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ELECCIONS AL
CLAUSTRE GENERAL

Tota la comunitat 
universitària està 
convocada a les eleccions
al Claustre General 
de la UAB, que tindran 
lloc el 20 de maig vinent. 
La proclamació 
dels candidats es farà 
el 7 de maig. PÀG. 5

SALÓ DE 
L’ENSENYAMENT

Prop de vuitanta mil 
persones van visitar 
el Saló de l’Ensenyament,
que va tenir lloc del 24 al 28
de març a Fira de Barcelona.
Un any més, l’Autònoma 
va ser-hi present informant 
i assessorant els futurs
estudiants. PÀG. 6

ACCELEREN LA
CREACIÓ DE CABLES
SUPERCONDUCTORS

Un equip de científics 
de l’ICMAB-CSIC i del
Departament de Física de
la UAB ha desenvolupat 
un mètode que mesura 
el corrent màxim que
admetran els cables 
superconductors. PÀG. 9

La UAB, primera universitat catalana en nombre d’estudiants de doctorat, impartirà, el proper curs acadèmic 2004-2005, sis nous programes
de doctorat, cosa que sumarà en total 85 programes, alguns dels quals han rebut l’aval de qualitat del Ministeri. PÀG. 3
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La UAB,
capdavantera
en el doctorat

La UAB,
capdavantera
en el doctorat

 



Lluís Ferrer va destacar que la nova
ministra M. Jesús Sansegundo ha estat
vicerectora de la Universitat Carlos III i
membre del Consell de Coordinació
Universitària i que, per tant, es tracta
d’una persona amb coneixement i expe-
riència en el món universitari.

El rector va exposar la conveniència de
fer una reflexió profunda al si de la UAB i
també en l’àmbit de Catalunya sobre el
desplegament de la Llei Orgànica d’Uni-
versitats (LOU) i la necessitat de revisar-
la. Es tractaria d’analitzar no solament
els aspectes urgents que caldria modifi-
car, com ara el sistema d’habilitació
nacional del professorat, la representati-
vitat, el procés d’elecció de rector, el
paper de l’ANECA, sinó també de tornar
al nucli essencial, que és la necessitat de
respectar l’autonomia universitària i ela-
borar una proposta sobre les possibles
directrius que cal seguir.

Lluís Ferrer va explicar també que el
DURSI està treballant sobre un possible
canvi del model de finançament univer-
sitari, que podria aplicar-se ja l’any 2005,
i va comentar la intenció del Departa-

MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA
DE DOCTORAT
S’aprova la modificació de diversos 

articles de la Normativa de Doctorat.

COMISSIÓ DE RECLAMACIONS
S’acorda nomenar Inés Macho Stadler
membre suplent de la Comissió 
de Reclamacions.

PROFESSOR EMÈRIT
S’acorda nomenar José M. Costa 
professor emèrit de la UAB.

MEMBRES DEL CONSELL DE
GOVERN, AL CONSELLL SOCIAL
S’acorda nomenar els representants 
del Consell de Govern al Consell Social:
Francesca Puigpelat Martí (PDI) 
i Juan Manuel Gómiz Rodríguez (PAS).

AFERS DE TRÀMIT
S’acorda atorgar el premi 
extraordinari de doctorat a proposta 
del Departament de Genètica 
i de Microbiologia. 
Així mateix, també s’acorda atorgar 
els premis extraordinaris de titulació 
a proposta de les facultats de Filosofia 
i Lletres, de Dret, de Veterinària i 
de Ciències de l’Educació.
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CONSELL DE GOVERN

S’elaborarà un codi ètic dels investigadors 
L’objectiu és marcar els principis ètics de la recerca a la UAB

El canvi polític derivat de
les eleccions del 14 de març
i el nomenament de la nova
ministra d’Educació 
i Ciència va obrir l’informe

ACORDS

MÉS INFORMACIÓ: www.uab.es/relacions-institucionals

INFORME DEL RECTOR

ment d’introduir canvis en l’Associació
Catalana d’Entitats de Recerca, amb la
creació del Consell Català de la Ciència.
També va informar del nomenament
d’Enric Banda, antic secretari d’Estat
d’Investigació, com a director de la
Fundació Catalana per a la Recerca.
Finalment, va informar sobre la signatu-
ra de l’acord per a la creació del Labora-
tori de Cèl·lules Mare, que tindrà caràc-
ter interuniversitari, i va comentar que
per a la UAB és de gran interès la creació

El preacord entre la Gerència 
i el Comitè d’Empresa 

i la Junta de Personal també 
es va exposar en la reunió

d’aquest laboratori, ja que hi ha molts
grups d’investigació que treballen amb
cèl·lules mare.

Un altre tema destacat va ser la signa-
tura del preacord entre la Gerència i el
Comitè d’Empresa i la Junta de Personal
d’Administració i Serveis funcionari. El
rector va recordar expressament que,
des de l’any 1995, no s’havia signat cap
acord d’aquesta naturalesa, i va comen-
tar que ha estat una negociació llarga i
complexa, però molt profitosa i cordial,
en la qual s’han abordat tots els temes
que s’havien demanat. Per tant, va felici-

tar els responsables sindicals per la seva
tasca, i va afirmar que el document ela-
borat suposa una millora notable en les
condicions laborals i també l’inici d’una
política nova de recursos humans, basa-
da en la formació i en la carrera de les
persones.

Una comissió presidida per Victòria
Camps i formada pels professors
Francesca Puigpelat, Àlvar Martínez,
Àngel Puyol, Marcial Moreno i Rafael
Grasa, serà l’encarregada d’elaborar un
codi ètic dels investigadors de la UAB
amb l’objectiu de marcar els principis
ètics fonamentals en els quals s’ha de
basar la nostra recerca.

També es va tractar un projecte de
futur: el desenvolupament de la UAB
com a universitat de l’àrea metropolita-
na, amb un campus principal a
Bellaterra i dues seus addicionals:
Sabadell i Sant Pau-Barcelona, els quals
inclourien activitats de docència, recer-
ca, cultura i extensió universitària. De
Sant Pau, el rector va explicar que és una
oportunitat excel·lent per desenvolupar
un campus d’aquesta universitat a
Barcelona, al voltant dels estudis de
salut, si bé, va afegir, «serà la Facultat de
Medicina la que haurà de decidir al seu
moment». En el cas de Sabadell, es trac-
taria d’impulsar el campus afegint-hi
noves activitats i fent una revisió de l’or-
ganització de les escoles aprofitant els
canvis que caldrà fer de les titulacions.



Els estudis de tercer cicle són, juntament
amb la recerca, un element estratègic i
diferenciador de la UAB.  Primera univer-
sitat catalana en nombre total d’alumnes
de doctorat i segona espanyola –només
superada per la Complutense de
Madrid–, a l’Autònoma els estudiants de
doctorat representen el 8,6% del total
d’estudiants matriculats a la UAB, quan,
per exemple, la mitjana de les universi-
tats catalanes és el 4,8%. 

ESTUDIANTS D’ALTRES UNIVERSITATS
A més, és la universitat catalana amb
més estudiants provinents d’altres uni-
versitats. Així, el curs 2001-2002, un 54%
no eren titulats a l’Autònoma. D’aquests,
771 procedien d’universitats estrangeres.
L’excel·lència d’aquesta oferta docent
s’ha vist avalada durant aquest curs amb
l’obtenció de 27 mencions de Qualitat,
certificat que atorga l’ANECA (Agència
Nacional d’Avaluació de la Qualitat i
Acreditació), que permet accedir a aju-
des de mobilitat i altres subvencions. És
la primera universitat de l’Estat espanyol
en nombre de programes acreditats.
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CAMPUS

La UAB oferirà 85 programes de doctorat
El proper curs acadèmic 2004-05 n’impartirà sis de nous 

L’Autònoma és la
primera universitat catalana
i la segona espanyola 
en nombre de doctorats

La qualitat dels doctorats de la UAB s’ha vist avalada per l’ANECA.

L’objectiu de la nova oferta docent és la
formació de professors i investigadors
del màxim nivell perquè abordin els
coneixements d’avantguarda i fomentin
la innovació. Els nous programes de doc-
torat són: Ciències del Sòl, Estructura i
Funció de les Proteïnes, Diagnòstic per la
Imatge, Psicologia Social del Treball i de
les organitzacions, Fonaments per a la
Investigació de la Literatura Espanyola al
Barroc i el Doctorat Interuniversitari en
Arqueologia Clàssica. Altres novetats són
la integració dels doctorats de Literatura
Catalana i de Llengua Catalana en un
únic programa, així com també les noves
denominacions dels programes de Co-
municació i Periodisme i de Llengua i
Cultura Romàniques.

