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PRIMER ATLES
CLIMÀTIC DIGITAL

Un equip d’investigadors 
del Departament de
Geografia i del Departament
de Biologia Animal, de
Biologia Vegetal i d’Ecologia
de la UAB ha desenvolupat
el primer atles climàtic 
digital de la península
Ibèrica. PÀG. 9

LA FESTA MAJOR 
AMB MÉS PARTICIPACIÓ

La vintena edició de la 
Festa Major, celebrada el 3
de novembre, va tenir una
gran participació per part 
de tota la comunitat 
universitària. Al voltant 
de quaranta mil persones
van seguir les diferents 
activitats. PÀG. 13

DOS CANDIDATS 
A RECTOR DE LA UAB

Dos candidats s’han 
presentat a les eleccions a
rector: Lluís Ferrer i Caubet,
actual rector i catedràtic de
Medicina i Cirurgia Animals,
i Joaquim Maria Molins
López-Rodó, catedràtic 
de Ciència Política 
i de l’Administració. PÀG. 3

El Claustre General de la UAB va tenir lloc el 8 de novembre passat.
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CONSELL DE GOVERN

Dels 160 grups de recerca
de la UAB presentats, la
Generalitat n’ha reconegut
145 de consolidats

Un informe menys exhaustiu que en ses-
sions anteriors va obrir l’últim Consell de
govern d’aquest equip abans de les elec-
cions, que va coincidir també amb
poques novetats rellevants en matèria de
política universitària. 

El rector només va comentar que «s’ha-
via resolt la convocatòria de grups de
recerca consolidats feta per la Gene-
ralitat de Catalunya, en la qual s’havien
presentat 160 grups de la Universitat
Autònoma de Barcelona, 145 dels quals
han estat reconeguts com a grups conso-
lidats, 80 amb finançament i 65 sense
finançament».

Respecte als temes vinculats a la UAB,
Lluís Ferrer va recordar la convocatòria
d’eleccions a rector aprovada en la sessió
del Consell de Govern anterior i va
comentar que s’estan aplicant els dife-
rents tràmits i fases establertes en el
calendari electoral. Així mateix, el rector
va anunciar que el dia 8 de novembre es
faria una sessió ordinària de Claustre per
tal de presentar l’informe anual del rec-
tor, tal com preveuen els Estatuts de la
Universitat.

PROTECCIÓ DE DADES
Es presenta una proposta de normativa
sobre protecció de dades de la UAB.

ESTATUT DEL BECARI
S’aprova l’Estatut del becari de la UAB.

PLACES DE PERSONAL DOCENT
Modificació del Reglament per a la 
provisió de places de personal docent 

i investigador dels cossos docents 
universitaris i per a la contractació 
de personal acadèmic permanent 
i temporal, i de personal investigador 
en formació de categoria d’ajudant.

CREACIÓ D’INSTITUTS
S’acorda aprovar la creació de l’Institut
Universitari de Govern i Polítiques
Públiques, com també de l’Institut

Interuniversitari d’Estudis de Dones 
i Gènere. També s’acorda aprovar la
creació del centre d’estudis i recerca
Centre d’Estudis en Biofísica (CEB).

PROGRAMACIÓ DE POSTGRAU
S’aprova la proposta de Programació
Oficial de Postgrau de la UAB 
i demanar el compromís del DURSI 
per tal que la UAB el pugui revisar.

ACORDS 

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

INFORME DEL RECTOR

El rector va considerar que el
Consell de Govern és una eina
bàsica de funcionament de la

Universitat, i va lamentar la baixa
participació dels estudiants

Un altre tema de l’informe va ser la
situació de l’aeroport de Sabadell, atesa
la preocupació que ha generat la caigu-
da d’una avioneta a la població de Sant
Quirze del Vallès, que va ocasionar la
mort de quatre persones i que ha provo-
cat el tancament provisional de l’aero-
port. 

El rector va explicar que fa un parell
d’anys ja es va interessar pel possible
perill que suposava per a la Universitat
la proximitat a l’aeroport, i aleshores va
mantenir diverses converses amb els

responsables d’aquesta entitat. Segons
la informació que li van facilitar, la UAB
no està en una zona de risc específic. En
tot cas, el rector va dir que aquest és un
tema que seguirà personalment per tal
de poder informar de qualsevol novetat
que hi hagi respecte d’això.

Pel que fa a l’àmbit acadèmic, la vice-
rectora d’Afers Acadèmics, Dolors Riba,
va informar de les dades de la matrícula
d’enguany en els diferents centres de la

UAB, i va comparar les xifres amb les del
curs 2004-2005. Així, Dolors Riba va dir
que, en data 25 d’octubre, la xifra total
d’alumnes a la UAB és de 30.976, dels
quals 5.902 són de nou ingrés a primer
curs, i 894 d’accés a segon cicle.

Finalment, el rector va destacar que
«aquesta és la darrera sessió del Consell
de Govern d’aquest equip», i va comen-
tar que, durant el seu mandat, s’han fet
trenta-set sessions en les quals, va dir,
«crec que he posat la màxima voluntat
perquè totes les sessions fossin eficaces i
participatives». 

Lluís Ferrer va considerar que el
Consell de Govern és una eina bàsica de
funcionament de la Universitat, tot i que
va lamentar la baixa participació d’un
col·lectiu important com són els estu-
diants.

Així mateix, va expressar el seu agraï-
ment a tots els membres del Consell «pel
treball, suport i bon clima que hi ha
hagut al llarg d’aquests anys, la qual
cosa ens ha permès debatre i arribar a
un consens en assumptes de gran
interès per a la Universitat», va afirmar.

S’ha resolt la convocatòria dels grups de recerca
Última sessió de l’actual Consell de Govern abans de les eleccions

La xifra total d’alumnes a la UAB
és de 30.976, dels quals 5.902

són de nou ingrés a primer curs,
i 894, d’accés a segon cicle



L’informe del rector va ser aprovat pel
Claustre del dia 7 de novembre per 82
vots a favor, cap vot en contra i 5 absten-
cions. En el seu informe, el rector va fer
balanç dels anys del seu mandat. Va
recordar l’efecte perniciós que va tenir
l’aprovació i la vigència de la LOU i la
pèrdua de temps que això ha suposat per
a la UAB. La reforma que ara es proposa
sembla insuficient i l’intent de recuperar
els estudiants amb la creació del Consell
dels Estudiants Universitaris no sembla
el més adient. 

Va explicar l’arrodoniment de l’oferta de
titulacions a la UAB, alhora que va recor-
dar que, en un moment de davallada per-
manent d’estudiants, l’Autònoma ha
mantingut el nombre d’estudiants de nou
ingrés i ha augmentat el nombre dels
alumnes que trien en primer lloc la UAB.
En aquest sentit, va destacar l’esforç fet en
promoció.

En aquests quatre anys, s’ha fet un esforç
important per preparar la UAB per incor-
porar-la a l’Espai Europeu d’Ensenya-
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CAMPUS

El rector fa un balanç dels darrers quatre anys
Lluís Ferrer va afirmar que la reforma de la LOU és insuficient

El Claustre de la UAB 
va aprovar l’Informe 
del rector d’enguany
després d’un debat

ment Superior en les millors condicions.
La convergència europea ha portat a una
reflexió que s’ha concretat amb la rees-
tructuració d’alguns centres, com la divi-
sió de la Facultat de Ciències i la reestruc-
turació del campus de Sabadell, encara en
fase de debat i d’anàlisi.

En el tema de la recerca, va destacar la
incorporació d’investigadors dels progra-
mes Ramón y Cajal o ICREA. També va fer
esment del fet que, a la darrera anàlisi
publicada per l’observatori FECYT, de
Política Científica, la UAB és la tercera
universitat de l’Estat en publicacions
científiques, només darrere de dues uni-
versitats molt més grans, la UB i la
Complutense de Madrid. A més de la
posada en marxa de tres centres de recer-
ca, MATGAS, CBATEG i CreSA, i d’un viver

El Claustre va votar l’Informe del rector per 82 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions.

Es presenten dues candidatures per al Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona

El dia 9 de novembre de 2005, la Junta
Electoral General va fer la proclamació defi-
nitiva dels candidats presentats. A les elec-
cions al Rectorat de la Universitat Autònoma
de Barcelona, que tindran lloc el 22 de
novembre, s’hi han presentat dos candidats.
Tota la comunitat universitària està cridada a
participar-hi. El període de campanya electo-
ral és del 10 al 21 de novembre. El dia 10
també s’inicia el termini per al vot anticipat,
que finalitza el 18 de novembre. A la pàgina
web de l’Elecció de rector/a, hi trobareu tota
la informació i l’enllaç a les pàgines web dels
candidats.
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d’empreses a la Facultat de Medicina,
s’han creat vint empreses derivades i hi ha
nou centres en fase de construcció.

