns dels directors dels films que es
van acostar a la UAB per introduir i
debatre els continguts de les pel-
lícules.
Els problemes de l’adopció, els nous
conceptes de família, les relacions
interracials, el record d’una etapa re-
pressiva per mitjà dels supervivents
identificats amb el triangle rosa als
camps de concentració nazi, són al-
gunes de les qüestions d’extrema ac-
tualitat que la Mostra vol remarcar.
Xavier Daniel, director de la Mostra,

Mostra Internacional 
de Cinema Gai i Lèsbic

va destacar l’increment de l’assistència
del públic durant els deu dies que té
de durada (del 23 d’octubre a l’1 de no-
vembre) respecte a altres anys.
Aquestes reposicions han estat pos-

sibles gràcies al JALG (Joves per a
l’Alliberament Lesbià i Gai), al Centre
de la Imatge, de Cultura en Viu, i al
Vicerectorat d’Estudiants i de Pro-
moció Cultural.

El cinema de la UAB va acollir
la VI Mostra Internacional de Cinema Gai i Lèsbic.

Lloll Bertran.

Cada any hi ha més paradetes al campus.
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er la vostra llibertat i per
la nostra», aquesta con-
signa de les Brigades
Internacionals, que van

posar la seva vida al servei de la
República durant la Guerra Civil, va ser

10 Campus

«P

Tercer homenatge 
de la UAB en els
darrers anys.

Els brigadistes van rememorar la seva lluita per les llibertats.

Brigadistes per la llibertat
recordada pel professor Francesc
Bonamusa en l'acte d'homenatge als
brigadistes que va tenir lloc el dia 2
d'octubre passat, a l'auditori de la
Facultat de Filosofia i Lletres.
En plena forma física i mental, un dels
brigadistes, Hans Landauer, va re-
memorar el moment de la lluita per les
llibertats que va viure el món en terra
ibèrica. 
Landauer va fer una aferrissada de-
fensa de la llibertat enfront de la glo-
balització que imposa la llei del mer-
cat com a valor bàsic de les relacions
socials.
L'acte va ser organitzat pel Depar-
tament d'Història Moderna i
Contemporània i pel Gabinet de
Recerca d'Història Social i Obrera de
la UAB, i hi van participar nombro-
sos professors i alumnes, així com
l'alcalde de Corbera d'Ebre, Josep
Lluís Gamero, qui va anunciar els ac-

tes d’homenatge que van tenir lloc
el dia 14 d'octubre a l'esmentat mu-
nicipi, on es va inaugurar una escul-
tura que recorda l'acció dels briga-
distes. 
Aquest és el tercer homenatge que en
el últims anys ha fet la Universitat

es de fa onze anys, la UAB
organitza les Jornades
d’Orientació Universitària
per als alumnes de se-

cundària de tot Catalunya. Aquest
any, les activitats s’adrecen als alum-
nes de quart d’ESO i de primer de
batxillerat, a més dels de segon 
de batxillerat i de cicles formatius de
grau superior (CFCS).
Les Jornades s’organitzaran de la ma-
nera següent:
VViissiitteess  aallss  cceennttrreess  ddee  sseeccuunnddààrriiaa  ii

aajjuunnttaammeennttss
Visites de professors de la UAB als
centres de secundària i ajuntaments
de tot Catalunya, per tal de presen-
tar als alumnes tota l’oferta d’estu-
dis i de serveis de la Universitat. Les
visites es faran durant els mesos de
febrer, març i abril.

Jornades d’orientació universitària
VViissiitteess  aall  ccaammppuuss  ddeellss  aalluummnneess  ddee

qquuaarrtt  dd’’EESSOO,,  ddee  pprriimmeerr  ii  ddee  sseeggoonn
ddee  bbaattxxiilllleerraatt  ii  ddee  CCFFGGSS  
Visites al campus de Bellaterra,
en grups reduïts, per tal de conèi-
xer les diferents facultats i els ser-
veis. 

