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CREIX EL NOMBRE
D’ALUMNES NOUS 

Les dades d’assignació 
de places d’aquest nou curs
mostren que la UAB ha 
experimentat un increment
de 223 places respecte del curs
passat. Titulacions com Dret,
E. T. de Química Industrial
o Geografia en Xarxa són les
que han crescut més. PÀG. 5

LA UAB LLUITA CONTRA
LA MUTILACIÓ GENITAL

La professora Adriana
Kaplan, del Departament
d’Antropologia Social 
i Cultural, ha assolit un
compromís del govern de
Gàmbia per dissenyar un
pla de treball per prevenir
les pràctiques de mutilació
genital femenina. PÀG. 9

LA PROMOCIÓ ACABA
AMB UNA FESTA

El rector de la UAB, Lluís
Ferrer, va oferir, el 20 de
juliol, una recepció per
agrair la participació de les
persones de la comunitat
universitària implicades en
les activitats de promoció
de la UAB del curs 2004-
2005. PÀG. 13

Les polítiques socials de la UAB apropen la Universitat als col·lectius amb més dificultats d’accés. PÀG. 3
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CONSELL DE GOVERN

Un manifest lliurat per
les universitats catalanes 
al Ministeri aposta per un
catàleg més obert i flexible

Continua la polèmica entorn del catàleg
de titulacions. Les universitats catalanes
van fer arribar al Ministeri d’Educació i
Ciència, el mes de juliol passat, un mani-
fest en el qual demanen un catàleg més
obert i flexible, que permeti una major
autonomia a les universitats per pro-
gramar la seva oferta acadèmica, segons
va explicar el rector, Lluís Ferrer, a l’últim
Consell de Govern del curs 2004-2005.

REGULACIÓ DEL CATALÀ
Així mateix, el rector va informar de la
imminent publicació del decret de re-
queriment de coneixement del català per
accedir a places permanents de profes-
sorat. Segons Ferrer, el Consell Interuni-
versitari de Catalunya va donar el vist-
iplau a una proposta de decret per la qual
es demanarà als professors funcionaris, i
abans de concurs, un nivell equivalent al
C de la Junta Permanent de Català. En el
cas de personal docent contractat per-
manentment, es requerirà l’adquisició
del nivell al llarg de l’any següent.

D’altra banda, l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari Català (AQU)

APROVACIÓ DEL PROGRAMA 
DE REJOVENIMENT DE LA 
PLANTILLA DE PROFESSORAT
S’acorda el programa de rejoveniment
de la plantilla de professorat.

CANVI DE TITULACIÓ PER
INTERDISCIPLINARIETAT
S’acorda el canvi d’ensenyaments per
interdisciplinarietat entre el programa

simultani d’Enginyeria Informàtica i de
Llicenciatura de Matemàtiques i les 
titulacions d’Enginyeria Informàtica i
de Llicenciat en Matemàtiques.

RATIFICACIÓ DE DEDICACIONS
DE REFERÈNCIA DE 
DOS DEPARTAMENTS
S’acorda ratificar les dedicacions de
referència del Departament de Filologia

Anglesa i de Germanística i del
Departament d’Economia de l’Empresa.

APROVACIÓ DE REGLAMENTS
D’ESTRUCTURES BÀSIQUES
S’acorda l’aprovació del reglament 
del Departament d’Arquitectura de
Computadors i Sistemes Operatius 
i la modificació de nom i del reglament
del Centre d’Estudis d’Humanitats.

ACORDS

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

INFORME DEL RECTOR

Lluís Ferrer va reiterar al
Consell de Govern que considera
beneficiós, per diferents raons,
avançar les eleccions cap a la
segona quinzena de novembre

va informar dels resultats de les acredi-
tacions, que estan al voltant del 64 %,
mentre que la contractació, en canvi, és
molt baixa, ja que està al voltant del 7 %.

Ferrer va fer una menció especial, du-
rant l’últim Consell, als processos de ne-
gociació laboral que es realitzen a través
de les diferents meses de negociació, i va
expressar la preocupació que ha generat
el posicionament del Departament d’U-
niversitats, Recerca i Societat de la Infor-
mació, en el sentit que els increments
per al 2006 vagin a càrrec dels recursos

previstos en el marc de la Llei d’univer-
sitats de Catalunya, quan s’esperava que
això tingués un finançament addicional.
Per tal de resoldre aquesta qüestió, els
rectors han sol·licitat una reunió amb el
conseller d’Universitats i una altra amb
el conseller d’Economia i Finances.

El rector va informar de l’atorgament
de la Creu de Sant Jordi a les professores
de la UAB Fàtima Bosch i Anna Cabré i al
professor Antoni Serra Ramoneda.

El rector va considerar una bona notí-
cia la firma del protocol d’intencions
signat amb l’Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès, que ha permès tancar de for-
ma consensuada tots els litigis acumu-
lats al llarg dels darrers anys, bàsicament
en matèria fiscal, patrimonial i d’obres i
serveis, i va valorar positivament la vo-
luntat col·laboradora de l’Ajuntament i
de l’alcalde respecte d’aquesta qüestió.

Ferrer va felicitar Jordi Rojas, actual
vicegerent de Recerca, pel nou càrrec de
director del recentment constituït Con-
sorci de Transferència de Coneixement
(CTC) de la Generalitat.

AVANÇAMENT D’ELECCIONS
Finalment, el rector va informar que,
com a resultat de la darrera sessió del
Claustre i de les demandes de canvis en
la política de recursos humans, s’hi han
introduït rectificacions i s’han cercat
nous acords amb els agents social.
Ferrer va reiterar que considera benefi-
ciós, per diferents raons, avançar lleu-
gerament les eleccions a rector, cap a la
segona quinzena de novembre, i va in-
formar que s’ha acordat donar per aca-
bat l’encàrrec de l’actual gerent i de la
vicegerenta d’Organització i de Recur-
sos Humans, i que s’ha nomenat Gustau
Folch gerent en funcions i Santiago Hi-
dalgo vicegerent d’Organització i Recur-
sos Humans en funcions.

La llei regularà el nivell de català del professorat
Un nou decret requerirà un domini de la llengua equivalent al nivell C



La UAB desenvolupa una sèrie de progra-
mes i accions amb l’objectiu de reafirmar
el seu compromís social. Alguns progra-
mes volen apropar la Universitat a col·lec-
tius del seu entorn social més proper que,
per diferents motius, no tenen accés als
estudis superiors. D’altres, busquen l’in-
tercanvi d’experiències i la col·laboració
amb països en via de desenvolupament.

Iniciatives com el Campus Ítaca o l’Àm-
bit Plèiades es van realitzar al llarg del mes
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Els programes d’integració social de l’Autònoma
apropen els nuclis més allunyats de la Universitat

Els col·lectius de la UAB
duen a terme nombroses
iniciatives de solidaritat i
cooperació internacional

Socials i Comunitàries que l’Institut de
Govern i Polítiques Públiques ubicarà al
districte de Nou Barris, s’iniciaran el curs
2005-2006.

Entre altres accions, la UAB va ser la pri-
mera universitat a oferir matrícula gratuï-
ta als discapacitats; ha creat l’Observatori
de la Igualtat per promocionar l’equipa-
ració entre homes i dones a la Universitat;
s’adreça a públics més grans mitjançant
propostes com la Universitat a l’Abast o
les Aules de la Gent Gran; o a col·lectius
més joves amb programes com l’Argó,
que introdueix els estudiants de se-
cundària en el món de la recerca, o «Ad-
ministra la teva butxaca», campanya con-
junta amb la Fundació Caixa Sabadell,
que fomenta un consum responsable i
intel·ligent entre els adolescents.

La UAB ha creat l’Observatori 
de la Igualtat per promocionar

l’equiparació entre homes i
dones en l’àmbit de la Universitat

La UAB vol tenir un impacte constant i positiu en el desenvolupament social i econòmic del seu entorn.

Programa Immigració i Universitat

Immigració i Universitat és un programa pilot,
pioner en l’acció i la recerca socials en el
camp de la immigració estrangera a Cata-
lunya. Té com a objectiu contribuir a la pro-
moció social dels immigrants extracomu-
nitaris mitjançant dos tipus d’accions.

La primera acció és promocionar l’accés a la
universitat dels immigrants extracomunitaris
que vulguin iniciar o continuar estudis univer-
sitaris mitjançant la creació, conjuntament
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amb administracions locals de la zona, de me-
canismes d’orientació i d’informació.