Va remarcar la creació del Parc de
Recerca de la Universitat Autònoma de
Barcelona, que permetrà participar en
grans convocatòries de recerca, i de
l’Esfera UAB, que aixopluga totes les ins-
titucions que treballen al campus, els 
instituts de recerca dels hospitals i els ins-
tituts de recerca adscrits.

El rector també va fer referència a l’im-
puls donat a les múltiples activitats cultu-
rals amb la realització dels anys temàtics.
Es va referir, així mateix, a la plasmació
del vessant de compromís social amb les
activitats de la Fundació Autònoma
Solidària i amb els projectes Campus
Ítaca o Àmbit Plèiades.

Lluís Ferrer i Caubet
Catedràtic de Medicina i Cirurgia Animals.
La seva recerca està centrada en la derma-
tologia comparada i, en especial, la leish-
maniosi. Ha estat degà de la Facultat de
Veterinària, i vicerector d’Investigació i
adjunt al rector en l’etapa de Carles Solà.
És rector de la UAB des del maig de 2002.

Joaquim Maria Molins López-Rodó
Catedràtic de Ciència Política i de l’Admi-
nistració. Els grups d’interès i la seva inter-
venció en el procés polític han estat una de
les seves línies d’investigació principals.
Ha estat degà de la Facultat de Ciències
Polítiques i de Sociologia. Ha presidit l’As-
sociació Catalana de Juristes Demòcrates.
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L’EEES centra les intervencions dels claustrals
El rector explica que 

la proposta de Bolonya 
no és un paquet tancat
sinó un procés de reflexió 

Posteriorment a l’informe del rector, es
va obrir un torn d’intervencions. El pro-
fessor Joan Rué, referint-se a la interven-
ció del rector, va afirmar que cal «apro-
par realitat i discurs» i, després de refe-
rir-se a classificacions d’universitats on
la UAB «no hi surt tan bé», va reclamar
una mica de modèstia per tal d’evitar
«errors estratègics importants».

Carlos Sánchez, degà de la Facultat de
Filosofia i Lletres, va afirmar que la UAB
«progressa adequadament» i va agrair a
l’equip de govern que ara finalitza man-
dat la complicitat i la transparència
mostrada amb degans i directors de
departament: «Es fomenta, així, un fort
sentiment de pertinença». 

Sobre la seva facultat, va demanar no
baixar la guàrdia en el tema del catàleg de
titulacions, va denunciar les dificultats
per mantenir un bon professorat a causa
de la complexitat d’habilitacions i acredi-
tacions, i va reclamar que no es penalitzi
la Facultat per la seva mida: «Ens agrada
ser una facultat gran, però necessitem
més recursos econòmics i humans».

ES DEMANA UN DEBAT
L’estudiant Robert González va titllar
d’electoralista i massa optimista el dis-
curs del rector. Sobre l’Espai Europeu
d’Educació Superior (EEES), va dir que
hi ha molts punts foscos i va demanar
un debat en profunditat sobre com
s’està duent el procés. Va denunciar els
costos d’algunes taxes, les poques
beques per als estudiants de tercer cicle
i la «legalització de la precarietat» que
suposa la feina dels professors ajudants.
Finalment, «fent autocrítica», va advertir
sobre la davallada de la participació
estudiantil «causada per les dinàmiques
de la institució i de lleis com la LOU».

Emilio Luque es va mostrar crític amb
la «autocomplaença de les paraules del
rector». Es va mostrar contrari al procés
de Bolonya, sobretot pel que fa als can-
vis dits «imprescindibles» de la metodo-
logia docent: «La qualitat docent de la
UAB és molt bona». Finalment, va recor-

dar la situació «d’espera de l’Escola Uni-
versitària d’Informàtica de Sabadell», i
va denunciar la notable falta de suport
tecnicocientífic de molts laboratoris de
la UAB.

Posteriorment, el rector Lluís Ferrer va
respondre a les diferents intervencions.
Va explicar que la relació de classifica-
cions universitàries és amplia i variada i
que s’ha de tenir en compte quins parà-
metres s’utilitzen per fer-les. Sobre la
feina feta des de l’IDES, va dir que ha

ZA
M

O
R

A

la des de dins la qualitat de l’oferta mit-
jançant una comissió acadèmica».

En el segon torn de paraules, Joan Rué,
referint-se a la tasca de l’IDES, va instar
a reflexionar «al lloc que toca» i amb els
afectats, separant «la dimensió política i
la gestió tècnica». Sobre el procés d’a-
daptació a l’EEES, Sean Golden va dir
que als alumnes els decep el sistema
espanyol de beques, en què només els
estudiants amb més recursos poden
«estudiar a jornada completa», i que al
professorat el «cremen» les exigències
burocràtiques.

Emili Grifell va opinar que calen preus
més alts, «que els alumnes estan dispo-
sats a pagar», ja que, amb els actuals, la
UAB deixa «amplis espais a les universi-
tats privades». I Antoni Tulla va pregun-
tar al rector sobre el pla d’inversions i la
reforma de la LOU.

El rector va contestar que cal endegar
el debat que demana Rué sobre l’IDES.
Va dir que la responsabilitat sobre la
burocratització de l’adaptació a l’EEES
no és només del DURSI, perquè només
la UAB ha demanat que se simplifiqui el
procés. Segons ell: «Podríem posar un
preu més alt, però canviaríem els estu-
diants amb millors notes pels estudiants
amb més diners». 

Carlos Sánchez va denunciar
les dificultats per mantenir 

un bon professorat 
a causa de la complexitat 

d’habilitacions i acreditacions

estat molt bona, però que cal aturar-se i
fer una reflexió sobre si s’ha d’afavorir
un model global o específic segons les
necessitats de cada titulació.

Sobre l’EEES, va dir que és un procés
de reflexió, «no un paquet tancat que
s’ha d’acceptar tal qual» i que, més que
optimista, s’havia de ser realista, «ja que
és un procés que s’està donant a tot
Europa». Segons va recordar, s’ha expli-
cat el procés davant de més de tres mil
estudiants en diferents actes. 

Sobre el futur del campus de Sabadell,
va defensar l’opció de mantenir centres
únics amb dues seus –Bellaterra i Sa-
badell–, amb la seva corresponent parti-
cipació en la docència, en la recerca i en
els serveis. Sobre els preus de les taxes
de tercer cicle, va afirmar que es mante-
nen en uns límits normals, tret d’alguna
excepció: «La UAB és l’única que contro-

Un moment del Claustre.

Joan Rue.

Carles Sánchez.

CLAUSTRE
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Robert González.
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L’acte va iniciar tot un
seguit d’activitats a la UAB
per retre un homenatge a la
recuperació de la memòria
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La Universitat investeix doctora honoris causa
la presidenta d’Abuelas de Plaza de Mayo

La Universitat Autònoma de Barcelona
va investir doctora honoris causa Estela
Barnes de Carlotto, presidenta de l’asso-
ciació argentina Abuelas de Plaza de
Mayo, en una cerimònia que va tenir lloc
el 4 d’octubre a la sala d’actes de l’edifi-
ci del Rectorat de la UAB. Aquest acte va
inaugurar també el curs acadèmic de les
facultats de Filosofia i Lletres, de Dret i
de Ciències Polítiques i de Sociologia. 

Lluitadora incansable pels drets
humans i per la recuperació d’una
memòria segrestada, Estela Barnes és la
presidenta d’una associació que ja ha
localitzat 81 nens sostrets al llarg de la
dictadura militar argentina. 

RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA
Aquest reconeixement de la UAB és,
segons Josep Lluís Martín Ramos, pro-
fessor del Departament d’Història
Moderna i Contemporània i padrí de la
doctoranda, un homenatge a la recupe-
ració de la memòria. 

Després de vint-i-vuit anys d’un «dur i
dolorós camí», va explicar Estela, «les
àvies som més velles, però el cor ens
batega amb increïble vigor, enfortit per
la perseverança, l’optimisme i l’amor pel
que fem», i va cloure el seu discurs amb
el compromís de no abandonar la lluita.
El rector Lluís Ferrer va lloar la tasca feta
per l’associació Abuelas de Plaza de

que va tractar d’aspectes com la justícia
transicional en els processos de demo-
cratització, la repressió política a l’Argen-
tina o la lluita per la democràcia a
l’Amèrica Llatina i a Espanya. També va
tenir lloc un recital de poesia i música a
càrrec de Gabriel Alejo Jacovski, un
espectacle titulat Buenos Aires, bellaterra
(una historia, una armonía, una ima-
gen), a càrrec del grup Dinosaurios, i una
exposició de fotografia i pintura amb
materials cedits per artistes que han
estat víctimes de la dictadura argentina.