Jornades per a la inserció laboral dels futurs doctors

seminaris i tallers intensius, permeten
conèixer de primera mà les necessitats
actuals d’ocupació de les empreses i posar
en pràctica les habilitats i competències
adquirides durant el període d’elaboració de
la tesi doctoral. 

Les Jornades Doctorials estan organitza-
des per la UAB i la resta d’universitats públi-
ques catalanes en col·laboració amb el De-
partament d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació.

El 2 d’abril passat, es va cloure la quarta edi-
ció de les Jornades Doctorials, que van aco-
llir més de quaranta doctorands de les uni-
versitats públiques catalanes, sis dels quals
procedien de la UAB. Les Jornades Docto-
rials, dedicades a la inserció laboral dels
doctorands, van tenir com a objectiu refle-
xionar sobre el futur professional dels inves-
tigadors en el món empresarial. 

Aquestes jornades, que es desenvolupen
durant sis dies mitjançant la participació en
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L’oferta de doctorat i cursos de post-
grau de la UAB va ser present a
Futura, fira que va tenir lloc per pri-
mera vegada els dies 26 i 27 de març,
a Barcelona, coincidint amb el Saló de
l’Ensenyament i la Formació Contínua.
Organitzat per Fira de Barcelona al
Palau de Congressos, aquesta mostra
va portar molts visitants fins a l’estand
de la UAB. Al voltant de 1.500 perso-
nes van sol·licitar informació sobre
l’Autònoma. Una dotzena d’informa-
dors de l’Escola de Postgrau va orien-
tar les persones interessades. També
l’Instituto Universitario de Posgrado
(IUP) va promocionar els màsters en
línia que ofereix conjuntament amb la
UAB i altres universitats.
Els estudis més demanats a l’espai de
la UAB es van emmarcar en les àrees
de psicologia (clínica i social), infer-
meria, màrketing, administració i
direcció d’empreses i biologia. El per-
fil dels visitants va ser el d’un estu-
diant que està a punt de finalitzar la
seva carrera universitària. 
Una mostra de l’èxit de l’estand va ser
que el 50% de les sol·licituds rebudes
en aquesta fira per l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la
Generalitat de Catalunya procedeixen
de persones interessades a fer un
curs de postgrau a la UAB.

Saló Futura
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Jean Margat, Antoni Llardén i Dolors Furones,
conferenciants de l’Any de la Mediterrània

Durant el mes de març, van tenir lloc tres
noves conferències de l’Any de la Medi-
terrània, agrupades sota el lema «Els
recursos naturals de la Mediterrània:
preservació i aprofitament».

El dia 2 de març va parlar el destacat
hidrogeòleg Jean Margat, vicepresident

Els recursos naturals de
la Mediterrània van centrar
les darreres tres conferències

El professor Jordi Julià 
rep un premi literari a Mèxic

Jordi Julià Garriga, professor de literatura
comparada del Departament de Filologia
Espanyola, ha rebut un nou guardó en gua-
nyar el Primer Concurs Internacional
d'Assaig, organitzat a Mèxic, amb l'obra 
La mirada de París. Ensayos de crítica y
poesía, en què tracta de crítica literària i de
poesia contemporània. 

L’esmentat premi ha estat convocat per la
Universitat Nacional Autònoma de Mèxic
(UNAM), el Col·legi de Sinaloa i l'editorial
Siglo XXI Editores.
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PREMIS

de l’Institut Mediterrani de l’Aigua, que
va ser presentat pel professor Josep Mas.
Margat ha treballat tant al Marroc com a
França. S’ha especialitzat en l’estudi
sobre els recursos, les necessitats i els
problemes de l’aigua, i ha estat assessor
de nombroses organitzacions interna-
cionals. 

Margat va descriure una àmplia
panoràmica sobre les necessitats de l’a-
bastiment d’aigua potable durant els
pròxims vint-i-cinc anys als països de
l’àrea mediterrània.

L’enginyer industrial Antoni Llardén,
president de SEDIGAS, va parlar el dia 15
de maig sobre «Els recursos energètics de
la Mediterrània», fent una acurada anàli-
si dels recursos energètics i de les de-
mandes existents. Presentat pel rector
Lluís Ferrer, va analitzar les reserves de
petroli, de gas i de carbó, com també els
fluxos energètics i les seves interconne-
xions. Va defensar també l’aposta pel gas
natural com a energia poc contaminant,
alhora que va demanar la necessària co-
operació entre empreses i institucions
per dur a terme projectes d’infraestruc-
tures energètiques.

DOLORS FURONES
El dia 30 de març, Dolors Furones, direc-
tora del Centre d’Aqüicultura de l’IRTA de
la Generalitat de Catalunya, que va ser
presentada pel professor Lluís Tort, va
donar a conèixer el marc legal i la pro-
ducció de marisc actualment existent.
Dolors Furones va explicar els diversos
programes de la Generalitat d’interès per
al sector del marisqueig a Catalunya.

Jean Margat. Antoni Llarden.
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L’escriptora egípcia Nawal Al-Sadawi,
Premi Internacional Catalunya 2003, ha
finalitzat la seva estada de dos mesos a la
Universitat Autònoma de Barcelona. Ha
estat convidada per la Universitat per
impartir-hi un curs i fer un cicle de con-
ferències sobre Dissidència i Creativitat,

durant els mesos de febrer i març. Les
classes, impartides a la Facultat de
Traducció i d’Interpretació, han desper-
tat un gran interès entre els estudiants. 

Metgessa i escriptora, Al-Sadawi és
una de les dones que més ha lluitat al
món àrab per la llibertat femenina i la
justícia social. Presideix l’Associació de
Dones Àrabs Solidàries. 

Ha publicat més de quaranta llibres i
ha estat professora convidada a diverses
universitats nord-americanes. El 1981
va ser empresonada pels seus articles en
què defensava la lluita contra la pobre-
sa. Les seves novel·les i assaigs sobre la
situació de la dona a Egipte han estat
molt significatius. «Només la maduresa i
l’educació faran lliure la dona, esclava
de les multinacionals dels cosmètics o de
les dictadures islàmiques del vel», va dir
durant la seva estada a Barcelona.

L’escriptora egípcia Nawal Al-Sadawi
conclou la seva estada a l’Autònoma
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La proclamació 
dels candidats per la 
Junta Electoral General 
és prevista per al 7 de maig

FOTO-NOTÍCIA

BREUS

L’Autònoma participa 
en la creació de l’IBEI

El president de la Fundació CIDOB, Narcís
Serra, i els rectors de la UAB, Lluís Ferrer, 
de la UB, Joan Tugores, de la UPF, Rosa
Virós, de la UPC, Josep Ferrer, i de la UOC,
Gabriel Ferraté, van signar la constitució de
la Fundació Institut de Barcelona d’Estudis
Internacionals (IBEI), el mes de març passat.
L’Institut interuniversitari, que iniciarà el 
programa d’activitats el setembre de 2004
amb el Màster d’Estudis Internacionals, 
pretén impulsar els estudis internacionals
des d’una perspectiva multidisciplinària,
estimulant una recerca de qualitat que 
contribueixi a fer de Barcelona una ciutat de
referència en aquest àmbit. L’Institut 
s’ubicarà a la mateixa seu del CIDOB. A més
d’impartir docència, l’IBEI editarà estudis
sobre temes internacionals, com ara la 
seguretat internacional, el desenvolupament
o la Constitució europea, entre altres temes. 

El mes de març passat va recalar a la UAB 
la campanya «Comerç amb justícia», 
organitzada per Intermón Oxfam amb la
col·laboració de la Fundació Autònoma
Solidària. L’objectiu d’aquesta iniciativa 
és informar i sensibilitzar els universitaris
sobre la necessitat de canviar les regles 
del comerç internacional, que estan tancant
les portes a milions de persones per sortir de
la pobresa. En el marc d'aquesta campanya 
i durant una setmana, es va poder visitar 
el camió de l'exposició «En ruta per un
comerç amb justícia», ubicat a l’aparcament
de la Biblioteca de Ciències Socials, 
i una carpa, a la plaça Cívica, on van tenir 
lloc moltes activitats.