La segona, recuperar el capital humà i cultu-
ral que aquestes persones incorporen: poten-
ciar el talent i les possibilitats d’aplicar-lo a la
nostra societat dels que presentin un alt grau
de preparació acadèmica i professional, ofe-
rint-los reciclatge professional i formació
complementària i facilitant-los l’accés a cer-
cles de coneixement de la seva especialitat.

Finalment, la tradicional solidaritat i co-
operació internacional dels col·lectius
que formen la UAB es manifesta dia a dia
amb campanyes com la de suport a les
víctimes del tsunami, les aportacions dels
estudiants a l’hora de fer la matrícula
–que el curs passat van suposar més de
30.000 euros– o els programes de volunta-
riat de la Fundació Autònoma Solidària.

Aquests són només uns exemples de les
accions que desenvolupa la UAB per tal
d’aconseguir una universitat oberta i ben
connectada, amb un impacte constant 
i positiu en el desenvolupament social i
econòmic del seu entorn, capaç de gene-
rar propostes i models exportables a la so-
cietat i susceptibles d’esdevenir referents
en els àmbits de la solidaritat, la partici-
pació ciutadana, la cultura i els valors.

de juliol. El Campus Ítaca és una iniciati-
va única al nostre país, adreçada a nois de
quinze anys, amb l’objectiu d’animar els
estudiants d’ESO a continuar estudiant
després d’acabar l’etapa d’ensenyament
secundari obligatori. L’Àmbit Plèiades és
un seminari d’intercanvi d’experiències
educatives innovadores entre profes-
sionals de l’Amèrica Llatina i d’aquí.

Altres projectes, com el Programa Immi-
gració i Universitat o l’Espai de Polítiques

La FAS realitza projectes de solidaritat internacional.
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PREMIS

Els professors de l’Autònoma Fàtima Bosch i Tubert, Anna Cabré i Pla, Lluís Puig Ferriol 
i Antoni Serra Ramoneda, distingits per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi

Cursos de català i castellà
Del 4 al 8 de juliol, va tenir lloc a Casa Con-
valescència la primera edició del curs El
Català com a Llengua Estrangera: Eines i
Estratègies, organitzat pel Departament de
Filologia Catalana amb el suport d’UAB
Idiomes i de l’Institut Ramon Llull. En el
curs, s’hi van tractar diversos aspectes de
la problemàtica del català com a segona o
tercera llengua o com a llengua estrangera.

Les sessions van versar sobre l’especifici-
tat lingüística del català, les orientacions
metodològiques, l’avaluació, l’estructura-
ció de les classes, la revisió crítica dels ma-
terials disponibles, els aspectes relacionats
amb la multiculturalitat i la problemàtica
de l’aula d’acollida. Van participar en
aquest curs, coordinat per les professores
del Departament de Filologia Catalana An-
na Bartra i Teresa Cabré, persones que tre-
ballen o han treballat com a professors de
català en centres d’ensenyament secunda-
ri o escoles oficials d’idiomes.

CASTELLÀ PER A IMMIGRANTS
D’altra banda, també el mes de juliol, a Ca-
sa Convalescència, el Departament de Fi-
lologia Espanyola de la UAB va organitzar,
per segon any, un curs de formació de pro-
fessors en què els participants, majo-

1990 està investigant les causes fisiopatològi-
ques de la diabetis mellitus.

Anna Cabré i Pla és professora de l’Àrea de Ge-
ografia Humana del Departament de Geografia.
Des de 1984 és directora del Centre d’Estudis
Demogràfics. Actualment treballa en estudis
per a la Comissió Europea, per a la Secretaria
d’Estat d’Universitats i Investigació i per a la
Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Lluís Puig Farriol, catedràtic emèrit de l’Àrea
de Dret Civil del Departament de Dret Privat, ha
estat magistrat de la Sala Civil i Penal del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya. Del

1974 al 1993, va ser magistrat del Tribunal
Superior de la Mitra del Principat d’Andorra, i
del 2000 al 2002, president del Tribunal Supe-
rior de Justícia del mateix país.

Antoni Serra Ramoneda és catedràtic emè-
rit de l’Àrea d’Economia Financera i de Comp-
tabilitat del Departament d’Economia de
l’Empresa. Va ser fundador de la UAB el 1968
i posteriorment rector del març de 1980 al
març de 1985. Ha estat president de Caixa Ca-
talunya i actualment presideix l’Agència per a
la Qualitat del Sistema Universitari a Catalu-
nya i del fòrum d’opinió Tribuna Barcelona.

Els cursos van tenir lloc a Casa Convalescència.

El Consell Executiu de la Generalitat de Cata-
lunya va acordar, el 12 de juliol passat, la con-
cessió de la Creu de Sant Jordi a diverses per-
sones i entitats que s’han destacat pels serveis
prestats a Catalunya en la tasca de defensa de
la seva identitat i de restauració de la seva
personalitat o, més generalment, en el pla
cívic i cultural.

Entre els guardonats, cal destacar quatre
professors de la UAB: Fàtima Bosch i Tubert,
catedràtica de Bioquímica i de Biologia Mole-
cular i directora del Centre de Biotecnologia
Animal i de Teràpia Gènica (CEBATEG). Des de

ritàriament professors d’ensenyament
secundari i mestres de tot l’Estat, van re-
bre una formació específica i orientada a
les diverses necessitats formatives dels
ciutadans immigrants.

El curs va abordar la qüestió de l’ense-
nyament de la llengua espanyola als im-
migrants en el marc de la col·laboració
entre la UAB i l’Instituto Cervantes. Els
centres educatius acullen cada dia més
nens de famílies d’immigrants que neces-
siten saber la llengua per seguir una esco-
laritat normal i, en aquest sentit, els pro-
fessors de llengua hi tenen un paper clau.
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Primeres jornades sobre
literatura «sense ficció»
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Prestigiosos escriptors i periodistes es-
panyols i llatinoamericans (Arcadi Espa-
da, Juan Villoro, Empar Moliner, Ignacio
Martínez de Pisón o Guillem Martínez,
entre d’altres) participaran en les jorna-
des sobre aquest gènere híbrid entre el
periodisme i la literatura, que hem
denominat «sense ficció». Es tracta d’un
periodisme que va arribar al seu punt
àlgid als anys seixanta, gràcies a Tom
Wolfe, Truman Capote, Norman Mailer i
altres mestres del new journalism.

Les jornades, organitzades per Círculo
Lateral, en col·laboració amb la Facultat
de Ciències de la Comunicació de la
UAB, representen la primera ocasió en
què es tractarà a l’Estat espanyol aquest
tipus de periodisme en un acte profes-
sional. Tindran lloc del 7 al 10 de no-
vembre, a Casa Convalescència.

Els objectius d’aquestes jornades són
fomentar el periodisme d’investigació
de qualitat literària, reflexionar sobre els
límits d’ambdós gèneres, examinar les
manifestacions del gènere «sense ficció»
i oferir una plataforma perquè periodis-
tes i escriptors expliquin el tractament,
la documentació i l’escriptura dels seus
textos més importants.
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L’assignació de places
per a aquest nou curs
mostra el creixement
d’alumnes de nou accés

L’Autònoma té 223 estudiants
nous més que el curs 2004-2005

NOMENAMENTS

Des del mes de juny, el professor Esteve
Cardellach, de l’Àrea de Cristal·lografia 
i de Mineralogia, dirigeix el Departament de
Geologia, i la professora María Luisa Melero,
de l’Àrea d’Història de l’Art, el Departament
d’Art. Des de l’1 de juliol, el professor
Fernando de Mora, de l’Àrea de Farmacologia,
és al capdavant del Departament de
Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia.

Nou degà a la Facultat 
de Ciències de l’Educació

Màrius Martínez Muñoz, professor de l’Àrea
de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en
Educació, del Departament de Pedagogia
Aplicada, va ser elegit, el 30 de maig, degà de
la Facultat de Ciències de l’Educació. El nou
equip de govern, el completen Enric Roca
Casas, vicedegà de Relacions Institucionals 
i secretari acadèmic; Àngels Campà Guillem,
vicedegana d’Estudiants, de Relacions
Internacionals i de Promoció; Montserrat
Antón Rosera, vicedegana d’Ordenació
Acadèmica-Grau; i Jordi Deulofeu Piquet,
vicedegà d’Ordenació Acadèmica-Postgrau.
El professor Martínez, doctor en Pedagogia
des de 1995, ha estat vicedegà d’Ordenació
Acadèmica de la Facultat i membre electe
dels dos darrers claustres de la UAB.