Mayo, la qual ha travessat les fronteres. I
va relacionar el darrer honoris causa de
la UAB, el doctor James D. Watson,
«honorat pel seu compromís amb la
veritat científica», amb el de les Abuelas
de Plaza de Mayo, «pel seu compromís
amb la veritat històrica».

El reconeixement als qui es dediquen a
rescatar la memòria també va ser l’eix
central de les activitats que les tres
facultats i el Rectorat van impulsar
durant tot el mes d’octubre. Així, es va fer
un cicle de conferències i taules rodones

Un congrés analitza la projecció social de l’escriptor a la literatura
El Grup d’Estudis de Literatura Catalana
Contemporània de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona va organitzar, els dies 26,
27 i 28 d’octubre, un congrés sobre la pro-
jecció social de l’escriptor en la literatura
catalana contemporània. 

L’objectiu primordial era aprofundir en
l’estudi de les formes de construcció i de
representació social de la figura de l’es-
criptor en la literatura i analitzar el procés

de creació de la imatge social del literat.
Mitjançant una retrospectiva àmplia per
la història literària catalana, els partici-
pants van estudiar la figura del novel·lista
i del poeta actual, implicat en els temes
socials del moment. 

Geoffrey Ribbans, professor emèrit de la
Brown University, centre docent dels
Estats Units, va fer la conferència inaugu-
ral, que va tenir lloc a l’Institut d’Estudis

Catalans, seu de la primera jornada. La
resta del congrés va tenir lloc a les ins-
tal·lacions de la Facultat de Filosofia i
Lletres de la UAB. Els ponents, una trente-
na, eren professors, especialistes i cata-
lanòfils d’universitats europees i america-
nes, entre els quals cal destacar Bradley
Epps (Universitat de Harvard), Enric
Cassany, Joan Francesc Mira o Joan Lluís
Marfany (Universitat de Liverpool).

Estela Barnes de Carlotto, en el moment en què el rector la investeix doctora honoris causa.

La delegació argentina que va assistir a l’acte. Una de les taules rodones.
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S’inaugura el curs a les facultats
i centres docents de la Universitat Autònoma
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OL’alcalde de Barcelona,

Joan Clos, i el president 
del Barça, Joan Laporta,
fan les lliçons inaugurals

A més de la inauguració del curs de les
facultats de Filosofia i Lletres, de Cièn-
cies Polítiques i de Sociologia i de Dret
–coincidint amb la investidura com a
doctora honoris causa d’Estela Barnes de
Carlotto a petició de les esmentades fa-
cultats–, la Facultat de Dret va inaugurar
també el curs amb els alumnes de tarda,
el dia 5, amb una xerrada del president
del Barça, Joan Laporta.

El professor emèrit Josep Montserrat va
parlar de «La conversa de cultures» en
l’acte de la inauguració del curs a la
Facultat de Ciències de l’Educació, que
va tenir lloc el dia 17 d’octubre.

El 19 d’octubre va ser la inauguració de
curs de les escoles universitàries d’In-
formàtica i d’Estudis Empresarials de
Sabadell, amb una conferència del pro-

fessor Carles Moslares sobre «La globalit-
zació, els mercats emergents i les noves
tecnologies».

El dia 18 es va fer un acte, amb la pre-
sència del rector, amb motiu de la inau-
guració de les obres de la Unitat Docent
de l’Hospital Universitari Germans Trias
i Pujol, i el dia 19, a la Unitat Docent de
l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau,
es va inaugurar el curs acadèmic amb la
presència de Joan Clos, alcalde de
Barcelona i alumne de la primera pro-
moció de Medicina de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Àlvar Net i Joan Clos.
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Joan Laporta i Francesca Puigpelat.

PREMIS

El doctor Albert J. Jovell Fernández, director
de la Fundació Biblioteca Josep Laporte, ha
estat guardonat amb el Premi a l’Obra
Periodística de l’any 2004, que concedeix la
Fundació Víctor Grífols i Lucas, per l’article
«Deseo de morir, voluntad de vivir», que va
publicar El País. Jovell és metge especialista
en medicina preventiva i salut pública, sociò-
leg i doctor en Salut Pública per la Universitat
de Harvard. Ha estat responsable d’investiga-
ció i formació de l’Agència d’Avaluació de
Tecnologies Mèdiques del Departament de
Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

Al professor Joaquim Barraquer Moner,
catedràtic de cirurgia ocular i director de
l’Institut Universitari Barraquer, adscrit a la
UAB, li va ser concedida, per l’European
Association for Vision and Eye Research
(EVER), la Medalla d’Or AER-2005 en el
decurs de la reunió anual d’aquesta associa-
ció, que va tenir lloc a Portugal a principis
d’octubre, en reconeixement als seus mèrits
científics, clínics i quirúrgics. Aquesta és una
organització que aglutina els investigadors
de la visió i de l’ull per intercanviar i trans-
metre els coneixements adquirits.

El professor Jordi Vallverdú Segura, del
Departament de Filosofia, ha estat becat, per
segona vegada consecutiva, per la Fundació
Víctor Grífols i Lucas pel seu projecte «Les
fronteres del llenguatge bioètic: un nou pensar
(intel·lectuals, ciutadans, científics i artistes en
la recerca de nous significats)». El treball ana-
litza els límits del llenguatge humà contempo-
rani davant dels avenços produïts per les bio-
tecnologies. Termes com «mare», «natural»,
«ésser humà» o «vida» han de ser replantejats
davant dels canvis científics i requereixen que
es torni a pensar el seu significat.

Joaquim Barraquer, 
homenatjat per EVER

Albert Jovell, guardonat 
per la Fundació Víctor Grífols

Jordi Vallverdú, becat 
pel seu treball sobre bioètica

El 20 d’octubre, Antonio Cabezas va
parlar sobre la traducció del japonès en
l’acte de la inauguració de curs a la Fa-
cultat de Traducció i d’Interpretació. El
dia 24 es va inaugurar el curs a la Facultat
de Psicologia amb l’actuació musical del
grup Quatre-Jazz. El mateix dia, el conse-
ller delegat d’Acerinox, Victoriano Mu-
ñoz, va pronunciar la conferència inau-
gural del curs acadèmic de la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials.
Per al 17 de novembre resta la inaugura-
ció de curs de la Facultat de Ciències,
coincidint amb Sant Albert.
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El Centre d’Estudis sobre les Èpoques
Franquista i Democràtica (CEFID) de la
UAB i el Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB) van organitzar el
congrés La Transició de la Dictadura
Franquista a la Democràcia, que va tenir
lloc els dies 20, 21 i 22 d’octubre al CCCB. 

El CEFID de la UAB
organitza un congrés 
al Centre de Cultura
Contemporània 

L’hispanista Gabriel Jackson, durant el congrés.

Segons els organitzadors, trenta anys
després de la mort del dictador Francisco
Franco, es fa cada cop més necessària
una posada en comú multidisciplinària
sobre el significat de la transició de la dic-
tadura a la democràcia. 

Per aquest motiu, el CEFID de la UAB va
proposar al Centre de Cultura Contempo-
rània de Barcelona organitzar aquest
congrés, que pretenia ser un espai de
revisió conjunta de la complexa transició
política, cultural, social i econòmica que
es va produir a Espanya als anys setanta
del segle XX.

Les comunicacions es van dividir en sis
temes que van tractar la crisi de la dicta-
dura, els condicionants econòmics i
socials, els nous i vells moviments socials,
els projectes i les realitats: continuisme,
reformisme, rupturisme..., la cultura en la
transició i les herències del franquisme,
herències de la transició.

Els historiadors analitzen
la transició democràtica

BREUS

Sun Microsystems Ibérica ha donat a la UAB
una aula dotada amb equipament d’última
generació en tecnologia informàtica. L’aula,
que ja la utilitzen més de 1.300 alumnes,
es va inaugurar el dimarts 25 d’octubre 
a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
(ETSE). Està destinada, principalment, 
a la realització de pràctiques de diverses
assignatures. L’aula, valorada en uns 
70.000 euros, està formada per un servidor
Sun Fire V250 i dotze estacions de treball
Sun Blade 1500, a més del programari
necessari per posar en marxa l’aula.