La campanya d’Intermón
Oxfam arriba al campus

Les eleccions al Claustre
General seran el dia 20 de maig

El rector de la UAB, Lluís Ferrer, ha con-
vocat per al 20 de maig les eleccions al
Claustre de la Universitat Autònoma de
Barcelona. 

El Claustre és l’òrgan màxim de repre-
sentació de la comunitat universitària.
Debat les línies generals d’actuació de la
Universitat, controla la gestió dels
càrrecs i impulsa l’activitat normativa
d’altres òrgans de govern.

Es renova cada quatre anys, a excepció
del sector dels estudiants, que ho fa cada
dos anys. A més del funcionament per
sessions plenàries, el Claustre pot crear
comissions específiques .
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Lobo Antunes, a la Facultat de Traducció 

2-26 d’abril:Termini de presentació 
de candidatures

7 maig: Proclamació definitiva 
dels candidats per la 
Junta Electoral General

7-19 maig: Campanya electoral
20 maig: Eleccions
27 maig: Proclamació 

dels resultats definitius 
per la Junta Electoral 

Dates clau

El Claustre està constituït pel rector,
que el presideix, el secretari general, el
gerent i els tres-cents claustrals. En for-
men part els degans i els directors d’es-
cola, els directors d’institut universitari
d’investigació propis, els directors de
departament, el professorat, el personal
acadèmic i investigador, els estudiants i
el PAS laboral i funcionari.

L’escriptor portuguès António Lobo Antunes va lliurar, l’1 d’abril passat, el IV Premi
Giovanni Pontiero per a traduccions d’obres de llengua portuguesa publicades en
castellà a l’escriptor Perfecto E. Cuadrado, en un acte que va tenir lloc a la Facultat de
Traducció i d’Interpretació. Cuadrado ha estat guardonat per la seva traducció del
Livro do desassossego, de Fernando Pessoa, publicada per l’editorial El Acantilado.
El guardonat, que és professor de Literatura de la Universitat de les Illes Balears, es
va felicitar de rebre el premi de mans de Lobo Antunes, «un portuguès universal que
retrata amb precisió la condició humana». Aquest premi ha estat atorgat en dues
ocasions a traduccions d’obres del mateix Lobo Antunes, traduccions que van fer
Joan Casas i Xavier Pàmies, els quals també van ser presents en l’acte.

Dinar a la Casa Convalescència

El dilluns 22 de març, va tenir lloc el Segon
Dinar a la Casa Convalescència, una iniciativa
de la Fundació Biblioteca Josep Laporte que,
amb el suport de la FUAB i els Laboratoris
Pfizer, reuneix personalitats del món sanitari.
Després de la consellera de Sanitat, Marina
Geli, en aquest segon dinar el protagonista 
va ser Jaume Aubia, director de Recursos
Humans del Ministeri de Sanitat i Consum,
que va analitzar la Llei d’ordenació de les
professions sanitàries.
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Fira de Barcelona va acollir, un any més,
el Saló de l’Ensenyament i la Formació
Continua, que va tenir lloc del 24 al 28 de
març, al Palau 6. La UAB va ser-hi present
amb un estand situat a la zona d’ense-
nyament universitari, pel qual van passar
milers d’estudiants interessats a conèixer
l’oferta d’estudis i serveis de la Univer-
sitat.

Enguany, com a novetat, a l’equip d’in-
formadors, format per divuit estudiants i
vuit tècnics, s’hi va afegir un grup de
quaranta-quatre professors que, al llarg
dels quatre dies, van orientar els futurs
estudiants. L’estructura de l’estand de la
UAB seguia la línia iniciada en l’edició de
l’any passat: un espai obert i acollidor
format per sis taulells d’informació que
corresponien als àmbits de coneixement

80.000 persones, al Saló de l’Ensenyament
L’estand de l’Autònoma va ser un dels més visitats de la Fira

en què estan agrupats els estudis de la
UAB. Es van repartir prop de vint-i-cinc
mil fullets informatius i, a més, es van
recollir dades sobre les preferències dels
estudiants a l’hora d’estudiar i es van fer
inscripcions per assistir al Dia de la Fa-
mília.

ESTAND DE LA FUAB
La Fundació UAB va tenir un estand
propi per mostrar i promocionar la seva

Un total de 44 professors
van orientar els futurs 
estudiants des de
l’estand de la Universitat

Marc Forné, en les Jornades Dret i Llengua
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oferta acadèmica, com ara els estudis
que ofereix l’Escola Universitària de
Turisme i de Direcció Hotelera, l’Escola
de Prevenció i Seguretat Integral i
l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió
de Documents. També va oferir infor-
mació d’altres serveis de la FUAB, entre
els quals es troben l’oferta de cursos
d’UAB Idiomes i els habitatges de la Vila
Universitària. Professors, estudiants i
PAS van orientar als interessats.

El cap de Govern d’Andorra, Marc Forné, va defensar l’ús del català i va explicar l’es-
tat de la llengua a Andorra, l’únic estat que té el català com a idioma oficial, en l’ac-
te d’inauguració de les Jornades sobre Dret i Llengua que, sota el títol «Societat civil
i llengua catalana: l’àmbit comercial», va tenir lloc el dia 17 de març, a la sala d’actes
de la Facultat de Dret. Aquest seminari, organitzat per la Facultat de Dret i el Gabinet
de Llengua Catalana, va ser presidit pel vicerector d’Estudiants i de Campus, Joan
Carbonell, i la degana de Dret, Francesca Puigpelat. Marc Forné va explicar la seva
tasca legislativa com a cap de Govern, i va analitzar les dificultats amb què es troba
el català tant per l’estructura social de la societat andorrana com per la dinàmica
comercial, que funciona pràcticament en francès i en castellà.

Per l’estand de la UAB van passar molts futurs estudiants.

Membres de la UAB,
en càrrecs públics
El professor Ramon Moles ha estat
nomenat secretari general del DURSI;
Oriol Nel·lo, secretari per a la Planifica-
ció Territorial del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques;
Narcís Serra, president de l’Institut
d’Estudis Internacionals i president del
patronat del Museu Nacional d’Art;
Josep Oliver, coordinador del consell
d’experts de la comissió pel pacte de
competitivitat per a l’economia catala-
na; Santiago Ramentol, sotsdirector
general de Mitjans Audiovisuals; Josep
Maria Vegara, director de l’Institut d’Es-
tadística; Carme Tolosana, directora
general de Relacions Institucionals;
Enric Genescà, síndic de Comptes;
Joaquim Bruguera, director general de
Participació Ciutadana; i Martí Boada,
president del patronat del Parc Natural
de l’Alt Pirineu. A més, els professors
Joaquim Ferret, Manuel Gerpe i Joan
Subirats han estat nomenats membres
de la Comissió Assessora per a la refor-
ma de l’Estatut.
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L’objectiu és oferir als participants l’o-
portunitat de participar durant l’estiu en
projectes de cooperació i solidaritat en
diferents àmbits d’actuació, tant nacio-
nals com internacionals. En aquesta pri-
mera experiència, la UAB promou la par-
ticipació de més de cent estudiants en
una desena d’entitats d’arreu del món. 

En l’àmbit internacional, la Fundació
Autònoma Solidària, responsable de la
promoció, la gestió i el suport adminis-
tratiu del projecte, coordina diferents
camps de treball a l’Argentina, l’Uruguai,
Guatemala i Nicaragua. Aquesta oferta
aglutina diferents línies de col·laboració i
cooperació en temes educatius, sanitaris,

Estiu Solidari és una
proposta d’educació 
en valors, adreçada a la
comunitat universitària

La UAB posa en marxa l’Estiu Solidari 
Més de cent estudiants podran participar en els camps de treball

socials, etc. L’oferta de l’Estiu Solidari a
Catalunya es concreta als centres hospi-
talaris de la Vall d’Hebron i Sant Gervasi
(Barcelona) i al Centre Albada-Parc Taulí
(Sabadell). També s’impulsa l’intercanvi
internacional a través de la Fundació
Catalana de Paràlisi Cerebral. S’ofereix
l’oportunitat de portar a terme una
acció ambiental, de recuperació d’algun
enclavament històric i de condiciona-
ment d’habitatges per a persones amb
pocs recursos econòmics a Galícia.

CAMPS DE TREBALL
Es proposa la participació en treballs i
tasques concretes cooperant en la realit-
zació d’activitats, com ara camps de tre-
ball propis que permetin la formació en
valors dels participants.