Canvis a la Gerència

Finalitzat el projecte encarregat a Miquel
Espinosa, gerent de la UAB, el rector 
va acordar, el 17 de juliol, la finalització de
les seves funcions, que són assumides, 
de manera transitòria i fins al nomenament
d’un nou gerent d’acord amb el procediment
establert en els estatuts de la UAB, per
Gustau Folch, actual vicegerent d’Economia
i de Recursos Materials. Pel mateix motiu i
amb data de 30 de juny, les funcions de
vicegerent d’Organització i de Recursos
Humans són assumides, de manera 
transitòria, per Santiago Hidalgo, actual 
cap de l’Àrea de Recursos Humans.

Nomenaments del PDIEl 7 de juliol, l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria va acollir el cicle de ponèn-
cies Els Beneficis Industrials d’un Sistema
Flexible de Càrrega Aèria, on es van pre-
sentar als sectors industrials els avan-
tatges de la innovació logística del trans-
port aeri. Van intervenir en la inauguració
Francesc Gòdia, vicerector de Projectes
Estratègics, Joan Sorribes, director de
l’ETSE, i Miquel Àngel Piera, coordinador
dels estudis de Gestió Aeronàutica.

Reflexions sobre el futur del transport aeri

Representants de les companyies Car-
golux, Iberia, Spanair i Vueling, i Jordi So-
ler, membre de Gestió i Promoció Aero-
portuària, van protagonitzar un debat so-
bre les vies per canalitzar l’augment del
cost del combustible. Fernando de Caralt,
president de Barcelona Aeronàutica i de
l’Espai (BAIE), va clausurar l’acte amb
l’observació que «la UAB ha conjugat molt
bé el vessant empresarial i el tecnològic
dels estudis de Gestió Aeronàutica».

Titulacions amb augment
de les places assignades
· Dret +50
· ET de Química Industrial +48
· Economia +44
· Turisme +34
· Física +30
· Infermeria (Manresa) +22
· Disseny del Producte (EINA) +21
· Geografia en Xarxa +18
· CC Empresarials (Manresa) +16
· Direcció Hotelera +15

Titulacions amb una
nota de tall superior a 7

· Biotecnologia 8,51
· Comunicació Audiovisual 7,81
· Medicina 7,71
· Publicitat i Relacions

Públiques 7,44
· Periodisme 7,35
· Veterinària 7,31
· Traducció i Interpretació

(Anglès) 7,01

Les dades d’assignació de places mostren
un creixement de 223 alumnes a la UAB
respecte del curs 2004-2005. Aquest in-
crement és molt notable sobretot si tenim
en compte que la Universitat havia retallat
121 places. És a dir, tot i haver reduït el
nombre de places per cobrir, entren a la
UAB més de dos-cents alumnes de nou
accés respecte del curs anterior.

Més de vuit mil nous alumnes entraran a
la UAB aquest curs acadèmic, dels quals
prop de sis mil hi han entrat en primera
preferència i, per tant, es van matricular el
mes de juliol passat (la resta dels nous
alumnes ho faran aquest setembre).

Enguany, ha destacat l’augment de pla-
ces assignades en primera preferència

de titulacions com Dret, que ha experi-
mentat un creixement de 38 alumnes
respecte del curs anterior; Física, que té
31 alumnes més; o Geografia en Xarxa,
que en té 19 més. També ha destacat
especialment el creixement que ha asso-
lit la titulació d’Enginyeria Tècnica In-
dustrial Especialitat Química Industrial.

La llista de les carreres més sol·licitades
en primera preferència està encapçalada
per Periodisme, que ha rebut 647 sol·lici-
tuds. El segon lloc del rànquing l’ocupa
Mestre Especialitat Educació Infantil (596
sol·licituds). Segueixen Psicologia (569),
Medicina (522) i Veterinària (447).

Una altra dada interessant d’enguany és
que l’Autònoma és l’única universitat pú-
blica amb set titulacions amb una nota de
tall superior a 7,00. Ha pujat la nota de tall
de carreres com Biotecnologia (de 8,01 el
curs anterior ha passat a 8,51 enguany; ha
esdevingut, a més, la nota de tall més alta
de tot Catalunya), Medicina (de 7,39 a
7,71) o Veterinària (de 7,00 a 7,31).
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«Libook» o el llibre com a objecte de creació
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L’Aula de Dansa de la UAB va actuar en la inauguració de l’exposició al palau Moja de Barcelona.

Una exposició 
on artistes de tot el món
busquen un metadiscurs 
o una poètica del llibre

«Libook» és una exposició sobre el llibre
artístic que vol mostrar com el llibre-
objecte pot crear noves lectures, disfun-
cions i usos poc habituals. Organitzada
per la UAB amb motiu de l’Any del Llibre
i la Lectura, es podrà visitar del 19 de se-
tembre al 4 de novembre a la Sala d’Ex-
posicions de la UAB (plaça Cívica).

Els artistes volen crear un metadiscurs o
una poètica del llibre a partir de diferents
contextos sobre la funcionalitat del llibre

Aquesta és una de les previsions de la
quarta edició de l’Índex UAB d’Activitat
Turística, coordinat per l’economista Juan
Antonio Duro, que es va presentar el 28 de
juny passat en un acte organitzat per l’Es-
cola Universitària de Turisme i Direcció
Hotelera de la UAB (EUTDH), on també

Augmenta el nombre de turistes, però es retalla l’estada i la despesa

van parlar el director de l’entitat impulso-
ra del projecte, Francesc Uroz, i el vicerec-
tor d’Investigació, Josep Santaló.

El director de l’EUTDH va advertir que la
predicció de l’activitat turística durant el
2005 «és un exercici de risc» a causa de la
consolidació i la proliferació de les com-
panyies aèries de baix cost, el procés de
construcció de l’Europa dels 25 o l’incre-
ment sostingut del preu del petroli, entre
altres factors. Per a aquest any, Juan Anto-
nio Duro vaticina un augment del nombre
de turistes, però un descens de la despesa
i de l’estada mitjana. També va assenyalar
les possibles conseqüències negatives d’a-
quest model turístic «poblacional» (que
basa el seu creixement en xifres de visi-

més enllà de la seva tasca, i evidenciar la
interdisciplinarietat de l’art de fer llibres
entre autors, editors, dissenyadors, im-
pressors, enquadernadors, etc. Els llibres
poden ser més que llibres perquè explo-
ren noves formes, materials, suports i dis-
cursos.

L’exposició, organitzada pel Vicerectorat
d’Estudiants i de Promoció Cultural i el

Servei de Publicacions de la UAB i el De-
partament de Cultura de la Generalitat, es
va poder visitar fins al 24 de juliol al Palau
Moja de Barcelona. A la inauguració, van
participar-hi el rector de la UAB, Lluís
Ferrer; Sergio Vila-Sanjuán, comissari de
l’Any del Llibre i de la Lectura 2005; Fran-

tants), perquè a la llarga podria presentar
«problemes de sostenibilitat».

El coordinador de l’Índex UAB d’Activi-
tat Turística va concloure que «patim una
desacceleració, però no una recessió, per-
què el sector i l’activitat encara creixen».
Duro va dir que la causa principal de la
desacceleració de més de sis punts de
l’activitat turística respecte de l’any 2004
és el minvament del mercat espanyol a
causa de la reducció del nombre de turis-
tes per l’absència de l’efecte Fòrum.

Santaló va tancar l’acte aclarint que l’in-
terès de la UAB per la recerca «no només
es troba en el vessant tradicional», i que la
periodicitat de l’Índex UAB «garanteix l’e-
ficàcia i la seguretat en les previsions».

Els llibres poden ser més 
que llibres perquè exploren

noves formes, nous materials, 
nous suports i nous discursos

cesc Parcerisas, delegat a l’Any del Llibre i
la Lectura del Departament de Cultura de
la Generalitat; i Magda Polo, comissària
de l’exposició. L’Aula de Dansa de la UAB,
sota la direcció de Carles Salas, va inter-
pretar un fragment de l’espectacle Anna i
les llàgrimes dels peixos.
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La UAB va organitzar, l’1 de juliol, el semi-
nari Avenços en el Procés de Bolonya,
amb l’objectiu de compartir amb experts
europeus la situació i les experiències
generades als diferents països i poder
contextualitzar-les dins l’actual procés de
transformació a Espanya. El seminari va
tenir lloc a UAB-Casa Convalescència.