Nova aula Sun a l’ETSE

El curs 2004-2005, la UAB ha estat avaluada
per l'European University Association (EUA),
hereva de l’antiga Conferència de Rectors
Europeus (CRE). Recentment, l’EUA ha
enviat l’informe amb les conclusions finals.
Aquest cop, el Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació (DURSI)
ha considerat l’oportunitat d’organitzar 
una avaluació institucional per a totes 
les universitats catalanes i la UAB s’ha 
presentat en un primer torn, juntament 
amb la UPC, la Universitat de Lleida, 
la Universitat Rovira i Virgili i la UOC.

Avaluació europea de la UAB

L’hispanista nord-americà Gabriel Jackson
(Mount Vernon, Nova York, 1921) va fer la con-
ferència inaugural d’aquest congrés. Jackson,
que fa més de vint anys que viu a Barcelona i
escriu sovint per a El País i altres mitjans, va
comparar la Segona República espanyola i la
Transició. Per a ell, la diferència entre el
fracàs de la primera i l’èxit de la segona va ser
la conjuntura internacional. 

En contra de la llegenda conservadora que
presenta la república «com a desordre i poc
més», Jackson va buscar les causes del tràgic
final de la república en la situació dels anys tren-
ta al món: «la crisi econòmica mundial, l’auge
del feixisme i del comunisme a l’URSS o la timi-
desa de les democràcies europees». Per contra,
el 1976 l’entorn va ser molt més favorable per a
l’èxit de la transició democràtica: «Ja s’havia ini-
ciat la decadència del model de l’URSS». 

Col·laboració amb Novartis per a la creació de laboratoris docents

La UAB va signar, el 17 d’octubre pas-
sat, un conveni de col·laboració amb
l’empresa farmacèutica Novartis per a
la creació dels laboratoris d’habilitats
clíniques i simulació de les unitats
docents hospitalàries de la Universitat.
Aquestes unitats docents es troben a
Bellaterra, a l’Hospital de Sant Pau, a
l’Hospital Vall d’Hebron, a l’Hospital
del Mar i a l’Hospital Germans Trias i
Pujol de Badalona. 

L’acord el van firmar el rector de la
UAB, Lluís Ferrer, i el director general de

Gabriel Jackson 

la Divisió Pharma de Novartis Farma-
céutica, Juan Bigorra. 

«La relació estreta amb el sector far-
macèutic mostra la voluntat de la UAB
per mantenir el seu compromís social i
de participar activament en el teixit
industrial del nostre entorn», va afirmar
el rector en el moment de la signatura.
Juan Bigorra va assenyalar la voluntat de
col·laboració de Novartis en la formació
mèdica continuada i en el desenvolupa-
ment de la investigació clínica en atenció
primària. 
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Eugeni Bregolat,
Amadeu Jensana i Carmen
Tirado ofereixen xerrades
sobre diferents temes

L’economia i les lleis, en les
conferències de l’Any de l’Àsia

http://www.uab.es/ gab-llengua-catalana

El Gabinet de Llengua Catalana de la UAB disposa d’un interessant
web ple de recursos i eines per treballar amb la llengua. Des de la
pàgina principal, es pot accedir a serveis de formació, d’assessora-
ment i de dinamització. Així, es pot utilitzar el traductor automàtic;
consultar recursos per escriure millor, com ara terminologies, dic-
cionaris, criteris lingüístics o models de documents; es pot conèixer
el programa de voluntaris lingüístics i aprofundir en la situació lin-
güística de l’Autònoma; o bé apuntar-se a un dels cursos de forma-
ció. Ara, a més, es pot entrar a la pàgina «No deixis fora la llengua:
clicCA’T», una acció informativa per donar a conèixer els recursos
disponibles a Internet que ens poden ajudar en la nostra comunica-
ció oral i escrita.

Amadeu Jensana.

Carmen Tirado, a l’esquerra, amb Minoru Shiraishi.

EL WEB

NOMENAMENTS
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Joaquim Coll, nou degà 
de la Facultat de Medicina

Joaquim Coll Daroca va ser elegit, 
el 19 d’octubre, nou degà de la Facultat 
de Medicina. L’equip del Deganat el formen
Josep Nebot (secretari) i els vicedegans
Susan Webb (Docència), Agustina García
(Economia), Xavier Mir (Alumnes), Enric
Cáceres (Innovació Docent i Relacions
Internacionals) i Miquel Sabrià (Postgrau).
Metge especialista en medicina interna,
Coll és cap de secció de Medicina Interna
de l’Hospital del Mar. Les seves línies 
d’investigació s’han dirigit cap a l’estudi de
l’autoimmunitat. Va ser president de la
Societat Catalana de Medicina Interna.

Després que Jonathan Spence, titular de
la càtedra Sterling d’Història de la
Universitat de Yale, oferís la lliçó inaugu-
ral del curs acadèmic el 30 de setembre
passat, les activitats de l’Any de l’Àsia
Oriental van continuar el dia 10 d’octu-
bre amb una conferència d’Eugeni
Bregolat, exambaixador espanyol a
Indonèsia, a la Xina, al Canadà i a Rús-
sia. Bregolat va parlar sobre la notable
evolució produïda a l’Àsia tot fent-ne
una panoràmica ràpida i concreta. 

La setmana següent, el dia 17 d’octu-
bre, va ser el torn d’Amadeu Jensana,
director del Cercle de Negocis de Casa
Àsia, que va exposar la transformació
pautada que han experimentat els països
asiàtics des de 1950, any durant el qual es
van veure afectats per diverses cir-
cumstàncies econòmiques. 

Carmen Tirado, professora de Dret
Internacional Públic i Relacions Inter-
nacionals a la Universitat de Saragossa,
va oferir, el dia 24 d’octubre, una ponèn-
cia jurídica titulada «El Japó en l’escena
internacional: problemes relacionats
amb la sortida de tropes fora del seu
territori». La presentació de la confe-

renciant va ser a càrrec de Minoru
Shiraishi, professora del Departament
de Traducció i d’Interpretació de la
UAB.

Finalment, el professor Jochen Noth,
director de l’Asia Pacific Institute for
Management de Berlín, va pronunciar,
el dia 7 d’octubre, la conferència titula-
da «Observacions sobre els canvis
socials i la reforma política a la Xina
actual».

Professors amb nous càrrecs

Emilio Prado Picó dirigeix el Departament
de Comunicació Audiovisual i de Publicitat;
Núria Gorgorio Solà és la nova directora del
Departament de Didàctica de la Matemàtica
i de les Ciències Experimentals; 
Francisco Pérez Amorós s’ha fet càrrec del
Departament de Dret Públic i de Ciències
Historicojurídiques, i Antonio Martín Artiles
dirigeix el Departament de Sociologia. 
A més, Carme Martínez González és la 
nova responsable de la Unitat d’Innovació
Docent en Educació Superior (IDES).



Els autors pertanyen als
departaments de Geografia
i de Biologia Animal, de
Biologia Vegetal i d’Ecologia

RECERCA

L’Atles utilitza eines digitals per dur a
terme tot el procés cartogràfic: des de
l’obtenció de les dades, la seva depuració
i l’elaboració dels mapes, fins a la difusió
mitjançant Internet. Gràcies a la combi-
nació de tècniques de cartografia, mode-
lització matemàtica i anàlisi estadística,
els investigadors han obtingut mapes
d’una gran qualitat i precisió. 

Es tracta del millor altes climàtic de la
península Ibèrica que existeix actual-
ment, tant pel volum de dades analitzades

com pel detall de la cartografia, l’objecti-
vitat del procés d’elaboració, el baix nivell
d’error estadístic i la riquesa de dades
climàtiques cartografiades.

Els mapes de l’Atles es basen en la mitja-
na de sèries de llarga durada (entre 15 i 50
anys) de les estacions meteorològiques i,
per tant, amb un valor diferent del que
ens ofereixen les previsions a curt termini
dels mapes meteorològics. 

Comprèn una gran quantitat de varia-
bles climàtiques i una elevada resolució
espacial (informació cada 200 metres
sobre tota la península Ibèrica) i temporal
(informació per a cada mes de l’any i
també un resum anual). 

L’objectiu dels investigadors ha estat
aplicar la potència actual dels sistemes
d’informació geogràfica a la plasmació
cartogràfica de distintes variables climàti-
ques. L’Atles va sorgir de la necessitat de
disposar d’aquests mapes conjuntament
amb la possibilitat tècnica de realitzar-los.