El procés proposat als participants en
els camps de solidaritat internacionals
propis de la FAS, un cop aquests són
seleccionats, constarà de tres fases.
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L’escriptor Francesc Candel va descriure
i analitzar, el dia 23 de març, les diverses
onades immigratòries que ha viscut
Catalunya des del final de la guerra civil,
en el marc del Cicle sobre Immigracions
que ha organitzat el Grup de Recerca
sobre Migracions. 

Candel va iniciar el seminari fent un
repàs dels grans períodes de recepció
d’immigrants a Catalunya des dels ini-

Francesc Candel, al seminari d’immigració

cis del segle XX fins als nostres dies. 
Els murcians dels anys vint i trenta, la
postguerra, els anys seixanta, els inicis
de la immigració estrangera als anys
setanta i la immigració dels nostres dies
van centrar la primera part del semina-
ri. 

Lluny de fer una exposició acadèmica
de tots aquests períodes, Candel es 
va dedicar a explicar, amb bones dosis

Francesc Candel, en un moment de la seva intervenció.

Abans d’emprendre l’experiència sobre
el terreny, les persones seleccionades
participaran en activitats de formació.
La segona fase serà l’experiència sobre
el terreny d’organitzacions locals. En
tornar, els participants es comprometen
a divulgar el que hagin après, contri-
buint, així, a la sensibilització de l’opi-
nió pública sobre altres realitats socials.

d’humor, anècdotes i quotidianitats,
(extretes de la seva experiència com a
escriptor, polític i habitant de la Zona
Franca), que feien referència a diferents
històries migratòries. 

La dilatada vida professional del con-
ferenciant va donar peu al fet que alter-
nés la seva reflexió sobre les migracions
amb consideracions sobre la situació
política del nostre país, la seva militàn-
cia política al PSUC o la seva experiència
com a senador a Madrid. Aquests temes
van ser el centre de debat en la segona i
darrera part del seminari.

El cicle es va inaugurar amb una inter-
venció del professor Papa Sow sobre el
cas dels immigrants senegalesos i gam-
bians a Catalunya. 

La segona conferència va ser a càrrec
del professor de la Universitat de Gra-
nada Aaron Cohen, qui va fer una acura-
da anàlisi sobre la immigració magribí a
Espanya, com també dels canvis que
s’han produït en les dues últimes dèca-
des. El dia 31 de maig, el professor John
Rex, de la Warwick University, impartirà
una conferència titulada «Multicultu-
ralism and citizenship».
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Els antics alumnes de la Diplomatura de
Relacions Laborals de la Facultat de Dret
es van reunir per celebrar el desè aniver-
sari del començament d’aquests estudis.

La degana, Francesca Puigpelat, va
obrir l’acte manifestant la seva satisfac-
ció pels objectius aconseguits i el presti-
gi dels estudis de Relacions Laborals de
la UAB, que es confirmen amb l’alta
inserció laboral dels estudiants per mitjà
de les pràctiques externes de la titulació.
La Diplomatura de Relacions Laborals 
de la UAB és un referent entre les titula-
cions de la resta de l’Estat.

A continuació, la professora M. Jesús
Espuny va recordar els començaments
de la titulació i els aspectes més signifi-
catius d’aquests deu anys: avaluació de
qualitat, reforma del pla d’estudis, la
demanda del segon cicle pels diplomats,
avui una realitat en la Llicenciatura de
Ciències del Treball. 

A l’acte, van assistir-hi professors de
diferents disciplines i diferents facultats.
Una característica de la Diplomatura és,
precisament, la interdisciplinarietat. 

Les vuit promocions
d’antics alumnes es van
reunir el 26 de març 
a la Facultat de Dret

Relacions Laborals celebra 
el desè aniversari dels estudis

Aquesta celebració forma part del com-
promís conjunt de professors, alumnes i
personal d’administració i serveis que es
va assumir fa deu anys i que continua
present en la marxa ascendent i la
demanda laboral dels alumnes. Es va
recordar els professors que van iniciar la
discussió del pla d’estudis de 1993, i
també els professors Neus Casajoana
(Dret del Treball i de la Seguretat Social) i
Lluís Fina (Economia Aplicada), morts
els últims anys. 

Després de les paraules de la professo-
ra Espuny, el grup de combo de la UAB va
fer una audició i a continuació va tenir
lloc un sopar.

www.uab.es/-analisi-palinologiques

Amb l’arribada de la primavera, solen augmentar les al·lèrgies com a
conseqüència de l’increment dels nivells de pol·len. És un fet que no es
pot evitar, però per al qual podem estar preparats si consultem el web
del Laboratori d’Anàlisis Palinològiques de la UAB. En aquest web es
publiquen regularment els nivells dels principals tipus de pòl·lens
al·lergògens a les localitats de Barcelona, Bellaterra, Girona, Lleida,
Manresa, Tarragona i Viella.
El web informa també sobre els temes clau referents a l’estudi de
l’aerobiologia, com els tipus de pòl·lens, els mètodes de mostreig, les
plantes al·lergògenes o la bibliografia més bàsica que es pot consultar
sobre aquest tema.

EL WEB

Rosa Cullell, nova 
presidenta del Consell Social

NOMENAMENTS

El Govern de la Generalitat ha nomenat, 
a proposta del conseller del DURSI, Rosa
Cullell i Muniesa presidenta del Consell
Social de la UAB. Barcelonina de 44 anys,
Cullell és consellera delegada d’Edicions 62.
Llicenciada en Ciències de la Informació
per la UAB i diplomada en Alta Direcció per
l’IESE, ha treballat a Mundo Diario, 
a la BBC de Londres, a TVE-Catalunya 
i a El País. El 1988, es va incorporar 
a "la Caixa" com a directora de Comunicació.
Cullell substitueix en el càrrec Pere Miró,
que ha presidit aquest organisme 
des de 1997.
El DURSI també ha nomenat com a membres
del Consell Social Jesús Acebillo i Marín,
president del Grup Novartis a Espanya, 
i Joaquim Maria Puyal i Ortiga, periodista.
La Llei d’universitats de Catalunya (LUC)
estableix que cada universitat té un Consell
Social compost per quinze membres, 
sis dels quals pertanyen a la universitat i
els altres nou són persones representatives
de la societat catalana.

Edifici on s’imparteixen els estudis.
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Acceleren la creació dels cables superconductors
Una nova tècnica mesura el corrent màxim que admetran els cables

La recerca, dirigida 
per científics de la UAB 
i de l’ICMAB, ha estat
publicada per la revista
Applied Physics Letters

Els materials superconductors que més
probablement s’utilitzaran per als ca-
bles de transport d’energia elèctrica són
els denominats conductors revestits o
cintes superconductores, formats per la
deposició d’una capa de material super-
conductor d’alta temperatura sobre una
cinta metàl·lica. El principal avantatge
respecte d’altres tipus de superconduc-
tors és que permeten el pas de grans
quantitats de corrent elèctric sense
necessitat de refredar-los excessiva-
ment, tot mantenint-ne les qualitats
superconductores. 

Un equip de científics de l’Institut de
Ciència de Materials de Barcelona
(Icmab-CSIC) i del Departament de
Física de la Universitat Autònoma 
de Barcelona ha desenvolupat una ma-
nera simple de mesurar el corrent límit

que pot suportar una cinta supercon-
ductora, el denominat corrent crític. 
A diferència d’altres mètodes, la nova
tècnica és no invasiva, és a dir, no cal
entrar en contacte amb el material per
tal de mesurar-ne el corrent crític. 

El mètode desenvolupat per l’equip
de recerca està basat en la mesura de la
resposta de la cinta superconductora a
l’aplicació de camps magnètics. Sotme-
tent el material a un camp magnètic que
varia cíclicament, de manera que asso-
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L’avenç millorarà les aplicacions
en la transmissió de l’electricitat
o el desenvolupament d’aparells

de generació d’imatges 
del cos humà

Aquest és l’equip de científics que ha desenvolupat el nou mètode.

leixi diferents valors màxims, el mètode
permet mesurar-ne el corrent crític.
Així, la nova tècnica permetrà als engi-
nyers calcular de manera senzilla la
intensitat màxima de corrent elèctric
que podrà circular per un cable super-
conductor sense que deixi de ser-ho. 