El Seminari s’adreçava a totes les perso-
nes de l’àmbit universitari espanyol impli-
cades en el procés de Bolonya, sigui des
del punt de vista de la responsabilitat de
govern de les universitats (rectors, vicerec-
tors), de la responsabilitat docent (degans,
vicedegans, coordinadors de processos de

El seminari Avenços 
en el Procés de Bolonya 
va contrastar les diferents
experiències de cada país

Bolonya) o bé de la responsabilitat tècni-
ca del procés (oficines de Planificació, de
Qualitat, de Relacions Internacionals).

Sybille Reichert, directora de Planifica-
ció del Swiss Federal Institute of Techno-
logy i coautora de l’estudi Trends IV, va
presentar les últimes tendències en la
implementació de les reformes de Bolo-
nya a les universitats d’Europa i els rep-

El paper de les administracions

El conseller d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació de la Generalitat, Carles Solà,
va obrir el seminari fent una repassada de la
situació de les perspectives del procés de Bo-
lonya tant a l’Estat espanyol com a Catalunya.
Solà es va lamentar de la política continuista
de l’actual govern estatal: «Manca de flexibili-
tat, excessiva centralització de les decisions i
nul·la confiança en les comunitats autònomes i
en l’autonomia universitària». Per a Solà, l’Es-
tat ha renunciat a la fita del 2010: «A mig camí
del procés, Espanya oficialment ni tan sols ha
iniciat el procés de conversió». També va ex-
plicar el pla pilot que s’ha posat en marxa a
Catalunya i que ha tingut «una gran acollida».

Sybille Reichert va parlar sobre
les últimes tendències en la

implementació de les reformes 
a les univeritats europees

El seminari estava adreçat a totes les persones de l’àmbit universitari implicades en el procés de Bolonya.

tes que suposen per al desenvolupa-
ment estratègic d’aquestes universitats.
Reichert va detallar els resultats de
Trends IV i els obstacles que han trobat a
les institucions quan s’han enfrontat
amb el repte de Bolonya.

Guy Haug Haug, expert que treballa per
a la Comissió Europea en el desenvolupa-
ment de les polítiques d’educació supe-
rior, va relacionar el procés de Bolonya
amb l’estratègia de Lisboa de la Comissió
Europea, que, segons va dir, vol fer de l’e-
ducació i la formació europees una «refe-
rència mundial». El ponent va indicar
quina direcció està prenent la Comissió,
d’acord amb l’àmbit de l’educació supe-
rior, per anar més lluny en el procés de
Bolonya i assegurar sobretot la qualitat, la
transferència de crèdits ECTS i el desen-
volupament del marc de qualificacions.

Volker Gehmlich, professor de direcció
de negocis a la Universitat de Ciències

Aplicades d’Osnabrück (Alemanya), va
presentar les prioritats del procés de Bo-
lonya d’acord amb el seguiment de la con-
ferència de Bergen (Noruega, maig de
2005): qualitat, reconeixement acadèmic i
marc de qualificacions. Va fer palès com
estan connectades entre si aquestes tres
àrees i quines són les relacions que exis-
teixen entre elles, i va remarcar la impor-
tància dels cicles, els perfils i els nivells, i la
necessitat de descriure’ls en un llenguatge
que pugui ser entès a tot l’EEES i, fins i tot,
més enllà, tenint en compte tots els països
participants en el procés de Bolonya.

El seminari va ser organitzat per la UAB,
l’European Association for International
Education i l’European University As-
sociation. Van ser-hi presents el conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació de la Generalitat, Carles Solà,
i la directora general del Ministeri d’Edu-
cació i Ciència, Carmen Ruiz-Hernando.

L’Autònoma analitza el desenvolupament del
procés de Bolonya en un seminari internacional

Sybille Reichert (Swiss Federal Institute of Technology). El conseller de la Generalitat Carles Solà.
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L’Autònoma investirà una
figura que ha treballat amb
tot el boom llatinoamericà 
i amb quatre premis Nobel

La UAB farà doctora honoris causa
l’agent literària Carmen Balcells

http://www.uab.es/saf/

El web del Servei d’Activitat Física (SAF) de la UAB és una eina molt
completa. Dóna facilitats per formular la inscripció i facilita tota la
informació general d’aquest servei: descriu les instal·lacions del SAF
i la seva normativa d’ús, el reglament del centre, les quotes, com arri-
bar-hi, etc. Explica totes les activitats que es poden realitzar al SAF
classificant-les segons el nivell de forma física per ajudar a decidir
quina és la que convé fer en cada cas. Dóna la informació necessària
per obtenir crèdits de lliure elecció amb les activitats del SAF. També
inclou un fòrum on es pot debatre i posar anuncis. La informació
s’ofereix en anglès, francès, italià i alemany.

EL WEB
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José Casas Vázquez, a la Real
Academia Sevillana de Ciencias

El mes de maig passat, el professor José
Casas Vázquez, del Departament de Física,
Àrea de Física de la Matèria Condensada,
va ingressar com a acadèmic a la Real
Academia Sevillana de Ciencias. Casas
Vázquez va ser presentat pel doctor 
Manuel Zamora Carranza, també acadèmic
de número de la mateixa Acadèmia, qui va
llegir el discurs titulat «Una termodinámica
de flujos: origen y desarrollo».

Debat sobre el futur 
de les biblioteques mèdiquesCarlos Barral, Juan Goytisolo, Josep Maria

Castellet, etc. Va treballar aleshores com a
corresponsal a Barcelona, fent hores ex-
tres, a l’agència literària ACER, propietat
de l’escriptor romanès Vintila Hòria, gua-
nyador del Premi Goncourt.

Més tard, l’escriptor se’n va anar a viure
a París i Carmen Balcells es va quedar sen-
se feina, però va decidir fundar l’Agència
Literària Carmen Balcells, que va comen-
çar gestionant els drets de traducció d’au-
tors estrangers. Luis Goytisolo va ser el pri-
mer autor nacional que va representar.

Alguns autors destacats, com Gabriel
García Márquez, Juan Marsé, Juan Carlos
Onetti, Luis González Tosar o Autran
Dourado, li han dedicat novel·les, i d’al-
tres, com Max Aub, Manuel Vázquez
Montalbán, José Donoso i Carlos Barral,
l’han fet aparèixer com a personatge a les
seves obres.

El consell de govern de la UAB que va tenir
lloc el 14 de juliol va acordar el nome-
nament de Carmen Balcells com a docto-
ra honoris causa a proposta de la Facultat
de Filosofia i Lletres. Carmen Balcells, de
qui el diari francès Le Monde va dir que «és
astuta com una camperola, generosa com
una mare de família, disposada a defensar
els seus autors a base sobretot d’intuïció»,
té en cartera no sols quasi tot el boom lite-
rari llatinoamericà (Carlos Fuentes, Mario
Vargas Llosa...) sinó també quatre premis
Nobel de Literatura: Pablo Neruda, Ga-
briel García Márquez, Vicente Aleixandre i
Camilo José Cela, i un bon nombre de pre-
mis Cervantes i de Premios Nacionales.

Carmen Balcells (Santa Fe de la Segarra,
1930) és filla d’uns petits propietaris rurals
i la filla més gran de quatre germans.Va fer
els estudis primaris a l’escola del seu po-
ble i el 1946 la seva família es va traslladar
a Barcelona. La família es va arruïnar i ella
va fer diversos  treballs que no tenien res a
veure amb el món de la literatura.

L’any 1955, el poeta Jaume Ferran, de
Cervera, va posar en contacte Carmen
Balcells amb els escriptors dels cinquanta:
els germans Ferrater, Jaime Gil de Biedma,

Casa Convalescència va acollir, el 7 i 8 
de juliol, el primer taller internacional 
sobre el futur de les biblioteques mèdiques. 
A la jornada, organitzada per la Fundació
Biblioteca Josep Laporte i la UAB, amb la
col·laboració de ProQuest, professionals i
experts d’aquest àmbit van analitzar l’estat
actual i les tendències de futur de les 
biblioteques especialitzades en temes
mèdics. Les conclusions de la trobada es 
presentaran a diverses institucions públiques.