D’esquerra a dreta: Miquel Ninyerola, Joan Roure i Xavier Pons.
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La combinació de tècniques 
de cartografia, modelització

matemàtica i anàlisi estadística
ha permès crear l’Atles

Això ha donat lloc a un model matemati-
coestadístic implementat en un sistema
d’informació geogràfica per generar una
cartografia contínua a partir de les dades
de les estacions meteorològiques.

«L’Atles és el millor conjunt de mapes
digitals de temperatura mitjana de l’aire,
precipitació i radiació solar per a tota la
península Ibèrica», explica el professor de
la UAB Xavier Pons, investigador del pro-
jecte. «Ens vam adonar de l’absència de
cartografia climàtica generada mitjançant
mètodes objectius per a l’àmbit de la
península Ibèrica», explica el professor
Joan Roure en referència als orígens del
projecte. I continua: «La cartografia
climàtica que existia abans d’aquest atles
era d’origen analògic i basada, principal-
ment, en la interpretació subjectiva per
part dels experts».

L’Atles climàtic a Internet
L’Atles és disponible de manera gratuïta per
Internet mitjançant un servidor de cartogra-
fia que permet dos nivells d’interacció: un
nivell senzill per a usuaris no especialitzats
que permet consultar i imprimir la informa-
ció, i un segon nivell per a usuaris avançats
que permet la descàrrega de dades originals
per tal d’incorporar tota la informació en els
seus sistemes d’informació geogràfica i rea-
litzar anàlisis més complexes.

A diferència d’altres servidors de cartogra-
fia, el format de les dades segueix un patró
estàndard que permet als usuaris creuar la
informació de l’Atles amb altres dades
ambientals i geogràfiques amb l’objectiu de
millorar la comprensió, la interpretació i la
gestió del medi.

L’adreça web de l’Atles climàtic digital de la
península Ibèrica és:
http://opengis.uab.es/wms/iberia/index.htm
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Primer atles climàtic digital de la Península
Es tracta del conjunt de mapes més precís que s’ha elaborat fins ara



Gestiona una base de
dades sobre bibliografia
local catalana amb prop
de 115.000 referències

Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya

GRUP D’ESTUDIS

RECERCA

tar la necessitat d’una base de dades que
recuperés tota la bibliografia local de
Catalunya. La iniciativa va rebre el
suport de la Diputació de Barcelona. I el
1995, la UAB va reconèixer aquest nucli
com a servei de suport a la recerca (S3).

L’objectiu principal va ser la creació de
la base de dades i després la seva am-

Col·laboració constant amb centres de la UAB i externs
L’SDHLC dóna diferents serveis. A més de la
distribució de les dades (sobretot a través
d’Internet), ofereix atenció als investigadors
que consulten la base de dades ajudant-los a
fer una cerca temàtica, un índex d’autors o
matèries, etc.

Un altre dels serveis que ofereix l’SDHLC
és l’assessorament en l’organització d’arxius
i biblioteques tant a centres de la UAB com a
centres externs, com el Museu Arxiu de Santa
Maria, de Mataró, la Fundació Utopia García
Nieto, de Cornellà, l’Associació d’Arxivers de

El Servei de Documentació d’Història
Local de Catalunya (SDHLC), del Depar-
tament d’Història Moderna i Contem-
porània, està situat a la Biblioteca d’Hu-
manitats de la UAB. Està dirigit pel doc-
tor Borja de Riquer i gestiona una im-
portant base de dades que abasta tots
els municipis de Catalunya i que està en
un procés d’ampliació constant.

La memòria de l’SDHLC ha recollit
115.000 referències, amb dates de publi-
cació que van des de finals del segle XVII

fins a l’actualitat. Està considerat un
centre de referència, ja que no n’hi ha
cap altre d’aquestes característiques a
tot l’Estat. La documentació local com-
prèn monografies, actes de congressos,
revistes locals, literatura gris (memòries
de gestió d’entitats locals, etc.), tesis i
tesines, biografies i memòries de perso-
natges locals, etc. A diferència d’altres
centres d’informació, el Servei cataloga,
exhaustivament, els documents analit-
zant els articles de revistes, les comu-
nicacions a congressos i els capítols de
llibres en obres col·lectives.

L’SDHLC es va crear l’any 1987 arran
d’un projecte d’investigació de la CICYT,
del Ministeri d’Educació i Ciència, per
elaborar un estat de la qüestió de la his-
toriografia local catalana. D’aquell pro-
jecte, en va sortir un nucli format per
professors d’història contemporània,
becaris i col·laboradors, que va consta-
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pliació i manteniment. En un primer
moment, van començar per les grans
biblioteques (Biblioteca de Catalunya,
Biblioteca Arús, Centre Borja de Sant
Cugat, etc.). Van penjar les 35.000 pri-
meres referències a Internet el 1996
(www.diba.es/fonshl/fonshl.htm).

La documentació local comprèn
un ampli ventall de productes:
monografies, revistes locals,

actes de congressos, etc. 
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Catalunya, el Museu-Biblioteca Episcopal de
Vic, el Museu de Badalona, etc.

Dins de la UAB, l’SDHLC ha ajudat molts
grups de recerca, com el Grup d’Història
Comparada de l’Europa Moderna, el Grup de
Recerca d’Història Cultural, el Grup d’Història
del Parlamentarisme, l’IGOP, etc. En el cas de
l’ajuda als centres i grups de la UAB, no es
percep cap remuneració. Quan són centres
externs, sí que hi ha una compensació econò-
mica. També han signat 27 convenis de col·la-
boració amb entitats públiques i privades.

El llenguatge documental
Mentre elaborava la base de dades, l’SDHLC va
detectar la necessitat d’un llenguatge docu-
mental per a aquest tipus de documents. El
Servei va crear aquesta eina, el Tesaurus
d’Història de Catalunya, que fan servir molts
centres locals que organitzen els seus fons.
L’SDHLC està preparant ara una nova edició del
Tesaurus amb més de 3.600 termes d’història
local, terminologia molt específica com «Festa
dels Tres Tombs», «Avalot de les faves de Man-
resa», que ajuden els investigadors en la recu-
peració de la informació molt específica.

En una segona fase, van apropar-se a
les comarques. La bibliografia local mol-
tes vegades no porta ISBN, no té distri-
bució fora de la comarca, no arriba a les
grans biblioteques, etc. Aleshores, van
signar un conveni marc amb la Diputa-
ció de Barcelona i la Coordinadora d’Es-
tudis de Centres de Parla Catalana i van
començar a treballar a les comarques de
Barcelona. L’SDHLC té com a objectiu,
per al 2006, reproduir el sistema de fer
bases de dades comarcals als àmbits de
Girona, Lleida i Tarragona.

El professor Borja de Riquer, catedràtic
del Departament d’Història Moderna i
Contemporània de la UAB, és el director
científic de l’SDHLC. Maribel Cuadrado
és la responsable tècnica del Servei. Hi
ha un equip investigador format pels
professors Carme Molinero, Pere Ysàs i
Remei Perpinyà. Completen l’equip un
tècnic de suport a la recerca i becaris de-
dicats al treball de camp.

D’esquerra a dreta, Remei Perpinyà, Maribel Cuadrado i Borja de Riquer (director de l’SDHLC).



RECERCA

La Universitat Autònoma de Barcelona
ha endegat un projecte ambiciós en bio-
logia: crear la primera gran base de
dades on els investigadors de tot el món
puguin cercar petites variacions entre els
gens de diferents individus i espècies
animals.

El projecte, que lidera l’investigador
Antonio Barbadilla, del Departament de
Genètica i de Microbiologia, en col·labo-
ració amb l’investigador Miquel Àngel
Senar, del Departament d’Arquitectura
de Computadors i Sistemes Operatius, ja
disposa de la tecnologia necessària i ha
fet un primer pas de prova: la creació de
la base de dades que recull la diversitat
genètica del gènere Drosophila (la mosca
de la fruita), el més estudiat pels genetis-
tes. En aquesta primera fase, el projecte
ja ha esdevingut un dels recursos de
referència de la comunitat científica
internacional i serà referenciat a la base
de dades internacional FlyBase sobre el
genoma d’aquest gènere.