A més, els resultats obtinguts permeten
analitzar com millorar l’estructura gra-
nular del material superconductor per
augmentar el corrent que hi pugui pas-
sar, per tal d’assolir els valors requerits
en cables superconductors per a la
transmissió d’electricitat, nous motors i
generadors més eficients i lleugers o
aparells de generació d’imatges del cos
humà mitjançant ressonància magnèti-
ca per a hospitals. 

ELS INVESTIGADORS
La recerca, dirigida pels investigadors
Xavier Obradors i Teresa Puig (Icmab-
CSIC) i Àlvar Sánchez (UAB), integrats en
el Centre de Referència dels Materials
Avançats per a l’Energia (Cermae), de la
Generalitat, s’ha dut a terme juntament
amb investigadors del Zentrum fur
Funktion Wekstoffe de Göttingen, de
l’IFW de Dresden (Alemanya) i de l’Oak
Ridge National Laboratory (EUA), i ha
estat publicada a la revista Applied
Physics Letters.

Els materials superconductors permeten el
pas del corrent elèctric sense oferir resis-
tència, una propietat amb moltes aplicacions
tecnològiques, però només en el cas que es
refredin per sota d’una certa temperatura i
que el corrent no excedeixi un cert valor crí-
tic. En les cintes superconductores, l’estruc-
tura microscòpica en forma de petits granets
limita el pas del corrent i dificulta saber, en
cada cas, quin és el corrent crític, una dada
indispensable per als enginyers que treba-
llen en les aplicacions pràctiques.

Mesurar el corrent elèctric



Grup de Dones i Textualitat

GRUP DE RECERCA

L’àmbit de recerca 
és l’anàlisi de la textualitat 
en relació amb el gènere 
i la sexualitat

10 RECERCA

«Perversas y divinas: artistas, viajeras,
hetéreas, musas, cyborgs y demás. La
representación de la mujer en las litera-
turas hispánicas: el fin de siglo pasado
y/o el fin de milenio», amb un gran èxit
científic i participatiu. Enguany han
repetit l’experiència amb el II Congrés
Internacional «Los hábitos del deseo.

Equip d’investigadors del grup Dones i Textualitat.

Formas de amar en la modernidad»,
que va tenir lloc el mes passat i del qual
parlem en aquesta mateixa pàgina de
L’AUTÒNOMA.

Altres trobades científiques organitza-
des pel Grup són els seminaris que, sota
el títol Estudis Comparatistes, han trac-
tat de «Tecnologia i posthumanitat.

El grup de recerca Dones i Textualitat,
del Departament de Filologia Espanyola,
va ser fundat el 1995 i forma part de la
Xarxa Temàtica Dones i Cultura, recone-
guda al Pla de Recerca de Catalunya. El
seu àmbit de recerca és l’anàlisi de la
textualitat en relació amb el gènere i 
la sexualitat, que es concreta en l’estudi
de com es representa i se significa la
diferència genericosexual des de la lite-
ratura i altres discursos culturals d’un
determinat període.

Entre els seus projectes actuals desta-
ca l’«Estudi de la representació de la
dona en la modernitat hispànica»,
recerca finançada pel Ministeri d’Edu-
cació i Cultura sota la direcció de Carme
Riera. 

L’any 2000 van organitzar el I Congrés
Internacional Dones i Textualitat:

Els amors impossibles 
i les estratègies de la seducció
són alguns dels temes tractats
en el I Congrés Internacional

Dona i Textualitat 

L’artificialitat del ser» (2002) i «L’adap-
tació fílmica de textos literaris» (2003).
Els investigadors del grup també parti-
cipen en publicacions col·lectives, com
Lectora. Revista de Dones i Textualitat,
Feminismos Literarios i Perversas y Di-
vinas.

Actualment, formen part del grup els
professors de l’Àrea de Literatura Espa-
nyola del Departament de Filologia
Espanyola Carme Riera, Meri Torras,
Neus Samblancat, Helena Usandizaga,
Isabel Clua i Pau Pitarch, i també inves-
tigadors d’altres universitats, com Fran-
cesca Bartrina (Universitat de Vic), Erika
Bornay (Universitat de Barcelona), Neus
Carbonell (Universitat Oberta de Cata-
lunya) i Luisa Cotoner (Universitat de
Vic).
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L’amor i el desig són dos conceptes 
fonamentals dins de l’imaginari occidental.
La seva representació es troba dispersa
en discursos i produccions culturals que
marquen els rituals i les actituds que els
caracteritzen i els permeten reconèixer.
El II Congrés Internacional Dones 
i Textualitat: «Los hábitos del deseo.
Formas de amar en la modernidad», 
que va tenir lloc a la Facultat de Filosofia i
Lletres del 22 al 26 de març, es proposava
aprofundir algunes d’aquestes 
representacions des de múltiples 
disciplines fent un èmfasi especial
en els discursos artístics de la literatura,
el cinema i la pintura.
Entre les diferents temàtiques que 
s’hi van tractar, s’incloïen temes com 
els amors impossibles, els rituals i les
estratègies de la seducció, l’amor i la
violència, o l’amor i la mort. Reconeguts
experts d’arreu del món, com Margo
Glantz, periodista, escriptora i professora
de la Universitat Nacional Autònoma de

Els hàbits del desig i les formes d’estimar, en un congrés

Mèxic, Beatriz Pastor, de la Universitat de
Dartmouth, o Brad Epps, de la Universitat
de Havard, van prendre part en un congrés
que es va estructurar en sessions 
plenàries i en quatre taules de treball 
amb els títols: «Erotisme i pornografia»,
«La musa malalta», «Altres àmbits del
desig. La creació artística» i «Amor, desig
i gaudi». Organitzat pel grup de recerca
Dones i Textualitat, del Departament 
de Filologia Espanyola de la UAB, 
va tenir la col·laboració del DURSI 
i el patrocini de la Divisió Salut de la Dona
de Novartis Farmacéutica.
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El gel marí que cobreix l’oceà Àrtic és sus-
ceptible de transportar contaminants
procedents de moltes fonts d’origen
humà cap a l’Atlàntic, i en particular a
través de l’estret de Fram, entre Groen-
làndia i Spitsbergen. En aquesta zona,
connexió principal entre ambdós oceans,
el gel es desfà i és on allibera la seva
càrrega, incloent-hi sediments i contami-
nants associats. 

Entre aquests contaminants hi ha els
elements radioactius derivats de les pro-
ves d’armes nuclears a l’atmosfera, les
emissions de les plantes de reprocessa-
ment de residus nuclears o de l’accident
de Txernòbil. La determinació de l’ori-
gen dels elements radioactius permet
estudiar els mecanismes de transport i
els processos oceànics que tenen lloc al
voltant del pol Nord. 

INVESTIGADORS DE L’ICTA
Un equip de científics liderats pel pro-
fessor Pere Masqué, investigador de
l’Institut de Ciència i Tecnologia Am-
bientals (ICTA) de la UAB, ha analitzat
les mostres de sediment transportat pel
gel a l’estret de Fram i a la costa est de
Groenlàndia, recollides amb el vaixell

oceanogràfic Polarstern durant una
expedició l’estiu de 1999, juntament
amb mostres superficials de sediments
del fons recollides des de l’any 1985. Els
científics han pogut detectar petites
quantitats de plutoni en les mostres,

Detecten plutoni al gel de l’oceà Àrtic 
La troballa l’ha fet un equip liderat pel professor Pere Masqué

El plutoni, 
en quantitats baixes,
procedeix d’antigues
proves nuclears

PA
R

ET
O

característiques que depenen de l’ori-
gen. Així, per exemple, es pot distingir el
procedent de material injectat a l’estra-
tosfera per la detonació d’armes nucle-
ars, de l’emès en proves nuclears i per
vessaments de centrals de reprocessa-
ment nuclear a Sibèria.

Segons les investigacions, part del plu-
toni generat durant les proves d’armes
nuclears a l’atmosfera que es van portar
a terme prop de Sibèria fins a l’any 1963
va quedar atrapada en el gel que cobreix
l’oceà Àrtic. El glaç transporta aquest
plutoni cap a l’Atlàntic Nord a través de
l’estret de Fram. L’estudi, publicat a
Environmental Science & Technology,
posa de manifest la importància del gel
marí, que es dirigeix a zones de desgel
com l’estret de Fram, en el transport dels
sediments i contaminants a l’oceà Àrtic.