VViissiitteess  aall  ccaammppuuss  ddee  lleess  ffaammíílliieess  
dd’’aalluummnneess  ddee  sseeccuunnddààrriiaa
Visites de famílies d’alumnes de
secundària per tal d’apropar-les
a la Universitat. Aquestes visites es
faran en grups reduïts de quaran-
ta persones com a màxim, i es con-
cretarà el dia i l’hora per fer-les du-
rant el curs. 

JJoorrnnaaddeess  ddee  PPoorrtteess  OObbeerrtteess  ppeerr  aa
aalluummnneess  ddee  sseeggoonn  ddee  bbaattxxiilllleerraatt  ii
ddee  CCFFGGSS  ((2244  ii  2255  ddee  ggeenneerr  ddee  22000011))
Aquest any, les Jornades de Portes
Obertes per als alumnes de segon

de batxillerat i de cicles formatius
de grau superior s’avancen al ge-
ner per no interferir el calendari
acadèmic d’aquests cursos de se-
cundària. 

JJoorrnnaaddeess  ddee  PPoorrtteess  OObbeerrtteess  ppeerr  aa
aalluummnneess  ddee  pprriimmeerr  ddee  bbaattxxiilllleerraatt
((44  ii  55  dd’’aabbrriill  ddee  22000011))
Per primera vegada, la UAB or-
ganitza les Jornades de Portes
Obertes per a alumnes de primer
de batxillerat, que es faran els
dies 4 i 5 d’abril al campus de
Bellaterra. 
A les Jornades de Portes Obertes
hi haurà cent xerrades sobre els
estudis que imparteix la UAB,
distribuïdes en dos torns de ma-
tí i un de tarda, i complementa-
des amb visites i activitats al
campus. 

Una unitat mòbil de la Inspecció Tècnica de Vehicles
(ITV) estarà instal·lada al campus els dies 18, 19 i 20
de desembre per als qui hagin de fer la inspecció
dels seus vehicles.
La inspecció dels vehicles es farà a les dependèn-
cies del Parc Mòbil de la UAB, i les persones que hi es-
tiguin interessades hauran de fer una inscripció prè-
via al telèfon 93 581 27 13, atès que l’oferta és limitada
a cinquanta vehicles.
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Inspecció Tècnica de Vehicles

L’1 d’octubre passat, el professor Diego Prior Jiménez va passar a ser director del
Departament d’Economia de l’Empresa; el professor Luis Bibiloni Matos va ser nomenat
director del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.
L’1 d’octubre, la professora Cristina Templado Meseguer va ser nomenada directora
del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia; i també aquest
dia, el professor Josep Guitard Duran va passar a ser director del Departament de Ciències
de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. El 2 d’octubre, la professora Aurora González
Echevarría es va fer càrrec del Departament d’Antropologia Social i de Prehistòria. 
I finalment, el professor Adolf Tobeña es va fer càrrec del Departament de Psiquiatria
i de Medicina Legal a partir del dia 27 d’octubre passat.

Congrés Internacional
de Formació
de Professors de Física
Nomenaments

D

Autònoma de Barcelona a aquests
lluitadors per la llibertat, que encara
tenen forces per reafirmar els valors
de la solidaritat i la defensa de la de-
mocràcia.
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Autònoma, amb la col·la-
boració de l’Imserso, ha
iniciat aquest octubre un
pla d’actuacions forma-

tives i de participació dirigit a la gent
gran: el programa «La Universitat
Autònoma i les persones grans».
D’aquesta manera, la UAB expressa de
manera innovadora el seu compro-
mís per promoure una perspectiva
multigeneracional en el desenvolu-
pament de la societat.
Les actuacions estan dissenyades per
apropar la formació universitària a
les persones grans i estimular les re-
lacions entre les generacions joves i
les que no ho són tant.
«Aprendre al campus de Bellaterra»
és la primera línia d’actuació que 
s’ha posat en marxa. Aquest pla de for-
mació està dirigit a persones de més
de 55 anys que volen ampliar els seus
coneixements per comprendre millor
l’entorn i les transformacions de la
nostra societat, i que desitgen fer-ho
en el marc de l’ensenyament univer-
sitari compartint les classes amb al-
tres estudiants. 