Amb l’ampliació a altres gèneres ani-
mals, s’accelerarà i es facilitarà l’anàlisi
de la diversitat genètica que es duu a
terme en laboratoris d’arreu del món. 
El que poden cercar els científics en
aquesta base de dades són les petites
variacions que existeixen entre diferents
individus d’una espècie i també entre
diferents espècies, en els elements de la
molècula de DNA que configuren la in-

BREUS

Davantis SL, empresa derivada de la UAB
dedicada al disseny, la fabricació i la
comercialització de programari intel·ligent
de seguretat i videovigilància per a empreses
i institucions, ha guanyat el Premi
Emprenedors 2005 de Caixa Manresa. El
concurs atorga 6.000 euros als tres primers
classificats, i 30.000 euros addicionals 
al primer classificat si aconsegueix 
un finançament mínim de 120.000 euros 
en els propers sis mesos. El premi va ser
entregat dijous a Manresa amb la presència
de Josep Huguet, conseller de Comerç,
Turisme i Consum; Jordi Valls, alcalde de
Manresa, Valentí Roqueta, president 
de Caixa Manresa, i Adolf Todó, director 
general de Caixa Manresa. La companyia 
és promoguda pels emprenedors Òscar
Bastidas, Xavier Miralles i Jordi Lluís.

Una cuca d’humitat del
Mediterrani arriba a Hongria

Davantis guanya el Premi
Emprenedors 2005

Primera base de dades sobre
diversitat genètica en animals

L’amiloïdosi és un trastorn pel qual fibres 
de proteïnes no solubles es dipositen 
en diferents òrgans i teixits i n’alteren 
el funcionament normal. Malgrat que s’han
dut a terme diferents estudis amb animals
sobre aquesta malaltia, investigadors
del Departament de Sanitat i d’Anatomia
Animals de la UAB descriuen l’estudi 
del primer cas d’amiloïdosi en porc
senglar en un article publicat al Journal 
of Veterinary Medicine. Series A. Physiology
Pathology Clinical Medicine.

Descripció del primer cas
d’amiloïdosi en porc senglar

Un estudi d’András Tartally, Erszébet
Hornung i Xavier Espadaler, publicat 
al Myrmecologische Nachrichten (2004),
comenta la presència conjunta de dues
espècies de grups molt diferents 
(crustacis i insectes respectivament) 
a Hongria i Espanya. La cuca d’humitat
Platyarthrus schoblii, que viu dins els nius
de formigues, ha arribat a Hongria 
acompanyant la formiga invasora Lasius
neglectus. La presència conjunta de dues
espècies que tenen una llarga història 
de convivència en una zona geogràfica que
no és la seva d'origen és un cas molt poc
freqüent en la biologia de les invasions.
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El projecte està basat 
en el servidor web PDA,
una eina informàtica que
analitza dades a gran escala

formació genètica: els nucleòtids. Dos
individus diferents poden tenir el mateix
gen dins el seu genoma, però amb un sol
nucleòtid canviat. Aquestes petites di-
ferències, que es mantenen de generació
en generació, són una eina de gran utili-
tat per a la recerca sobre l’evolució. De la
mateixa manera, les petites variacions
genètiques poden estar relacionades
amb l’aparició de malalties d’origen
genètic, per la qual cosa són de gran
importància en la recerca biomèdica i en
el desenvolupament de fàrmacs.

El projecte està basat en el servidor
web PDA (Pipeline Diversity Analysis),
una eina informàtica presentada fa un
any pels mateixos investigadors, que

Permetrà detectar petites 
variacions del genoma 

relacionades amb canvis 
evolutius i malalties hereditàries

permet analitzar a gran escala la diversi-
tat genètica a partir de dades arxivades
en les grans bases de dades públiques de
genòmica, com el GenBank. Consisteix
en un conjunt de programes que, d’una
manera automàtica, cerquen les seqüèn-
cies que hi ha a les grans bases de dades
públiques de DNA, les agrupen i mesu-
ren la diversitat genètica en diferents
regions del genoma. 

La nova base de dades sobre la diversi-
tat genètica està disponible perquè la
pugui utilitzar la comunitat científica a
l’adreça d’Internet http://dpdb.uab.es
/dpdb.

PA
R

ET
O

Antonio Barbadilla, al centre, amb el seu equip.
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Dos milions de treballs de computació de l’EGEE

El Port d’Informació Científica (PIC) és l’encarregat de coordinar el projecte EGEE al sud d’Europa.

amb el Large Hadron Collider, l’accele-
rador de partícules del CERN, i amb la
medicina, com el projecte de biomedici-
na Wisdom, que cerca fàrmacs més efec-
tius contra la malària.

Coincidint amb la conferència, Viviane
Reding, comissionària europea de So-
cietat de la Informació i Mitjans, va visi-
tar el CERN i va realçar la posició clau
que Europa té en el camp de les infraes-
tructures virtuals, amb projectes de gran
projecció com GEANT-2, la xarxa d’in-
vestigació mundial més potent, i EGEE,
la infraestructura grid global de més
abast. Gràcies als avenços assolits en la
tecnologia grid, la Unió Europea ha
aprovat recentment projectes que vin-
cularan també Sud-amèrica i la Xina en
la construcció d’aquest servei virtual de
computació compartida.

La interconnexió de centenars de cen-
tres de recursos avança a grans passos,

de la geoquímica d’isòtops i la seva apli-
cació a la investigació sobre canvi climà-
tic global. Ha dirigit un gran ventall de
projectes de recerca que impliquen
l’anàlisi de rastres d’isòtops en organis-
mes de l’oceà Antàrtic, coralls dels oce-
ans tropicals i materials del llac Baikal.
Shemesh va presentar a la UAB els resul-
tats més recents de la seva recerca.

Per la seva banda, Stocker és professor
de física ambiental i del clima de l’Ins-
titut de Física de la Universitat de
Berna, a Suïssa. És un dels màxims
experts en la dinàmica del sistema

climàtic. Ha contribuït significativa-
ment a la recerca climàtica amb els
seus models centrats en els canvis
climàtics del passat i del futur. És
membre del comitè de direcció del pro-
grama internacional sobre variació
climàtica i predictibilitat (CLIVAR). 

Ha estat molt implicat en un recent
projecte europeu anomenat EPICA per
documentar la variació i la variabilitat
de la concentració dels gasos d’efecte
hivernacle en el passat. El professor
Stocker va presentar els darrers resultats
d’aquest projecte en el seminari.

de manera que la proposta per al projec-
te successor EGEE-II, que arrencarà
segurament l’abril de 2006, ja ha estat
signada per noranta centres. Manuel
Delfino, director del Port d’Informació
Científica, ha aconseguit atreure el CIE-
MAT, Telefònica I+D, la Universitat
Complutense de Madrid i la Universitat
de Saragossa a la Federació sud-oest que
lidera i que ja inclou el LIP (Portugal), el
CESGA, el CSIC, el PIC, RedIris i la UPV.

Stocker i Shemesh, experts mundials en canvi climàtic, a la UAB

El projecte el coordina 
al sud-oest europeu el Port
d’Informació Científica
(PIC), situat a la UAB

El projecte de computació compartida
EGEE (Enabling Grids for E-science in
Europe), coordinat pel Port d’Informa-
ció Científica (PIC) a Espanya i Portugal,
ja ha superat els dos milions de treballs
executats, la qual cosa implica moure
diàriament milions de megabytes entre
més de deu mil ordinadors distribuïts
globalment. L’assoliment d’aquesta fita
s’ha anunciat a la quarta conferència
EGEE, sota el lema «Infraestructures vir-
tuals globals i persistents per al coneixe-
ment científic», a Pisa (Itàlia), la darrera
setmana d’octubre.

MÉS DE MIL USUARIS
Divuit mesos després del llançament del
projecte, més de mil usuaris agrupats en
més de vuitanta organitzacions virtuals
ja utilitzen aquesta infraestructura de
computació compartida per dur a terme
les seves tasques de computació. 

La tecnologia grid és un fort catalitza-
dor per a la recerca perquè permet la
gestió de l’accés a dades i a ordinadors
independentment de la localització geo-
gràfica de l’usuari. 

Avui, sis branques científiques la fan
servir per a més de vint aplicacions. Les
més importants són les relacionades

Thomas Stocker i Aldo Shemesh, dues
grans figures en la recerca sobre el canvi
climàtic, van visitar la Universitat Autò-
noma de Barcelona els dies 20 i 21 d’oc-
tubre. Els dos investigadors van partici-
par en els dos seminaris sobre canvi
climàtic global que va organitzar
l’Institut de Ciència i de Tecnologies
Ambientals (ICTA) de la UAB.

Aldo Shemesh és professor de ciències
ambientals del Departament de Ciències
Ambientals i Recerca Energètica de
l’Institut Weizmann, a Israel. El professor
Shemesh és el líder mundial en l’estudi
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La Festa Major de la UAB, celebrada el
dijous 3 de novembre, va arribar a la vinte-
na edició amb la consolidació d’un model
de festa iniciat fa uns anys, basat en una
forta implicació i participació dels col·lec-
tius que tenen seu al campus, una impor-
tant oferta artística i cultural i una especial
sensibilitat per la sostenibilitat, el medi
ambient i la cooperació solidària.