L’equip de científics ha estudiat
mostres de sediment transportat

pel gel de Groenlàndia 

El científic Bob Jones visita el Port d’Informació Científica

L’investigador del CERN Bob Jones va
visitar, el 30 de març passat, les instal-
lacions del PIC (Port d’Informació
Científica) al campus de Bellaterra de la
Universitat Autònoma de Barcelona, on
va impartir una conferència especialit-
zada sobre els reptes tecnològics del
projecte europeu EGEE (Enabling Grids
for E-science in Europe). 

Bob Jones serà el director tècnic d’a-
quest projecte internacional, el més
ambiciós de computació compartida.

EGEE és el pas següent en la xarxa mun-
dial d’ordinadors (Internet) i permetrà
compartir dades i capacitat de còmput
a investigadors de vint-i-set països. El
Port d’Informació Científica coordina la
participació del sud-oest d’Europa en el
projecte.

El doctor Bob Jones és investigador
del CERN (Laboratori Europeu per a la
Física de Partícules) des de l’any 1986.
Aquest investigador va participar en el
desenvolupament del programari per

als experiments del LEP (Large Electron-
Positron Collider) i ha participat en 
l’actual projecte LHC (Large Hadron
Collider). Ha estat coordinador tècnic i
director del projecte DataGrid, el projec-
te de computació compartida més im-
portant de la Unió Europea en el V Pro-
grama Marc.

El projecte EGEE, sigla que es pot tra-
duir per «catalitzador Grid per a l’e-
ciència a Europa», s’ha iniciat aquest
mes d’abril. 

El professor Pere Masqué, de l’ICTA de la UAB, lidera el projecte.

que els han permès traçar el recorregut
del material radioactiu des del seu 
origen. El plutoni és un traçador parti-
cularment útil d’aquest tipus de pro-
cessos, perquè les seves fonts són rela-
tivament ben conegudes i es poden
identificar per les raons isotòpiques
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Les tesis elaborades per estudiants de la
UAB representen el 45% de les més de
1.500 tesis que recull aquest servidor. El
Servidor de Tesis Doctorals en Xarxa
(TDX) (http://www.tdx.cbuc.es) és un
servei que recull, en format digital, les
tesis doctorals llegides a les universitats
de Catalunya i d’altres comunitats autò-
nomes. El Servidor permet la consulta
remota a través de la xarxa Internet del
text complet de les tesis, com també fer
cerques per autor, títol, matèria de la tesi
o universitat on s’ha llegit. 

Al llarg de l’any 2003, les tesis d’estu-
diants de la UAB van ser les segones més
consultades del Servidor, ja que van
rebre el 22% de les visites. Les ciències
aplicades, les ciències pures i naturals i

El servei recull en format
digital 1.500 tesis llegides 
a Catalunya i a altres 
comunitats autònomes

El 45% de les tesis del Servidor
TDX són d’estudiants de la UAB

Una tesi conclou que fixar-se objectius 
no sempre millora el rendiment esportiu 

les ciències humanes són les àrees de
coneixement predominants de les tesis
dels estudiants de la UAB.

El Servidor TDX va néixer com a fruit
del conveni la Universitat Digital a
Catalunya 1999-2003, signat el 8 de
setembre de 1999, pels aleshores Comis-
sionats per a la Societat de la Informació
i per a Universitats i Recerca, les univer-
sitats catalanes, la Fundació Catalana
per a la Recerca, el Centre de Super-
computació de Catalunya (CESCA) i el
Consorci de Biblioteques Universitàries
de Catalunya (CBUC). Posteriorment,
s’hi van incorporar la Universitat Jau-
me I, la Universitat de les Illes Balears i
la Universitat de València.

tesi ha estat dirigida pels doctors Jordi
Fernández Castro i Lluís Capdevila i
Ortís, del Departament de Psicologia
Bàsica, Evolutiva i de l’Educació de la
Universitat Autònoma de Barcelona. 

L’establiment d’objectius és una tècnica
psicològica que serveix per millorar
espectacularment el rendiment de les
persones. La clau és que els objectius
siguin fàcilment avaluables, siguin rea-
listes o tinguin una distribució temporal
adequada. 

La tesi doctoral «Mecanismos psicoló-
gicos que median en la influencia del
establecimiento de objetivos sobre el
rendimiento de atletas de resistencia»,
llegida per Francisco Javier Bueno Gar-
cía, ha estudiat com l’establiment d’ob-
jectius afecta els atletes. 

Tot i que s’ha demostrat que marcar-se
objectius millora espectacularment el
rendiment en l’àmbit laboral, aquesta
tècnica no funciona sempre en l’àmbit
esportiu. L’estrès causat per la necessitat
d’assolir els objectius pot provocar en
molts casos l’efecte contrari al desitjat i
disminuir el rendiment de l’atleta. La

BREUS

La Biblioteca de Ciències i Enginyeries
acull una exposició dedicada a la 
nanotecnologia, on es repassen els 
aspectes més bàsics d’aquesta tecnologia
que treballa amb estructures i sistemes a
nivell atòmic, molecular o macromolecular.
L’exposició convida a descobrir el món 
de les nanomàquines i la nanoelectrònica 
a través de les fonts bibliogràfiques. 
D’altra banda, la Biblioteca de Veterinària
ha dedicat una exposició bibliogràfica 
a Floquet de Neu. La mostra disposa 
d’una guia temàtica complementària 
on es pot fer un repàs a la vida del 
desaparegut goril·la albí a través de la
premsa internacional i articles especialitzats.
Aquesta guia aplega un ampli conjunt de
recursos d’informació sobre el món 
de la primatologia.

La Casa Convalescència, seu de l’Institut
Català de l’Envelliment, va acollir una 
reunió el mes passat d’un grup europeu
d’experts en mobilitat i exercici físic 
en les persones grans, del qual forma part
l'Institut. L’Institut Català de l’Envelliment
va presentar els resultats de l'estudi 
epidemiològic sobre caigudes de les 
persones grans realitzat a Mataró, publicat
a Medicina Clínica. També a la seu de
l’Institut es va reunir l’Stering Commitee,
del projecte europeu PROFANE (Prevention
Falls Network Europe), en què participa
l’Institut. I els dies 26 i 27 de març va tenir
lloc a la Casa Convalescència el projecte
WHOQOL-OLD, instrument per a l’avaluació
de la qualitat de vida de les persones grans.

L’Institut de l’Envelliment
reuneix experts europeus

Exposicions sobre Floquet de
Neu i sobre la nanotecnologia 

Amb la intenció de presentar les 
matemàtiques d'una manera entenedora i
atractiva, el Departament de Matemàtiques
de la UAB ha organitzat aquest curs dos
cicles de conferències: Els Dissabtes de 
les Mates i Jornades de Matemàtiques UAB
Secundària. En el primer cas, les trobades
tenen lloc a la sala d’actes de la Facultat de
Ciències, mentre que en el segon es tracta
d’un cicle itinerant on les conferències 
es fan en diferents seus a les ciutats de
Girona, Lleida i Reus. Calendari d’activitats:
www.uab.es/uabdivulga/activitats/

Divulgar les matemàtiques
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La UAB estrenarà aquest any 
un nou portal comunicatiu

El nou portal permetrà a
la comunitat comunicar-se
i informar-se millor 

La UAB posarà en marxa durant aquest
any un nou portal corporatiu que ens
permetrà informar i comunicar-nos
millor, desenvolupar tot un conjunt de
serveis inèdits dirigits a la comunitat uni-
versitària i a la societat, i millorar la rela-
ció amb l’entorn proper i amb l’interna-
cional. Els llocs web són actualment una
bona mostra de la recerca que es realitza,
dels estudis que s’imparteixen, a més de
constituir una font de coneixement i un
reflex de les inquietuds socials inherents
al seu l’entorn.

El nou web respondrà a les necessitats
dels diferents públics objectius de la
Universitat: els futurs i els actuals estu-
diants, els antics alumnes, el personal de
la Universitat, els investigadors, les insti-
tucions i les empreses. Per aquest motiu,
s’han dut a terme sessions de treball amb
mostres representatives de cada un d’a-
quests públics per tal de conèixer els seus
principals requeriments i les seves ex-
pectatives de futur.