L’acord ha estat possible
gràcies a una proposta de
ritual alternatiu respectuós
amb la cultura gambiana

RECERCA

Adriana Kaplan, professora del Departa-
ment d’Antropologia Social i Cultural de
la UAB i investigadora del programa Ra-
món y Cajal, ha aconseguit del ministre de
Salut i de la vicepresidenta del Govern de
la República de Gàmbia un compromís
per dissenyar conjuntament un pla de tre-
ball per a la prevenció de les pràctiques de
mutilació genital femenina al seu país. Ha
estat fruit de molts anys de treball de
camp i de l’elaboració d’una proposta
metodològica de ritual alternatiu per evi-

tar aquestes pràctiques des d’una òptica
respectuosa i de gran sensibilitat cap a la
cultura gambiana.

Fa deu anys, el govern de Gàmbia va
prohibir qualsevol treball de sensibilitza-
ció sobre les diferents mutilacions geni-
tals femenines que es practiquen en els ri-
tuals d’iniciació a la pubertat social de les
noies del país. Aquesta actitud era una

Aquest acord s’ha aconseguit gràcies a un tractament del tema respectuós amb el context.
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La professora Adriana Kaplan
ha cooperat des de 1989 amb 
el govern de Gàmbia, Nacions

Unides i diferents ONG

resposta a l’agressivitat amb què alguns
sectors lluitaven contra aquesta qüestió,
imposant la seva posició i culpabilitzant
les persones que duen a terme aquesta
pràctica sense tenir en compte les raons i
el context en què es produeixen.

Des de 1989, Kaplan ha cooperat amb el
govern de Gàmbia, sobretot amb el Minis-
teri de Salut i el Women’s Bureau, una ofi-
cina que depèn de la Presidència, i també
amb diferents agències de les Nacions
Unides i ONG per afrontar el problema de
la mutilació genital femenina des d’una
òptica més respectuosa i realista.

Un dels assumptes prioritaris ha estat el
problema de la mutilació de noies nascu-
des a l’Estat espanyol que viatgen al seu
país d’origen durant les vacances i que
són estigmatitzades i envoltades d’una

Mapa de població de risc
Els investigadors han elaborat el primer mapa
de tot l’Estat que mostra la població amb risc
de ser víctima d’una mutilació genital. Segons
les dades, Catalunya és la comunitat autò-
noma amb més dones residents procedents de
països subsaharians on es practica la mu-
tilació genital (unes 4.200 dones el 2001), se-
guida d’Andalusia (1.236 dones) i de l’Aragó
(498 dones). A Catalunya, el municipi més
afectat és Mataró (345 dones), seguit de Ba-
nyoles (338 dones), Barcelona (309 dones), 

Balenyà (293 dones), Olot (252 dones) i l’Hos-
pitalet de Llobregat (225 dones). A partir d’a-
questes dades, els investigadors han establert
el nombre de noies joves amb risc de ser
enviades als seus països d’origen per a la
pràctica de la mutilació: 532 a tot Catalunya,
de les quals 331 són a Barcelona, 124 a
Girona, 67 a Lleida i 10 a les comarques de
Tarragona. Les dades fan referència a l’últim
cens –anys 2000 i 2001–, però aquestes xifres
poden haver augmentat aquests darrers anys.

situació criminalitzada al nostre país: els
pares són empresonats i elles passen a
dependre dels serveis socials. Tal com
afirma Kaplan, les noies són «víctimes de
la tradició i de la llei».

La doctora Kaplan va realitzar un docu-
mental, Iniciació sense mutilació, amb la
col·laboració d’Ovideo TV, on es mostra
una aproximació antropològica i es posa
en relleu el caràcter de ritual de pas, se
n’analitzen totes les fases i es proposa una
metodologia alternativa en la qual es
manté el sentit del ritual, és a dir, la trans-
missió cultural i la pertinença social, però
sense la mutilació física de la noia.

En veure el documental, la vicepresi-
denta de Gàmbia, Isatou Njie-Saidy, i el
secretari d’Estat de Salut, Yankuba Kassa-
ma, han manifestat per escrit un compro-
mís per iniciar el disseny d’un pla de tre-
ball per a la prevenció de les mutilacions
genitals femenines a Gàmbia.
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La professora Adriana Kaplan.

Antropòlegs de la UAB aconsegueixen un 
compromís de Gàmbia per evitar l’ablació



Treballa temes com la
participació democràtica,
les polítiques socials, 
els moviments socials, etc.

Institut de Govern i Polítiques Públiques (Igop)

GRUP D’ESTUDIS

RECERCA

els projectes de recerca bàsica, sorgits de
les propostes que l’Igop presenta a les
convocatòries de recerca que tenen esta-
blertes la Unió Europea, el Ministeri d’E-
ducació i la Generalitat. De l’altra, els pro-
jectes de recerca aplicada, fruit d’acords i
convenis que l’Igop estableix amb institu-
cions públiques i altres organitzacions,
principalment amb governs locals, fun-
dacions i entitats d’acció social.

Segons els seus responsables, l’estratè-
gia de recerca de l’Igop té com a objectiu
el manteniment del màxim equilibri pos-
sible entre la recerca bàsica i la recerca
aplicada, atès que la primera els permet
ampliar i consolidar la presència que té
l’Igop en les xarxes acadèmiques de recer-
ca, com també avançar en els aspectes de
caire més teòric i estratègic, mentre que la
segona els permet mantenir la vinculació
de l’Igop a la realitat social i institucional
que l’envolta i amb la qual se senten com-
promesos.

L’Igop col·labora amb persones i grups de recerca actius en plans comunitaris, polítiques educatives, etc.

Espai de Polítiques Socials i Comunitàries de la UAB

L’Igop ha creat l’Espai de Polítiques Socials i
Comunitàries de la UAB, un nou centre que se
situarà al districte de Nou Barris de Barcelo-
na, i que vol ser un espai on es podrà apren-
dre i col·laborar en les dinàmiques que ja
existeixen de transformació social.

La proposta de l’Igop es basa en la voluntat
de provar noves maneres de fer recerca, d’en-
senyar i d’aprendre, des dels problemes com-
plexos als quals ens enfrontem i des d’àmbits
i complicitats generats en els mateixos ter-
ritoris on ja estan en marxa processos de
canvi i on existeixen xarxes de persones, enti-
tats i tècnics que tracten d’avançar conjunta-
ment. L’objectiu és propiciar espais on sigui
possible una nova manera de fer ciència, com-
partint i redistribuint recursos i coneixement,
fent recerca, construint cursos d’aprenentat-

L’Institut de Govern i Polítiques Públiques
(Igop) és un Centre Especial de Recerca
de la UAB que centra la seva activitat en
les àrees de polítiques socials, el desenvo-
lupament sostenible, la participació i la
innovació democràtica, els moviments
socials i la gestió pública. Col·laboren es-
tretament amb l’Igop persones i grups de
recerca que són especialment actius en
plans comunitaris, polítiques educatives i
processos de transformació urbana i de
participació social i comunitària.

L’Igop, dirigit actualment pel professor
Joan Subirats, és l’hereu de l’Equip d’Anà-
lisi Política (EAP) format als anys noranta
per un grup de professors de l’Àrea de
Ciència Política de la UAB. L’Igop organit-
za les seves activitats de recerca al voltant
de dos tipus de projectes. D’una banda,

ge i de reforçament comunitari, àmbits de
debat i oportunitats d’intervenció des del ter-
ritori i els seus protagonistes, en una lògica
pràctica, investigadora i transformadora.

UN PAPER DE CONNEXIÓ
Aquest nou centre vol exercir un paper de
connexió, de frontissa, entre l’activitat uni-
versitària d’estudi i de recerca i els processos
de mobilització i de transformació social que
es donen, de manera autònoma, en molts in-
drets i circumstàncies. Això vol dir qüestionar
també els espais propis d’«experts» i «no ex-
perts» en la producció del coneixement.

Les activitats de l’Espai s’organitzaran en
tres eixos: la formació de tercer cicle, la re-
cerca permanent al territori i la formació i el
debat amb actors i moviments socials.
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Les darreres recerques que ha dut a ter-
me l’Institut s’han centrat, prioritària-
ment, en quatre àmbits temàtics: partici-
pació ciutadana (mecanismes i processos
participatius i moviments socials); polí-
tiques públiques (educació, exclusió so-
cial, immigració, joventut, serveis socials i
sostenibilitat); administració i gestió pú-
blica; i Amèrica Llatina: democratització,
actors i polítiques.

Pel que fa a la formació, l’Igop oferirà, a
partir d’aquest mes d’octubre, un progra-
ma de postgrau i un màster de Polítiques

Les darreres recerques s’han
centrat en polítiques públiques,

Amèrica Llatina, participació
ciutadana i gestió pública

Socials i Comunitàries. Els interessats
podran cursar un màster, un postgrau o,
fins i tot, mòduls específics, i serà una de
les primeres activitats del nou Espai de
Polítiques Socials i Comunitàries –vegeu
el destacat– que l’Autònoma obrirà a la
ciutat de Barcelona.