Al voltant de quaranta mil persones van
participar en un moment o altre del dia en
la festa, que va tenir com a espais físics
centrals la rambla Nord i la plaça Cívica.

LA CURSA TORNA A LA FESTA
Després d’uns quants anys sense cursa,
aquesta competició esportiva va tornar a
ser present a la Festa Major. I ho va fer amb
molt d’èxit, ja que gairebé 480 persones
van participar en un recorregut que va
transcórrer per l’eix central. Alberto
Ramírez va guanyar l’itinerari de sis quilò-
metres i Jordi Cruz, el de tres quilòmetres.

Les paradetes dels estudiants (enguany,
al voltant d’un centenar) i la música van
omplir la rambla Nord. Mentre que l’esce-
nari de Lletres va acollir les actuacions de

La Festa Major, amb més participació que mai
La cursa va ser tot un èxit: hi van córrer gairebé cinc-centes persones 

Els protagonistes, les
paradetes dels estudiants i
les actuacions de diferents
col·lectius de la UAB

grups com Trifásico, Strombers, La Kinky
Beat o Los Fulanos, els grups participants
en el programa L’Autònoma Actua van
mostrar el seu so a l’escenari situat entre la
Facultat de Ciències de l’Educació i la
Facultat de Traducció i d’Interpretació.

A la plaça Cívica s’hi va poder veure
dansa amb l’espectacle de Sol Picó Diva

La cursa, que va transcorrer per l’Eix central, va tornar a la Festa Major amb molt d’èxit.

El col·lectiu Patatabrava.com ha estat el guanyador del
concurs del pòster de la Festa Major 2005. A la segona edi-
ció del concurs, s’hi va presentar una desena de propostes
de diferents col·lectius i associacions de la UAB. Els gua-
nyadors s’han endut un premi consistent en 600 euros.
Patatabrava.com és una associació, molt popular entre els
estudiants, que es dedica a aplegar apunts i treballs valo-
rats i ordenats per carreres i professors de les universitats
catalanes, gràcies a les aportacions de centenars d'estu-
diants. L’any passat va ser el SAFOR (Servei d’Asses-
sorament, Formació i Orientació Religiosa) qui es va endur
el premi.

Patatabrava, guanyadors

Divina i Paella Mixta, i Están Bye, de l’Aula
de Dansa de la UAB. S’hi van escoltar
músiques tradicionals i cançó d’autor. Al
matí, havia estat el torn dels castellers,
dels bastoners i del Cor de la UAB, que va
interpretar cançons orientals. La poesia i
el circ també van ser-hi presents amb la
Poefesta «Sonoritats» –organitzada per
Quark Poesia– i amb una actuació d’Aticus
i Cia, que va portar el trapezi, el pal xinès,
els equilibris acrobàtics i el clown a la
pista.

Els estudiants, coincidint amb l’Any de
l’Àsia Oriental, van muntar l’activitat
«Orient és orient», amb demostracions de
go, de menjar i begudes orientals, de
còmics manga i altres expressions artísti-
ques orientals.

La deixalleria de la festa, novetat de l’any
passat, va tornar a funcionar enguany
recollint les deixalles selectivament amb
molt d’èxit, i també va tornar el got reuti-
litzable, convertit ja en tota una icona de
la Festa Major de l’Autònoma.
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Un estudi que recull la memòria històrica
dels ciutadans de Sentmenat que van 
participar en la Guerra Civil, titulat «Soldats
sentmenatencs a la Guerra Civil», ha guanyat
la novena convocatòria del Premi Leandre
Colomer, convocat per la UAB. El treball 
ha estat elaborat pels alumnes de quart
d’ESO de l’IES Sentmenat, tutelats 
pel professor Benjamí Benedicto. L’estudi
explica com va viure el poble el conflicte
bèl·lic i els anys posteriors. El professor
Benedicto ha destacat el goig que ha 
representat per a la gent gran de Sentmenat 
i per als joves el fet de col·laborar en la 
història de Sentmenat, que ha merescut 
el reconeixement institucional de la UAB.
Aquest premi distingeix els treballs 
d’innovacions pedagògiques en la investigació
de les ciències socials elaborats 
per alumnes d’ensenyament secundari.

Tertúlia de l’Associació
d’Amics amb el bisbe
El bisbe de Barcelona, Joan Carrera, 
va participar, el 25 d’octubre, en una tertúlia
organitzada per l’Associació d’Amics de la
UAB, en què es va parlar de la situació actual
de l’Església catòlica. Joan Botella, professor
de Ciència Política i de l’Administració de 
la UAB, va fer la presentació del bisbe. 
D’altra banda, l’Associació d’Amics està 
preparant la seva festa anual –que tindrà lloc
el 18 de novembre a Casa Convalescència–,
en el decurs de la qual es lliuraran 
els Premis Amics dels Amics.

Durant el primer quadrimestre d’aquest
curs, el SAF ofereix un seguit de sessions
formatives i informatives gratuïtes al vol-
tant de temes relacionats amb l’activitat
física i la salut. Així, la piscina del Servei
d’Activitat Física de la UAB va oferir, el
dia 26 d’octubre, de 14 a 15 h, la sessió
«Activitat aquàtica aplicada a una millora
de la higiene de la columna vertebral», a
càrrec de Meritxell Parramon, fisiotera-
peuta de la Unitat de Medicina de
l’Esport de la UAB, i de Rosa Llobet, pro-
fessora del SAF. 

Aquesta jornada teoricopràctica estava
inclosa dins el programa «Cuida la teva
esquena», que el SAF organitza durant
tot el curs amb diferents sessions gratuï-
tes i obertes a tothom (reservant prèvia-
ment plaça). La jornada següent del pro-

Es tracta de sessions
teoricopràctiques obertes 
a tota la comunitat que
ofereixen diferents experts 

El SAF organitza les jornades
«Cuida la teva esquena»

Un treball sobre la Guerra
Civil, premi Leandre Colomer

grama tindrà lloc el 19 de desembre,
amb «Relaxa la teva esquena, relaxa la
teva vida», aquest cop relacionada amb
el ioga. 

Aquestes sessions formen part del pro-
grama formatiu del Servei d’Activitat
Física: «Informa’t, forma’t i practica al
SAF», que també aplega jornades tècni-
ques –les que van tenir lloc la setmana
del 20 al 27 de novembre van tractar de
la preparació física per a l’esquí i la valo-
ració funcional del genoll de l’esquia-
dor– i conferències que donen crèdits de
lliure elecció i obertes a tothom.

Setmana musical 
a la Universitat

La UAB va celebrar la Setmana musical
durant el mes d’octubre. Per aquest motiu,
l’Orquestra Simfònica del Vallès va actuar 
al campus el dia 25 d’octubre. El dia 17 es va
fer un Recital de Cançó Tradicional, a càrrec
de Joan Casals al piano i amb la veu de
Montserrat Martorell, ambdós professors 
de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
El grup Miralls Llatins hi va actuar el dia 20,
amb un repertori d’obres adaptades d’Enric
Granados, Astor Piazzola o Celso Machado.
Finalment, el dia 24 hi van actuar 
els guanyadors del XIV Concurs Paper de
Música de Capellades, el Duo Pich-Ramírez.

Acord per a l’alfabetització digital dominicana
La Universitat Autònoma de Barcelona i el Despatx de la Primera Dama de la República
Dominicana van signar un conveni, el 17 d’octubre, per promoure el desenvolupament
sociocultural i la cooperació en comunicació i en educació. El president dominicà,
Leonel Fernández, i la primera dama, Margarita Cedeño, van visitar la Facultat de
Ciències de la Comunicació el mateix dia de la signatura del conveni. L’acord es va dur a
terme amb el Despatx de la Primera Dama, Margarita Cedeño, que actualment dirigeix
diferents projectes destinats a combatre la bretxa digital a la República Dominicana. El
grup de la UAB encarregat de desenvolupar el projecte és el Gabinet de Comunicació i
Educació del Departament de Periodisme, a la Facultat de Ciències de la Comunicació,
unitat d’investigació especialitzada en l’àmbit de la comunicació i l’educació.