Escola de Prevenció i 
de Seguretat Integral 
(EPSI), vinculada a la
UAB, va organitzar una

jornada tècnica sobre energia nu-
clear i seguretat integral adreçada a
graduats i postgraduats universitaris,
càrrecs electes, tècnics especialit-
zats i responsables de les adminis-
tracions públiques, i directius i tècnics
d'empreses relacionades amb el sec-
tor nuclear.

11Campus

Energia nuclear i seguretat integral
L’

L’

La jornada, en la qual van partici-
par experts en la matèria i que va in-
cloure una visita a la central nucle-
ar de Vandellòs, va analitzar des
d’una perspectiva teòrica i alhora
pràctica el concepte de seguretat
nuclear, tant la seguretat interior
com l’exterior, fent la distinció de les
diferents competències, la normati-
va aplicable, el tractament comparat
i la futura evolució d’aquestes matè-
ries.

L’objectiu d’aquesta jornada va ser
ampliar els coneixements de les per-
sones interessades en una disciplina
molt específica i, per tant, d’alta es-
pecialització, que influeix en la gestió
integral de la seguretat i en la qual s’a-
pliquen sistemes altament especia-
litzats que es poden traslladar a altres
àmbits.
Aquesta jornada va ser dirigida pel pro-
fessor Manuel Ballbé Mallol, catedràtic
de Dret Administratiu de la UAB.

Aprendre al campus de Bellaterra
El programa es configura per una sè-
rie d’assignatures obligatòries, de cai-
re general, de titulacions com Història,
Història de l’Art, Humanitats, Ciències
Polítiques, Sociologia, Educació,
Filosofia, Periodisme i Filologia
Hispànica. Amb aquestes assignatu-
res es vol, fonamentalment, aportar
claus per a la comprensió del nostre

entorn i l’evolució de la nostra socie-
tat.
Tot i ser una primera experiència, es
pretén fer una major difusió del pro-
grama per tal que s’hi apunti més
gent el semestre següent. La titulació
que s’obté en finalitzar el pla forma-
tiu és un títol propi de la UAB, sense
validesa acadèmica.

B
re

u

Pere Calders, l’escriptor i el seu temps

L’auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres, juntament amb el
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC), va acollir, del 15 al 17 de novembre, el
Simposi Internacional «Pere Calders, l’escriptor i el seu temps»,
organitzat pels professors de la UAB Jordi Castellanos i Joan
Melcion. El crític literari Joan Triadú va ser l’encarregat d’i-
naugurar el Simposi a la sala Prat de la Riba de l’IEC.
A l’auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres es van fer, els dies
16 i 17, dues ponències i un seguit de comunicacions sobre

diferents temes relacionats amb Calders: la literatura del seu
temps, la realitat històrica i la creació literària.
Al CCCB es pot visitar l’exposició «Pere Calders. Els miralls de
la ficció», mostra que pretén potenciar la imatge de Calders, cap-
davanter en la investigació de la literatura, i relacionat amb l’a-
vantguarda i el realisme màgic. Un Calders amb inquietuds cre-
atives per altres disciplines artístiques com el dibuix, el grafisme,
la fotografia i el cinema. En definitiva, es vol subratllar un Pere
Calders com a creador exponent del segle XX.

Una vista del campus.
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l mes de març passat, el
Consell Social va nomenar
Jordi Porta nou síndic de
Greuges de la UAB. Porta

és membre del Consell Consultiu del
Patronat Català Pro-Europa i mem-
bre de la Junta de Govern del Centre
Unesco de Catalunya. Del 1992 al 1998,
va ser membre del Consell Social de
la UAB. Aquest any és membre del
Patronat de la Fundació Consell de
la Informació de Catalunya.
Jordi Porta, a partir de l’any vinent, vi-
sitarà totes les facultats per oferir els
serveis de la Sindicatura.
—Per què un síndic de Greuges a
l’Autònoma?
—Hem de tenir en compte que aques-
ta universitat és com una petita ciu-
tat de quaranta mil habitants i, perquè
funcioni com cal, ha d’haver-hi algú que
es dediqui exclusivament als proble-
mes de tots els col·lectius que integren
la UAB: els estudiants, el professorat
i el PAS. El síndic ha de donar consell
i intentar de trobar una solució sa-
tisfactòria, ha de ser sensible als pro-
blemes que es presenten. 
—Només fa set mesos que és síndic.
Com ha vist el seu paper?
—De moment encara m’estic situant.
Es reben moltes queixes, però són
casos molt concrets, i encara falta
veure l’avaluació en conjunt. Cap al mes