Aquests cursos van adreçats a tècnics de
l’administració local, professionals del
sector associatiu o d’empreses de consul-
toria en l’àmbit local i, en general, a qual-
sevol persona interessada en les políti-
ques socials i comunitàries.



RECERCA

A partir del febrer vinent, es construirà al
campus de la UAB el nou Centre d’Investi-
gació en Nanociència i Nanotecnologia
(CIN2), amb una inversió inicial de 16 mi-
lions d’euros, que desemborsaran, a parts
iguals, el Departament d’Universitats, Re-
cerca i Societat de la Informació (DURSI)
de la Generalitat i el Consell Superior d’In-
vestigacions Científiques (CSIC).

La titularitat del nou centre de recerca
serà compartida entre el CSIC i l’Institut
Català de Nanotecnologia (ICN), una fun-
dació privada amb participació de la UAB
i el DURSI, amb la finalitat de desenvolu-
par recerca d’excel·lència en l’àmbit de les
nanociències i de la nanotecnologia.

L’objectiu del nou centre serà la investi-
gació bàsica i aplicada en aquests àmbits
per tal de contribuir al desenvolupament

BREUS

Juan Camacho (UAB) i Àlex Arenas (URV)
han publicat a Nature un article sobre
l'anàlisi estadística de les cadenes tròfiques
(qui es menja qui) dins d’un ecosistema. 
Hi ha una qüestió oberta clau en ecologia:
l’estructura de les cadenes tròfiques
segueix una llei universal independent de
l’hàbitat? La resposta a aquesta pregunta
no és gens fàcil perquè les relacions 
tròfiques formen xarxes molt complexes. 
Fa dos anys, un grup d’investigadors italians
va publicar a Nature una possible llei 
universal. L’article que Camacho i Arenas
han publicat a la mateixa revista mostra
que aquesta llei no és vàlida, amb la qual
cosa la qüestió torna a estar oberta.

Es compleixen deu anys 
del programari MiraMon

Hi ha una llei universal 
de les cadenes tròfiques?

Dos nous centres de recerca 
al campus de l’Autònoma

La UAB, l’Institut Municipal d’Assistència
Sanitària de Barcelona i els laboratoris
Menarini han signat un conveni per a la 
creació d’una càtedra de docència i recerca
sobre el tractament del dolor. Les tres 
entitats promouran projectes relacionats
amb la fisiopatologia i el tractament del
dolor. L’activitat docent se centrarà en un
programa de postgrau que s’estructurarà 
en mòduls independents que proporcionaran
crèdits universitaris i de formació mèdica
continuada. La realització d’un període 
de pràctiques i d’un treball d’investigació 
permetran obtenir el títol de Màster.

Es crea una nova càtedra 
sobre el tractament del dolor

El 18 de juliol passat, va tenir lloc 
a l’auditori de La Pedrera, a Barcelona, la
celebració del desè aniversari del Sistema
d’Informació Geogràfica i Teledetecció
MiraMon, un potent programari, 100 %
català i d’àmplia difusió internacional, 
que desenvolupa el Centre de Recerca
Ecològica i d’Aplicacions Forestals (CREAF),
adscrit a la UAB. L’acte va ser presidit pel
conseller d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació (DURSI), Carles Solà; 
el director del Servei Meteorològic 
de Catalunya del Departament de Medi
Ambient i Habitatge (DMAH), Joan Pallisé; 
i el rector de la UAB, Lluís Ferrer.
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Neixen el Laboratori de
Genètica Molecular Vegetal 
i el Centre d’Investigació en
Nanociència i Nanotecnologia

d’aplicacions en nous materials, compu-
tació, sensors i noves eines de microscò-
pia, entre d’altres. L’edifici ocuparà un
espai de 6.500 m2 i es preveu que les obres
finalitzin l’estiu de 2007. Hi treballaran un
total de 200 científics, alguns d’ells proce-
dents de centres estrangers de gran nivell.
El CIN2 també formarà especialistes amb
el perfil multidisciplinari que requereix el
nou camp de recerca.

El centre està codirigit pel catedràtic de
física de la UAB Jordi Pascual, director de
l’ICN, i per l’investigador del CSIC Albert
Figueres, i té l’assessorament de Miguel
Salmerón, professor de la Universitat de
Califòrnia a Berkeley (EUA) i un dels
investigadors internacionals en nanotec-
nologia més destacats.

D’altra banda, la UAB ha acordat amb el
CSIC, el DURSI i l’IRTA (Institut de Recer-
ca i Tecnologia Agroalimentàries de la Ge-
neralitat) la construcció, al campus de la
UAB, del Laboratori de Genètica Molecu-
lar Vegetal, d’uns 5.000 m2, que allotjarà
uns 150 investigadors i tècnics i acollirà
recerca en genètica molecular vegetal.

©
20

05
C

O
LD

SP
R

IN
G

H
A

R
B

O
R

LA
B

O
R

AT
O

R
Y

P
R

ES
S

Reconstruir els cromosomes d’una mosca
Un equip internacional d’investigadors, dirigit pel professor de la UAB Alfredo Ruiz,
ha construït el primer mapa físic dels cromosomes de la mosca Drosophila buzzatii,
una espècie utilitzada arreu del món per als estudis de genètica evolutiva. Amb aquest
mapa, la comunitat científica podrà comparar més fàcilment genomes d’espècies
similars i engalzar els genomes d’altres espècies que encara no s’han seqüenciat.

FOTONOTÍCIA
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Nou Informe de la Comunicació

A l’informe d’enguany destaca una clara tendència a l’homogeneïtzació dels continguts.

L’Institut de la Comunicació de la UAB va
presentar, a finals de juny, la tercera edi-
ció de l’Informe de la Comunicació a Ca-
talunya (2003-2004), que, amb treballs de
31 experts, coordinats pels professors Mi-
guel de Moragas, Maria Corominas i Josep
Àngel Guimerà, han radiografiat exhaus-
tivament el món de la comunicació.

El director general de Comunicació de
la Generalitat, Enric Marín, va dir que a-
quest treball servirà de referent perquè el
govern dissenyi les polítiques de comuni-
cació adients a les necessitats del país. La
professora Maria Corominas va presentar,
acuradament i didàcticament, les conclu-
sions del treball, que evidencien que el
català segueix com a segona llengua,

L’investigador del Departament de Física
de la UAB Álvaro Corral ha descobert que
l’estructura temporal dels terratrèmols, el
temps que passa entre un terratrèmol i el
següent, és similar a l’estructura espacial
dels sistemes físics quan canvien de fase
en els anomenats punts crítics.

La recerca, publicada a Physical Review
Letters, demostra que el període de temps
entre un terratrèmol i el següent depèn
del temps que ha passat entre terratrè-
mols anteriors. Tot i que és una depen-
dència estadística, la descoberta pot aju-
dar a millorar les estimacions de risc.

Corral ha observat que, si es pren nota
dels terratrèmols que hi ha hagut en una
zona al llarg d’un període de temps, s’ob-
servarà que estan agrupats. Però el més
sorprenent és que, si aquest període es fa

més llarg, s’observa que els grups de ter-
ratrèmols també estan agrupats en nuclis
més grans, i així successivament.

Això té una implicació fonamental en el
tipus de fenomen que constitueixen els
terratrèmols: en lloc de ser caòtics, es pot
considerar que són fenòmens crítics del
mateix tipus que molts sistemes físics
quan canvien de fase en els punts crítics.

Segons Corral, «perquè aquesta estruc-
tura autosimilar pugui existir, el temps
entre terratrèmols ha de dependre dels
terratrèmols anteriors d’una manera molt
determinada». I aclareix que «això no vol
dir que la dependència sigui determinis-
ta; no permet esbrinar quan serà el pro-
per terratrèmol. Però sí que es tracta
d’una dependència estadística que pot
ajudar a millorar les estimacions de risc».
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Recerca ambiental a la UAB
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Xavier Gabarrell, director de l’ICTA.

mentre que es marca una clara tendència
a l’homogeneïtzació dels continguts.