FOTONOTÍCIA

La sessió del dia 26 a la piscina del SAF.
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INDÚSTRIA I OFICI. Conflicte social i jerar-
quies obreres en la Catalunya tèxtil (1881-
1923). Carles Enrech. Servei de Publi-
cacions de la UAB. 2005.
El llibre se centra en el tèxtil, sector clau de
la industrialització a Catalunya. L’autor ana-
litza el lloc de residència dels treballadors en
relació amb els locals de les empreses i les
remodelacions urbanes de Barcelona, els
seus barris i les renovades ciutats indus-
trials. Aconsegueix situar-nos en la pista del
significat més prodund, social, dels movi-
ments migratoris, dins de la geografia cata-
lana i des d’altres indrets, que van acompa-
nyar l’expansió burgesa i industrial 

La UAB organitza la Setmana de
la Mobilitat Sostenible i Segura

La UAB va organitzar la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura (SMSS), en-
tre el 24 i el 28 d’octubre, amb l’objectiu
de sensibilitzar la comunitat università-
ria vers els problemes d’accedir al cam-
pus en cotxe i els avantatges de fer-ho en
transport col·lectiu, en bicicleta o en
cotxe compartit.

Aquesta activitat es va organitzar en
consonància amb la convocatòria que fa
la Unió Europea i que segueixen ajunta-
ments d’arreu de Catalunya. La UAB té
els seus propis problemes de mobilitat i
per això ha volgut afegir-se a aquesta ini-
ciativa. L’SMSS s’integra dins del Pla
Estratègic d’Accessibilitat de la UAB. La
conscienciació de la comunitat universi-
tària és un pas previ per a l’articulació de
mesures que fomentin uns mitjans de
transport i en desincentivin d’altres.

La gran afluència de cotxes al campus
genera cues, contaminació, soroll, acci-
dents, etc., fet que degrada la imatge del

ACTUALITZACIONS EN PSICOLOGIA I PSICO-
PATOLOGIA DE L’ADOLESCÈNCIA. Edelmira
Domènech-Llaberia (Ed.). Col·lecció Cièn-
cia i Tècnica (Psicologia). Servei de Publica-
cions de la UAB. 2005
Aquesta obra és un manual que s’inicia amb
una visió de l’adolescència actual, seguida
de tres capítols relacionats amb el desenvo-
lupament. Una tercera part tracta d’aspec-
tes normals i patològics de la personalitat
en els adolescents. La quarta analitza les
relacions amb la família i l’escola. Els ado-
lescents i el seu entorn social: les noves tec-
nologies, la relació amb les drogues i el
tema de les tribus urbanes s’aborden al cin-
què capítol, mentre que la sisena part es
destina a temes puntuals de la psicopatolo-
gia de l’adolescència. 

Amb l’objectiu de 
sensibilitzar la comunitat
universitària, es va fer una
campanya informativa

El 21 d’octubre passat van tenir lloc a la UAB les 
II Jornades Internacionals del Biodièsel. L’Autònoma
és un centre capdavanter en la utilització del biodièsel,
un combustible que emet cinc vegades menys gasos
causants d’efecte hivernacle que els hidrocarburs ha-
bituals. Una cinquantena de vehicles de la UAB funcio-
nen amb biodièsel, i el president de l’Associació
Catalana de Biodièsel, Manel Ebri, és vicegerent
econòmic de la Universitat.

Les jornades d’enguany van tractar, a través de dife-
rents xerrades, temes com el seguiment de la comer-
cialització del biodièsel per part de l’Administració, els
aspectes tecnològics que comporta aquest carburant,
l’extensió del biodièsel arreu d’Espanya, etc.

A més de parlar sobre l’experiència de la UAB,
diverses ponències van tractar la història del biodièsel
a Alemanya i a Àustria (en particular, les experiències
dutes a terme a la ciutat de Graz). 

Per la seva banda, el rector de la UAB, Lluís Ferrer,
va intervenir en la sessió inaugural de les Jornades,
juntament amb el director general d’Energia i Mines,
Josep Isern, i amb el representant de la Comissió
Europea, Kyriakos Maniatis.

El biodièsel aplega 200 experts al campus

campus i perjudica els usuaris dels mit-
jans menys contaminants. L’ús del cotxe,
a més, implica pèrdua de temps, estrès i
despeses cada cop més elevades.

Amb les activitats de l’SMSS es va
voler fer arribar aquest missatge a la
comunitat universitària. Així, es van
penjar pancartes i cartells, es va fer una
edició especial d’estovalles per als bars
del campus, es va fer una campanya de
multes simbòliques per a conductors i es
va sortejar una targeta T-Trimestre.

L’activitat es va organitzar
seguint la convocatòria que fa

la Unió Europea i que segueixen
els ajuntaments catalans

També es va fer una cursa de trans-
ports per demostrar quins mitjans de
transport són més efectius i econò-
mics, i es van instal·lar a la plaça
Cívica les Carpes de la Mobilitat
Sostenible, on diferents associacions
de promoció dels mitjans alternatius
al cotxe van fer difusió de les seves
propostes i activitats.

Les Jornades, a la sala d’actes del Rectorat.
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Té esperança de trobar el seu nét, 
que ara ja deu ser un home?
Jo confio que en qualsevol moment algú
es presentarà al nostre banc de dades per-
què la veu de la sang l’haurà portat a pre-
guntar-se pels seus orígens. Espero que
un dia el pugui abraçar.

Vostè va ser de les poques persones 
que va recuperar el cos de la seva filla
assassinada per la dictadura militar.
Com va viure aquella experiència 
tan brutal?
La meva filla Laura era una militant ide-
alista dels montoneros; va ser segrestada
juntament amb el seu company. Emba-
rassada de dos mesos, la van deixar viure
fins que va néixer el seu fill i la van matar

L’ AUTÒNOMA ha parlat amb
l’àvia que fa 27 anys que cerca 
el seu nét, després de ser 
investida doctora honoris causa 
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dos mesos més tard. Quan vaig poder
anar a veure el general Reinaldo Bigno-
ne, va afirmar que els joves eren sub-
versius i que se’ls mataria a tots.
Aquella onada de crims no es va prepa-
rar en un dia. L’exèrcit va preparar el
cop amb connivència amb el poder
econòmic.

Com van sorgir les àvies?
El 22 d’octubre de 1977, dotze àvies que
cercaven els seus néts es van aplegar i va
néixer l’associació Abuelas de Plaza de
Mayo. El 1984, es va crear el Banc
Nacional de Dades Genètiques, que
guarda la sang del avis per a futures
investigacions. Fins ara, s’han localitzat
81 néts. Les denúncies de cerca són prop
de 250 i es calcula que els infants arra-
bassats per la dictadura poden ser al vol-
tant de cinc-cents.

Darrerament s’han suspès dues lleis
d’impunitat i de perdó. Creu que això
pot ajudar que es faci justícia?

Sens dubte. A més, cal mantenir la
memòria dels fets perquè mai més no es
tornin a repetir.

Què cal fer per recuperar la memòria, 
a més de cercar la veritat i lluitar per la
justícia?
Cal fer un gran esforç col·lectiu i que s’hi
impliquin tant l’Estat com la societat
civil. A l’Argentina, hi va haver més de
cinc-cents camps de concentració. Ac-
tualment els estan transformant en llocs
on es mantingui la memòria de tot el que
va succeir. Si mantenim la memòria viva
no hi haurà més genocidis.

Es pot fer la pau amb els botxins? 
Primer cal restituir la justícia. El pitjor
terrorisme és el d’estat, i és molt difícil
que tots els culpables reconeguin la seva
responsabilitat. Només un gran debat
amb tota la societat podria fer reflexio-
nar els botxins sobre les seves responsa-
bilitats. Cal també ser contundent en l’e-
ducació per formar bons ciutadans.
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«La memòria ens ha de preservar
de noves atrocitats »

Estela Barnes 
de Carlotto
Enriqueta Estela Barnes de Carlotto va
néixer el 1930 a Buenos Aires. Va ser mes-
tra i directora de l’Escola Nacional
«Coronel Brandsen» i presidenta de la
Junta de Qualificació d’Escoles Nacio-
nals. El 1978 va ingressar a l’associació
Abuelas de Plaza de Mayo per cercar la
seva filla Laura Estela, desapareguda el
novembre de 1977, i el seu nét, nascut en
captiveri el juny de 1978. Des de 1978 hi
va desenvolupar el càrrec de vicepresi-
denta i actualment, el de presidenta. 

Ha estat doctora honoris causa per
diverses universitats argentines i per la
de Massachussets. La Fundació Danielle
Mitterrand «France Libertés», la va dis-
tingir Dona de Lluita l’any 1989, en el
bicentenari de la Revolució Francesa.
L’any següent va rebre l’Orde de la Legió
d’Honor, lliurada pel Govern francès.