L’Extranet del Portal servirà de platafor-
ma de projecció exterior i de punt d’ac-
cés al seu catàleg de serveis i d’eines de
gestió. S’obre un alt potencial de possibi-
litats per arribar al nostre entorn perso-
nalitzant els missatges en funció dels
usuaris. Es podran resoldre els dubtes
d’un nou estudiant via xat, «captar» un

futur estudiant, donar informació a
empreses dels projectes científics, dina-
mitzar la relació amb altres institucions
educatives o millorar la relació amb els
mitjans de comunicació. En aquesta
línia, el nou portal oferirà dues possibili-
tats de navegació: una temàtica on s’in-
tegren les activitats principals que es
desenvolupen a la UAB (estudiar, inves-
tigar i viure); i una navegació per tipus
de públic. El llançament de l’Extranet es
farà a finals d’aquest curs.

Pel que fa a la Intranet, serà el princi-
pal canal de comunicació interna, un
entorn on s’agruparan recursos de
coneixement i els projectes de la comu-
nitat. Alhora, permetrà incorporar un
conjunt de millores en la gestió i en els
processos. La nova Intranet serà accessi-
ble cap al mes de desembre.

Els criteris que regiran el nou portal es
recolliran en un llibre d'estil que esta-
blirà la vehiculació dels diferents webs
de la UAB, i que servirà per mantenir la
unitat estètica i de l’estructura entre
totes les pàgines institucionals. El nou
portal suposarà la incorporació de noves
eines informàtiques, més senzilles i amb
més recursos que les actuals, que facili-
taran una gestió distribuïda. És previst
que a finals d’any es faci una prova pilot
amb el web d’un centre docent.

En definitiva, millorarà els serveis que
ofereix la institució, tant internament
com externament, i ha de suposar també
un pas endavant en la implicació de la
comunitat i un mirall del potencial de 
la UAB com a universitat.

BREUS

Outdoor training, un nou
servei per a les empreses

L’Agència de Promoció d’Activitats i de
Congressos UAB Campus s’ha proposat
d’oferir les instal·lacions i els serveis de 
la UAB a totes les empreses i institucions
interessades en la formació vivencial 
(outdoor training). Aquest nou producte
inclou l’ús de l’entorn natural i els espais
docents i de reunió que siguin necessaris,
com també l’allotjament i la restauració.
L’Agència ha convocat unes sessions de
demostració de les activitats i
instal·lacions de la UAB, perquè equips 
de recursos humans de diverses empreses
visquin en persona aquesta metodologia
d’aprenentatge. La pròxima és prevista 
per al mes de juny.

La Comissió d’Ajut a l’Estudi ha aprovat les
bases de la convocatòria general d’ajuts de
col·laboració amb la UAB, les quals regiran
la concessió dels ajuts per al curs 2004-2005.
En total, es convoquen 207 ajuts, dels quals
122 són sense perfil, 48 amb perfil i 37 amb
perfil i entrevista. Els ajuts consisteixen en
l’adjudicació d’una beca de matrícula, que
cobreix l’import dels preus públics, i un ajut
econòmic addicional proporcional a les hores
de dedicació estipulades segons el lloc
assignat. Les tasques sempre són en llocs
de contacte directe amb els estudiants o de
col·laboració en un projecte d’innovació
docent, cultural, associatiu o de recerca. 
Poden demanar aquests ajuts els estudiants
de primer, segon o tercer cicle de qualsevol
centre propi de la UAB. Els estudiants 
que vulguin demanar l’ajut hauran de 
recollir la sol·licitud a l’Àrea d’Afers
Acadèmics o editar-la des del web
(www.uab.es/estudiants), dins l’apartat
Beques i ajuts, i presentar-la emplenada 
a l’Àrea d’Afers Acadèmics (Edifici del
Rectorat), del 3 al 14 de maig de 2004. 
La resolució provisional de la convocatòria
es farà pública el 15 de juny de 2004 
a l’Àrea d’Afers Acadèmics i al web.

Convocats els ajuts 
per col·laborar amb la UAB

 



L’origen de l’informe és la detecció d’al-
guns casos on no s’ha pogut garantir el
dret dels ciutadans a utilitzar la llengua
catalana en la seva relació amb l’Admi-
nistració. 

Es tracta només de situacions pun-
tuals, mai en relació amb personal de
plantilla de la Universitat, i detectades
bàsicament en cinc àmbits o situacions
susceptibles de millora: l’atenció al
públic per part dels becaris de col·labo-
ració, els distribuïdors automàtics de
begudes, menjar i altres productes, els
bars i restaurants, els serveis de repro-
grafia i altres establiments comercials.

El Gabinet de Llengua
Catalana ha elaborat un
estudi sobre usos lingüístics
en l’atenció al públic 

Propostes per a la millora 
del català en l’atenció al públic

BREUS
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Exposició al campus sobre 
la història de la Bauhaus

La sala d’exposicions de la Universitat
Autònoma de Barcelona, situada a l’edifici
de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca
General, acull la mostra «Bauhaus (1919-
1933)». Fins al 30 d’abril, es pot gaudir 
dels dissenys d’artistes com Van Der Rohe,
Brandt o Comeriner. La Bauhaus, fundada
el 1919 a Weimar (Alemanya) per Walter
Gropius, va revolucionar els conceptes
d’art, arquitectura i disseny, alhora que va
orientar el pensament de tota una generació
de creadors. La mostra, centrada en 
la història de la institució pedagògica, 
va néixer l’any 1999 i, després del seu 
recorregut per Espanya, va romandre a les
instal·lacions de l’Escola Massana durant 
el 2003, l’Any Internacional del Disseny. 

Marató d’aeròbic 
a l’aire lliure

El Servei d’Activitat Física de la UAB 
ha organitzat per al 29 d’abril una marató 
d’aeròbic-mix a l’aire lliure, que tindrà lloc 
a la placa Cívica, de les 13 a les 15 hores. 
A la marató es treballaran, de manera 
dirigida, diferents modalitats cardiovasculars,
com l’aeròbic latino, el funky, el hip-hop, 
l’aeròbic combo, etc. L’activitat és oberta 
a tots els membres de la comunitat 
universitària. Cal inscriure-s’hi prèviament
entre el 19 i el 28 d’abril. Els qui estiguin
interessats a participar-hi han d’adreçar-se
al Servei d’Activitat Física per inscriure-s’hi.
Els diners recaptats en la inscripció (un euro
per persona) es donaran posteriorment
a la Fundació Autònoma Solidària. 

La Universitat renovarà el correu electrònic i la xarxa de comunicacions
Durant els propers mesos, dins del Pla

de Sistemes de la UAB, es renovarà la
plataforma de correu electrònic i de la
xarxa de comunicacions, mesures que
repercutiran en la millora de la segure-
tat. La renovació del correu electrònic
afectarà tota la comunitat universitària.
De moment, s’han fet proves amb dife-
rents proveïdors, però molt aviat es pro-
cedirà a la tria definitiva. El projecte està
planificat en dues fases per tal de com-
pletar la implantació i assegurar l’estabi-

lització del sistema durant la resta d’any.
Pel que fa a la xarxa, recentment s’han

fet actuacions puntuals a les facultats de
Medicina i de Veterinària. Com a resul-
tat, ambdues facultats han passat a una
velocitat Gigabit i es garanteix 100 Mbps
a cada lloc de treball. És previst que
aquesta mateixa acció es durà a terme a
tot el campus abans de l’agost. 

L’actualització de la xarxa es comple-
tarà en una segona fase, on es treballarà
sobre el nucli central de la xarxa i en la

L’informe fa tot un seguit de propostes per a les empreses concessionàries de serveis que hi ha al campus.

En aquest informe es presenta, d’una
banda, la situació detectada amb infor-
mació complementària de cada àmbit.
D’altra banda, es fa una proposta d’ac-
tuació i s’enumeren les unitats estructu-
rals implicades i el cost de l’actuació. 

Pel que fa a l’atenció al públic per part
dels becaris de col·laboració, es proposa
demanar el coneixement de les dues
llengües oficials.  