L’Informe analitza pràcticament tots el
camps de la comunicació. Detecta una
pèrdua de lideratge de TV3, deguda en
part al comportament del públic d’entre
13 i 24 anys, que prefereix Internet. Molts
joves tenen els videojocs com una priori-
tat davant de la televisió. S’estudia també
la premsa gratuïta, que, amb una forta pe-
netració en el mercat, ha contribuït a afe-
blir l’espai català de comunicació.

D’altra banda, el català és la llengua que
té l’índex més alt en la proporció entre el
nombre de pàgines en català i el de par-
lants en el cas d’Internet. Això fa que es
pugui parlar d’un espai virtual català.

Els terratrèmols no són caòtics, sinó crítics

Els dies 28 i 29 de juny van tenir lloc les
Jornades sobre Recerca Ambiental a la
UAB, organitzades per l’Institut de Cièn-
cia i Tecnologia Ambientals (ICTA), el
Centre Temàtic Europeu de Territori i
Medi Ambient (CTETMA) i el Centre de
Recerca Ecològica i d’Aplicacions Fores-
tals (CREAF). Els investigadors del cam-
pus dedicats a la recerca ambiental van
explicar els projectes que desenvolupen
en els diferents vessants d’aquest àmbit.

L’Hotel Campus de la UAB va acollir, la
setmana de l’11 de juliol, el congrés de la
Society for Experimental Biology, amb
prop d’un miler de participants experts
en diferents àmbits de la biologia. És el
primer cop que aquesta societat es reu-
neix fora de la Gran Bretanya.

Dins de l’extens programa del congrés,
es van presentar resultats de recerca molt
innovadors, com la investigació sobre els
orígens de les races de porc europees i la
seva dispersió a Amèrica i a l’Àfrica al llarg
del procés de colonització, de l’investiga-
dor de la UAB Òscar Ramírez; un nou sis-
tema ideat per científics de la Universitat
de Nottingham, basat en l’enginyeria ge-
nètica, que permetrà millorar el cultiu de
la varietat de cafè amb què es produeix el
cafè instantani; o una investigació de la
Universitat de Califòrnia a Berkeley sobre
l’origen del colibrí gegant, una espècie de
colibrí amb un pes més de tres cops supe-
rior al dels colibrís comuns i que es troba
a zones de l’Equador i de Xile.

Prop d’un miler d’experts 
en biologia experimental
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El rector de la UAB, Lluís Ferrer, va oferir, el
20 de juliol passat a l’Hotel Campus, una
festa informal per tal d’agrair la participa-
ció de totes les persones de la comunitat 
universitària implicades en les diferents
activitats de promoció que es van dur a
terme al llarg del curs passat. El rector va
manifestar la importància que tenen, per a
la UAB, les activitats de promoció. 

En primer lloc, perquè la promoció és «el
compromís, com a universitat pública que
som, d’explicar a la societat què fem i
quina és la nostra oferta acadèmica», i no
només una eina de màrqueting. En segon
lloc, perquè les activitats realitzades no
són tan sols responsabilitat dels tècnics de
comunicació i de promoció, sinó que, «des
de l’inici, hem entès que aquesta és una
tasca col·lectiva on la implicació de tot-
hom és condició indispensable per a l’è-
xit». I en tercer lloc, Ferrer va dir que la
UAB entén que la promoció consisteix en
activitats dirigides a «atraure els millors es-
tudiants a la nostra universitat, no en una
acció encaminada a omplir les aules».

«Amb les dades a la mà», va finalitzar el
rector, «puc dir que, enguany, un cop més,
el resultat ha estat molt positiu», i va ani-
mar tothom a tornar a «engrescar-se, en-
cara més, en les activitats del curs vinent».

El rector agraeix la col·laboració de totes les 
persones implicades en la promoció de la UAB
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ALluís Ferrer va reunir 
en una festa informal tots els
participants en les accions 
de promoció del curs passat
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El Servei d’Activitat Física (SAF) de la UAB
va participar un any més en la campanya
Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple. El cap de
setmana del 9 i 10 de juliol, les piscines 
de la Universitat es van obrir per a abonats 
i no abonats amb motiu d’aquesta jornada
solidària, en què l’import de les entrades 
es va donar íntegrament a la Fundació
Esclerosi Múltiple. Els metres que cadascú
va nedar es van sumar a la xifra total de
metres solidaris de tot l’Estat. Tanmateix,
els participants van gaudir de la resta 
d’instal·lacions del SAF durant la jornada.

Cursos de formació a les
biblioteques de l’Autònoma

Cada inici de curs, les biblioteques de la
UAB programen unes sessions de formació
per als alumnes de primer curs per tal que
coneguin la seva biblioteca i els serveis que
s’hi ofereixen. En una sessió gratuïta de
prop d’una hora, s’explica com consultar 
el catàleg, on localitzar els documents, què
es pot treure en préstec i a qui adreçar-se
per resoldre dubtes. Els alumnes s’hi poden
apuntar a la seva biblioteca o per mitjà 
d’un formulari electrònic que es troba a
www.bib.uab.es/formacio/curs.htm.

El Consell de Govern de la UAB va aprovar
la reestructuració de la Facultat de Cièn-
cies en dues facultats. Una es dirà Facultat
de Biociències, i l’altra es mantindrà com
a Facultat de Ciències. Aquest canvi res-
pon a factors com la necessitat d’adequar
les estructures acadèmiques de la UAB als
requeriments que imposa l’adaptació a
l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

La reestructuració també vol millorar la
visualització social i professional de l’ofer-
ta docent, dels departaments i de les es-
tructures de recerca, per potenciar la UAB
en el terreny de la recerca i la transferència
tecnològica i de coneixements.

Es crearan dues facultats
noves: una s’anomenarà
Facultat de Biociències i
l’altra, Facultat de Ciències

La Facultat de Ciències prepara
una profunda reestructuració

El SAF es mulla un any més
per l’esclerosi múltipleD’altra banda, aquesta nova estructura

permetrà disposar d’instàncies acadèmi-
ques en les dues noves facultats per tal de
poder coordinar i organitzar les ofertes
d’estudis i facilitar la interacció entre les
titulacions de cada àmbit, i també entre
els diferents departaments.

Aquest projecte implica també la confi-
guració d’una oferta acadèmica atractiva i
diferenciada de la resta d’universitats ca-
talanes, espanyoles i europees. Es donarà
una nova orientació a algunes titulacions
i se’n crearan de noves, tant pròpies com
homologades, potenciant la transversali-
tat entre ambdues facultats i altres cen-
tres, i adequant també els plans d’estudis
als perfils professionals que marquen les
necessitats de la societat actual. A més, es
vol enfortir la vinculació dels estudis
impartits amb la inserció laboral dels titu-
lats i desenvolupar un sistema eficaç de
connexions internacionals.

La nova estructura

FFAACCUULLTTAATT DDEE BBIIOOCCIIÈÈNNCCIIEESS
TTiittuullaacciioonnss::
Biologia, Bioquímica, Biotecnologia
DDeeppaarrttaammeennttss::
· Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
· Bioquímica i Biologia Molecular
· Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
· Genètica i Microbiologia

FFAACCUULLTTAATT DDEE CCIIÈÈNNCCIIEESS
TTiittuullaacciioonnss::
Ciències Ambientals, Física,
Química, Estadística, Geologia,
Matemàtiques
DDeeppaarrttaammeennttss::
· Física · Geologia
· Matemàtiques · Química

Conveni amb Colòmbia

El rector de la UAB, Lluís Ferrer, i el rector
de la Universidad de Pamplona de Colòmbia,
Álvaro González, van signar un acord, el més
de juliol, per tal que els alumnes de la 
universitat colombiana puguin fer el doctorat
a la UAB. La Universidad de Pamplona
finançarà les despeses dels alumnes, que a
més tindran una beca de col·laboració de la
UAB. Els grups d’investigació de la UAB que
acullin els alumnes de doctorat nomenaran
un director de tesi. Ambdues institucions
establiran mecanismes de seguiment.

L’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) i
la Facultat de Ciències de l’Educació de la
UAB van organitzar, del 5 al 8 del juliol, el
seminari Àmbit Plèiades amb l’objectiu
d’intercanviar experiències educatives (no
necessàriament reglades). La presentació
de les ponències, presidida per Joan Gó-
mez Pallarès, vicerector de Doctorat i de
Formació Continuada, i per Màrius Martí-
nez, degà de la Facultat de Ciències de l’E-
ducació, va anar a càrrec de Joan Subirats,
catedràtic de Ciència Política de la UAB.