«A partir de l’informe anual
es podran proposar millores 
en el funcionament universitari»
E

de març faré el meu primer informe
anual, en el qual es reflectiran els pro-
blemes més genèrics. A partir de l’in-
forme, es podran proposar millores
en el funcionament universitari.
—Creu que aquest servei s’hauria
d’utilitzar més i que se n’hauria de
donar més informació?
—Es podria utilitzar molt més, però
sempre com a últim recurs al qual
acudir. Hi ha gent que ignora l’existència
del síndic a la Universitat, però n’hi ha
d’altres que sí que el coneixen i s’hi pre-
senten abans d’exhaurir la via nor-
mal, que és el deganat de la seva fa-
cultat. Per donar més informació del
servei, l’anterior síndic, Enric Casassas,
va dedicar-se a anar facultat per fa-
cultat a presentar-se. Enguany no
m’és possible fer-ho per falta de temps,
però, amb vista a l’any vinent, la me-
va idea és presentar-me personal-
ment a cada facultat per donar a
conèixer el servei que ofereix el sín-
dic de Greuges.
—Quin col·lectiu és el que presenta
més queixes?
—Els estudiants, que és el col·lectiu
més nombrós. La major part són
qüestions sobre l’avaluació. L’alumne
cada vegada creu menys en les re-
visions d’examen, i quan té problemes
amb algun professor, o bé ho deixa
córrer, o s’adreça directament al sín-

dic de Greuges. El funcionament de
les matriculacions, problemes amb
convalidacions de crèdits i qüestions
de mobilitat solen ser queixes fre-
qüents. Les més difícils de resoldre,
però, arriben des del professorat:
professors que se senten marginats
dins del seu departament, falsos as-
sociats que volen passar a associats...
Són desajustos de funcionament que
s’han de millorar. I és per això que sóc
aquí.

12 Entrevista i Personatges

Jooaann  MMaarrttíínneezz  AAlliieerr ,
professor del Depar-

tament  d ’Economia  i
d’Història Econòmica, ha
estat recentment desig-
nat membre del Consell
Científic de l’European
Environment Agency du-
rant quatre anys reno-
vables. Martínez Alier
estarà  v incu la t  a  l es  
àrees de medi ambient
i d’economia ecològica.
L’Agència escull un mem-
bre de cada país inte-
grador.

Xaavviieerr  MMiirr  ii  BBuullllóó, pro-
fessor  de l  Depar -

tament de Cirurgia, va
ser  guardonat  amb el
premi al millor treball
presentat al VII Congrés
de la Federation of the
European Societies for
Surgery of the Hand, que
va tenir lloc a Barcelona
dels  d ies 21  a l  24 del
mes de juny. El treball
guardonat  es  va  pre -
sentar  amb e l  t í to l
Lunate fractures. 

Miiqquuee ll   GGaarrddeeññeess   ii
SSaannttiiaaggoo, professor

del Departament de Dret
Privat, ha estat guardo-
nat amb l’accèssit dels
Premis de l’Institut Ca-
talà del Consum 1999,
que concedeix la Gene-
ralitat de Catalunya, per
la publicació de La apli-
cación de la regla de reco-
nocimiento mutuo y su in-
cidencia en el comercio de
mercancías y servicios en
el ámbito comunitario inter-
nacional.

Xaavviieerr  GGiirróó  ii  MMaarrttíí, pro-
fessor del Departament

de Periodisme i de Ciències
de la Comunicació, ha es-
tat guardonat amb el Premi
a la Investigació en Comu-
nicació de Masses, que
atorga el Consell de l’Audio-
visual de Catalunya, per la
seva tesi Anàlisi crítica del
discurs sobre nacionalisme
i identitat en els editorials
de la premsa diària publi-
cada a Catalunya des de
la transició fins al govern
del PP.

Jordi Porta, síndic de Greuges

Jordi Porta,
síndic de Greuges 

de la UAB.
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