Pel que fa a les diferents empreses con-
cessionàries de serveis, l’informe propo-
sa escriure en català tota la retolació dels
productes i serveis –ja que s’ha detectat
que no sempre és així– i facilitar recur-
sos al personal de les empreses conces-
sionàries perquè siguin el màxim d’au-
tònoms en la tasca de retolar. Pel que fa
a l’atenció oral al públic, en general no
s’ha detectat situacions en què els usua-
ris no s’hagin pogut adreçar en català al
personal d’aquests establiments. 

seguretat d’aquesta, fet que permetrà
disposar d’una xarxa d’alta de velocitat
més segura i segmentada. Molt aviat es
posaran en marxa mesures de seguretat
de contingència per fer front a la situació
actual, tot i que les mesures més efectives
–com ara la renovació total del sistema de
correu i de la xarxa, juntament amb
mecanismes de seguretat associats–
seran operatives durant tot el que resta
d'any. Tot això permetrà anar millorant
gradualment la infraestructura bàsica.
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PUBLICACIONS

CERDANYOLA: EL CAMÍ CAP A LA DEMO-
CRÀCIA. Josep Lluís Negreira Verjillos.
Ajuntament de Cerdanyola i Servei de
Publicacions de la UAB. 2004
Aquest estudi va guanyar el premi 
de recerca «Jaume Mimó i Llobet» 
que concedeix l’Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès amb l’objectiu de potenciar 
la investigació sobre temes locals. És un
treball ampli de realització acurada, que
estudia des del creixement demogràfic 
fill de la immigració, fins a les lluites 
del període final del règim franquista a
Cerdanyola. La presència d’una nombrosa
classe treballadora, que va alterar 
el tarannà tradicional de Cerdanyola, està
molt ben documentat en aquest treball.

AULA D’ECOLOGIA. Cicle de conferències
2002. Bellaterra: Servei de Publicacions
de la UAB. 2004
Des de 1997, l’Aula d’Ecologia publica 
el resum de les conferències anuals sobre
diferents aspectes relacionats amb 
la qüestió ambiental. En aquest volum 
es recullen els aspectes més importants 
del cicle de ponències, que van tenir 
com a punts neuràlgics la conferència 
de Johannesburg i la globalització.
Aspectes polítics, econòmics i energètics
són alguns dels temes que aborda l’obra. 

El Diccionari de sinònims de frases fetes
és un diccionari conceptual escrit per Te-
resa Espinal, professora de la Universitat
Autònoma de Barcelona, amb la col-
laboració del Grup de Gramàtica Teòrica
de la UAB i publicat per la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Universi-
tat de València i Publicacions de l’Abadia
de Montserrat. 

El nou diccionari va ser presentat el 25
de març a l’Espai Mallorca de Barcelona.
L’autora va explicar la metodologia de
treball, i el lingüista Joan Solà va glossar la
dificultat de fer una obra d’aquesta
envergadura i va remarcar l’esforç refle-
xiu que ha suposat la tasca de la profes-
sora Espinal. 

UTILITAT PRÀCTICA
Josep Massot, director de Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, va explicar l’ori-
gen de les col·laboracions entre aquesta
institució i la Universitat Autònoma de
Barcelona, mentre que Elvira Riera, sub-
directora general de Política Lingüística
de la Generalitat de Catalunya, va as-
senyalar la utilitat pràctica del diccionari
en els camps de la comunicació i la
docència.

El rector de l’Autònoma, Lluís Ferrer,
va cloure l’acte mostrant la seva admira-
ció per la tasca feta, citant alguns exem-
ples de frases fetes que l’havien sorprès i

Es presenta el nou Diccionari
de sinònims de frases fetes

Obra de Teresa Espinal,
aquest és el diccionari 
de frases fetes en català 
més complet del mercat

posant de manifest l’amor per la llengua
que reflecteix la realització d’una obra
d’aquestes característiques.

El Diccionari de sinònims de frases
fetes és un diccionari conceptual d’ex-
pressions lexicalitzades de naturalesa
gramatical diversa, allò que la gramàtica
tradicional ha anomenat genèricament
locucions i frases fetes. Però, a diferència
dels diccionaris tradicionals de locu-
cions i frases fetes, aquest no ofereix una
simple disposició vertical, alfabètica,
d’aquestes expressions, sinó que fa una
associació entre conceptes i expressions

La presentació va tenir lloc a l’Espai Mallorca, en un acte presidit pel rector Ferrer.

El diccionari conté 5.500 
entrades conceptuals i 15.500

expressions lexicalitzades

lexicalitzades. Així, les distintes formes
que pot adquirir una mateixa expressió
lexicalitzada no suposen un obstacle en
la seva cerca.

Una altra innovació del Diccionari de
sinònims de frases fetes és el fet que
inclou un CD-ROM que posa a disposi-
ció de l’usuari la informació de què
consta la base de dades a partir de la
qual s’ha confeccionat aquesta obra. 

El diccionari proporciona informació
gramatical i lingüística d’expressions
lexicalitzades de categories gramaticals
molt diverses, amb més de 5.500 entra-
des conceptuals i 15.500 expressions lexi-
calitzades, registrades en 18.850 fitxes. 

En ser un diccionari d’ús, surt a la
llum amb el desig que sigui una obra útil
en l’ensenyament, en la traducció i, en
general, en l’ús escrit de la llengua.
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D’Albacete a Califòrnia, quina ha estat la
seva trajectòria?
El meu pare es va traslladar, per la feina,
a Jaén, on hi vaig ser fins als catorze anys.
Vaig fer Biologia a la Complutense, la tesi
doctoral al Centre Superior d’Investi-
gacions Científiques (CSIC), i el postdoc
a l’Institut Max Planck de Genètica
Molecular de Berlín.

Després d’una estada al laboratori
Cold Spring Harbor, a Long Island (NY) i
sis anys com a assistant professor a la
State University of New York, vaig marxar
al California Institute of Biological
Research. L’any 1995 em vaig mudar al
Burnham Institute, on ara sóc el director
del programa Cancer Genetics and
Epigenetics.

L’AUTÒNOMA ha parlat
amb el científic, que ha
estat professor visitant 
en un curs de postgrau

Manuel Perucho
Manuel Perucho va néixer a La Roda
(Albacete) fa 56 anys. La seva brillant
carrera científica el va portar a dirigir 
el programa de Genètica i Epigenètica
del Càncer de l’Institut Burnham, 
a Califòrnia. Pioner en l’estudi de 
l’origen genètic del càncer, l’any 1981 
va descobrir els oncògens humans
implicats en el càncer de còlon. 
Dotze anys després, el seu equip 
va descobrir els gens mutadors: gens 
que no estan directament implicats en 
l’origen dels tumors però que provoquen
altres mutacions que desencadenen 
el càncer. Convidat pel doctor Eduard
Escrich, professor del Departament 
de Biologia Cel·lular, de Fisiologia 
i d’Immunologia, Perucho ha estat 
professor visitant de la UAB el mes 
de març per codirigir el curs de postgrau
Mecanismes Moleculars del Càncer.
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S’ha plantejat tornar a Espanya?
És clar! Jo estic plantejant-me de tornar
a Espanya des de l’any 1989. Aleshores
vam fer una sèrie d’intents que al final
no van reeixir. I encara estic intentant
tornar.

Què fa falta?
Que les condicions mínimes es complei-
xin. Un dels punts més crítics és la qües-
tió salarial, però també és important el
suport per fer la recerca. Si les condi-
cions no són les adequades, pot ser una
catàstrofe. Vens, et col·lapses i et cremes.
Aquí a Espanya admiro alguns amics
com l’Eduard Escrich, que són capaços
de portar a terme una tasca investigado-
ra que per a mi té un doble mèrit. Jo no
he estat prou valent per fer el pas, però
encara estem amb la idea.

Pensa que el gir en la política 
espanyola beneficiarà la recerca?
Si algú pot valorar com estava la situació
en la recerca al final del PSOE i ara al

final dels vuit anys del PP... Jo, la veritat,
no l’hi puc dir. El cert és que hi ha molta
gent que deu estar contenta, però jo no
puc emetre un judici sobre això. 

Fa poc, dos professors de la UAB 
van presentar el llibre ¿Eureka?, 
on parlen del avatars al voltant de la
seva descoberta dels gens mutadors...
El descobriment va ser bastant inesperat
i herètic. Anava en contra del dogma i va
haver-hi una resistència de la comunitat
científica per acceptar-lo. Em va costar
molta feina convèncer els científics que
no m’havia tornat boig. A més, un desta-
cat investigador va descobrir el mateix
que nosaltres. Va arribar-hi més tard,
però ho va publicar abans.

Passa molt sovint això?
Això és el pa de cada dia. En camps molt
competitius hi ha situacions que perme-
ten aquestes injustícies de qui fa el des-
cobriment i qui s’emporta la fama. Però
a la llarga l’autoria se’ns va reconèixer. 

«M’estic plantejant tornar 
a investigar a Espanya»
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