A la conferència inaugural, Subirats va
remarcar la necessitat de fomentar la rela-
ció entre comunitat i escola, la qual, se-
gons el professor, «s’està convertint en el

gran receptacle dels conflictes socials», i
per això «s’ha de treballar amb lògica de
projecte conjunt».

Al cicle de conferències van participar-
hi ponents de tot el món. Inpru-Altamira,
programa de desenvolupament del
temps lliure a Nicaragua; Temuco, projec-
te xilè de recuperació de la llengua i de la
cultura maputxe; o el Projecte Integrador,
Aula d’Acollida, del CEIP Collserola, són
algunes de les experiències que es van
exposar a l’Àmbit Plèiades, que es va
cloure amb la intervenció de Ximo García,
professor de la Universitat de València,
amb la ponència «Col·lapse de l’escola i
l’emergència de nous actors educatius».

Una constel·lació d’experiències educatives



COMUNITAT 15

PUBLICACIONS

EL PATRIMONI SOCIOAMBIENTAL DEL 
CAMPUS DE L’AUTÒNOMA. Martí Boada i
Roser Maneja (coords.). ICTA. Servei de 
Publicacions de la UAB. 2005.
Aquesta obra és una primera aproximació teò-
rica a la biodiversitat del campus, on es des-
criuen els seus hàbitats, els organismes que
hi viuen i alguns aspectes del seu funciona-
ment. S’insisteix en la dimensió cultural del
paisatge i en el fet urbà i la seva expressió en
el territori. També en el fenomen de la metro-
polització com un procés que s’expressa arreu
del territori i que desfronteritza la visió clàssi-
ca del sistema urbà i els sistemes naturals.

Compra verda a la UAB

Dins del marc del Pla d’Acció de l’Agenda
21, l’Autònoma duu a terme el projecte
Compra Verda a la UAB. Aquesta iniciativa
té la intenció de facilitar la implantació a
la comunitat universitària d’uns criteris
de compra i de contractació de serveis
que siguin respectuosos amb l’entorn.

La iniciativa inclou seminaris formatius per al PAS.

CRÉIXER I CONVIURE EN UN MÓN COM-
PLEX. VII JORNADES D’INNOVACIÓ EN L’E-
TAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL. Col·lecció 60
Jornades. ICE. 2005.
Aquest volum recull les ponències, els debats
i els tallers que van ser punt de partida per a
la reflexió d’aquestes Jornades, les quals van
néixer amb l’esperit d’oferir un espai de tro-
bada entre professionals convençuts que les
primeres edats són fonamentals per al des-
envolupament integral i harmònic de la per-
sona. El tema del llibre s’aborda en un mo-
ment de grans incerteses en diferents àmbits
i en especial en l’àmbit educatiu, ja que el
món en què es desenvolupen els infants és
canviant, complex i, sovint, contradictori.

Un projecte derivat del
Pla d’Acció de l’Agenda 21
vol implantar nous criteris
de compra sostenibles

Conveni per crear la Diplomatura de Comerç
El dia 20 de juliol va tenir lloc, a la seu de la Conselleria de Comerç, Turisme i Consum
de la Generalitat, la signatura d’un conveni entre la UAB i l’Escola Superior de Comerç
i Distribució (Escodi), per endegar la primera Diplomatura de Comerç d’àmbit uni-
versitari. La directora de l’Escodi, Núria Beltrán, va presentar-hi els projectes. El rec-
tor de la UAB, Lluís Ferrer, va glossar l’exigència que hauran de tenir els nous estudis.
El president del Patronat d’Escodi i alcalde de Terrassa, Pere Navarro, va reconèixer
l’oportunitat i l’esforç d’aquesta proposta, en què també estan implicats “la Caixa” i la
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa.

FOTONOTÍCIA

Una de les darreres accions d’aquest
projecte ha consistit en la posada en mar-
xa de seminaris de formació per al PAS
que té la responsabilitat d’efectuar com-
pres de manera habitual en els diferents
centres de treball de la Universitat, en es-
pecial les compres relacionades amb el
material d’oficina. Tècnics de l’Àrea d’E-
conomia i Finances, de l’ICTA, del SEPMA
i de l’empresa Abacus s’encarreguen
d’impartir aquesta formació.

Les dues primeres sessions, de cinc ho-
res de durada, van tenir lloc en dues jor-
nades els mesos de març i juny passats,
amb una assistència de 26 persones. Entre
les accions del projecte també s’ha apro-
vat la creació d’un grup de treball especí-
fic sobre la compra verda, i s’ha dotat el
projecte d’una bateria d’indicadors per
avaluar-ne la implantació.

A partir d’aquest mes d’octubre, s’ini-
ciarà l’edició d’una sèrie de guies de com-
pra verda a la Universitat, amb un primer
número sobre la compra de material d’o-
ficina i d’aparells informàtics.
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Quins són els objectius de l’associació
Barcelona Aeronàutica i de l'Espai (BAIE)?
Els objectius de BAIE són promoure el de-
senvolupament i la consolidació d’un
clúster aeroespacial competitiu a l’àrea
metropolitana de Barcelona i, per exten-
sió, a Catalunya, atraient activitats econò-
miques relacionades amb l’aeronàutica,
establint relacions estratègiques i promo-
vent la formació en el nostre sector.

Per què Catalunya té actualment un pa-
per tan modest dins del panorama de la
indústria aeronàutica?
Hi ha molts motius. Per exemple, a Cata-
lunya no hi ha ni fabricants importants
del sector aeroespacial ni tampoc de-
mandants del sector aeroespacial. Sim-

L’AUTÒNOMA ha parlat amb
aquest pilot aeri que presideix
l’associació Barcelona
Aeronàutica i de l’Espai (BAIE)
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plificant-ho molt, no tenim empreses
que fabriquin avions o satèl·lits sencers,
ni tenim empreses o institucions de les
que els compren.

Pel que fa al transport de passatgers,
per què no correspon el nombre i la im-
portància dels aeroports que hi ha a 
Catalunya amb el volum econòmic i de
visitants que rebem?
Sens dubte, perquè tenim un aeroport
que ja se’ns ha quedat petit. L’aeroport
de Barcelona té una sèrie de característi-
ques que el situen com la millor plata-
forma aeroportuària del sud d’Europa.
Crec que n’hauríem de treure molt més
profit. D’altra banda, és molt urgent
l’execució del Pla d’Aeroports i del Pla
d’Heliports de la Generalitat.

Poca indústria i, paral·lelament, poca
gent ben formada. Creu que nous estu-
dis com per exemple el de Gestió
Aeronàutica poden ajudar a solucionar
aquest problema?

Sí, efectivament. En el sector aeroespa-
cial és un factor clau poder disposar d’un
capital humà que estigui format amb ex-
cel·lència. L’any 2004, l’ocupació del sec-
tor aeroespacial a Catalunya va créixer
un 23 %. Això és una mostra evident de
l’aposta dels nostres empresaris per una
etapa de creixement que necessita el mi-
llor capital humà.

Per tant, quin ha de ser el paper de la
universitat per tal de no perdre l’avió de
la competitivitat industrial en el sector
aeronàutic?
Ajudar que les empreses augmentin la
seva competitivitat any rere any. Els avi-
ons són, abans que màquines per volar,
màquines per fer guanyar calés als seus
fabricants, als seus proveïdors i a les
companyies aèries. A més, l’aeronàutica
alimenta un sector clau de l’economia
mundial com és el turisme. Futurs titu-
lats com els de la UAB seran molt impor-
tants, ja que gestionaran un sector tan
exigent com l’aeroespacial.
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«El sector aeronàutic a Catalunya 
necessita el millor capital humà»

Fernando de Caralt

Fernando de Caralt (Barcelona, 1933) és
doctor en Enginyeria Aeronàutica i pilot
privat des de 1953. Ha tingut diversos
càrrecs de responsabilitat en projectes 
i empreses del sector aeronàutic, com
CASA, la qual va presidir fins al 1987. 
Ha presidit també la Comissió Nacional
d’Investigació d’Accidents d’Aviació
Civil. Dirigeix l’empresa CIMSA
Ingeniería de Sistemas, SA, fabricant 
de paracaigudes, i, des de 2002, 
és president de l’associació Barcelona
Aeronàutica i de l’Espai (BAIE), 
una iniciativa promoguda des de
l’Ajuntament de Barcelona amb el
suport de la Generalitat i del Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç. El juliol
va visitar la UAB per tancar la jornada
Millorar el Transport Aeri per Millorar 
la Competitivitat Industrial, organitzada
pel Graduat en Gestió Aeronàutica.


