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RECERCA SOBRE
EL PERÍODE GLACIAL

Segons dues recerques sobre

l’últim període glacial, en què

ha participat un investigador

de l’Institut de Ciència

i Tecnologia Ambientals (ICTA)

de la UAB, abans que es

desfessin grans masses de

gel de l’oceà Àrtic, el desgel a

les illes Britàniques ja va afectar

els corrents oceànics. PÀG. 9

L’AULA DE DANSA
CELEBRA DEU ANYS

L’Aula de Dansa de la UAB
celebra el desè aniversari,
un fet gens habitual
en el món universitari.
Centenars d’estudiants
i desenes de coreografies
han passat per les seves
aules des que es va crear
el curs 1995-1996.
PÀG.13

ES CREA LA CÀTEDRA
SARAMAGO

La UAB i l’Instituto Camões
han creat la Càtedra
Saramago per fomentar
la cultura, la llengua i la
literatura portugueses i per
promocionar la traducció
i la recerca traductològica.
Durant l’acte es va lliurar
el Premi de Traducció
Giovanni Pontiero. PÀG.5

La visita de famílies al campus és una de les activitats de la Universitat Autònoma de Barcelona per apropar-se a la societat, objectiu que el Consell Social
vol potenciar ara amb la creació del Programa Societat-Universitat. PÀG. 3 i 4
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El Consell Social vol apropar
la Universitat a la societat



En el Consell de Govern del 25 d’abril, el
rector va informar de la recent aprovació
de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril,
que modifica la Llei orgànica d’universi-
tats (LOU), i va comentar com a canvis
més destacats els que afecten el profes-
sorat i els òrgans de govern. Lluís Ferrer
va explicar que en aquests moments la
Secretaria General està estudiant els
canvis que caldrà introduir als estatuts
d’aquesta universitat com a conseqüèn-
cia d’aquest canvi legislatiu, i va afirmar
que durant el primer trimestre del pro-
per curs acadèmic caldrà convocar el
Claustre per tal que nomeni una Co-
missió encarregada d’elaborar la propos-
ta de modificació estatutària.

El rector també va explicar que va tenir
lloc la darrera sessió del Consell de
Coordinació Universitària i va dir que
això és degut al fet que, arran de la modi-
ficació de la LOU, se suprimeix aquest
òrgan i se’n creen dos de nous: la Con-
ferència General de Política Universitària
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CLAUSTRE

El Ministeri aprova la nova LOU
El professorat i els òrgans de govern, els més afectats pels canvis

El rector va explicar que
el lloguer dels pisos nous
de laVila es beneficiaran de
l’ajut econòmic del Ministeri

INFORME DEL RECTOR

i el Consell d’Universitats. Així mateix,
va comentar que s’ha fet públic un do-
cument sobre finançament de les uni-
versitats espanyoles i les seves possibili-
tats de creixement, i va dir que la situa-
ció que reflecteix no és catastròfica però
que està molt per sota de la situació de
les universitats d’altres països europeus.
També destaca del document la necessi-
tat de col·laboració de l’administració
de l’Estat i les administracions autonò-
miques.

AMPLIACIÓ DE LA VILA UNIVERSITÀRIA
D’altra banda, Lluís Ferrer va explicar
l’acord del Consell de Govern sobre
l’ampliació de la Vila Universitària i va
dir que el Ministeri de l’Habitatge ha
assumit una part del finançament d’a-
questa ampliació, la qual cosa permetrà
reduir el crèdit subscrit respecte d’això i
repercutir aquesta reducció en una dis-
minució del preu del lloguer dels habi-
tatges.

Pel que fa a la Generalitat de Catalu-
nya, el rector va comentar la situació de
crisi que hi ha al DURSI en l’àmbit de les
universitats, de la qual s’ha fet ressò la
premsa. Va explicar els problemes que
suposa el fet d’estar sota l’àmbit d’un
departament tan gran amb competèn-

cies sobre matèries molt diverses i va
recordar els canvis de conseller i d’es-
tructura organitzativa que hi ha hagut
en el darrer any i les dificultats de comu-
nicació que això genera.

REDUCCIÓ DEL PLA PLURIANUAL
Va explicar, a més, que a aquests proble-
mes se n’ha afegit un de molt important,
que ha estat l’anunci d’una reducció
important del proper pla plurianual
d’inversions. El rector va explicar els
problemes que aquesta reducció com-
portaria per a la Universitat, atesos els
compromisos que ja s’han assumit en
matèria d’inversions. També va infor-
mar de la reunió del president de la
Generalitat amb els rectors de diferents
universitats per tractar aquesta qüestió i
va dir que està prevista una nova reunió
amb el conseller en la qual es presentarà
un document que plantegi els assump-
tes que preocupen les universitats per
tal que siguin degudament estudiats i es
proposin les solucions oportunes.

Finalment, el rector va comentar que
l’any temàtic 2008 estarà relacionat amb
temes de computació, i va avançar que
el 2009 es referirà probablement a la
UAB, ja que es commemorarà el 40è ani-
versari de la creació de la Universitat.

ACORDS

MÉS INFORMACIÓ: www.uab.cat/relacions institucionals

ESCOLA ESCODI
S’aprova la vinculació de l’Escola Su-
perior de Comerç i Distribució (Escodi)
a la UAB.

INFORME DE LA COMISSIÓ TIC
S’aprova dissoldre la Comissió de
Tecnologies de la Informació i la Co-
municació de la UAB i acceptar la cre-
ació de la Comissió ad hoc d’E-
Universitat.

APROVACIÓ D’UN NOU TÍTOL
S’aprova la creació del títol de Graduat
en Direcció de Comerç i Distribució.

TRAMS AUTONÒMICS
S’aprova la distribució dels punts de
gestió dels trams autonòmics.

CREACIÓ DEL CENTRE GISTAL
S’aprova la creació del Centre d’Estudis
i de Recerca Psicoeducativa sobre Sor-

desa i altres Dificultats Comunicatives
GISTAL.

AFERS DE TRÀMIT
Es modifica la normativa de creació,
composició i funcions de les comissions
del Consell de Govern, l’adhesió al fons
de pensions d’ocupació dels treballa-
dors de la Generalitat i la proposta de
canvi de nom del màster d’Àsia Oriental
Contemporània.



El Consell Social de la Universitat Autò-
noma de Barcelona ha endegat un seguit
d’activitats en el marc del Programa
Societat-Universitat, amb l’objectiu de
potenciar les relacions entre la societat i
la Universitat propiciant el diàleg de
manera regular i estructurada entre sec-
tors representatius del món universitari i
els col·lectius de la societat. El programa
també inclou ajuts econòmics a projec-
tes d’interès social.

Les activitats del Programa se centren
en dos àmbits ben definits: el les idees i
el dels ajuts. En el de les idees, es tracta
bàsicament de disposar d’espais regulars
de trobada, de discussió i d’opinió, en els
quals personalitats rellevants del món
econòmic, social, cultural, científic i uni-
versitari es reuneixin per abordar temes
d’actualitat i treballar per al futur de la

Programa per apropar la Universitat a la societat
El Consell Social vol propiciar el diàleg amb els agents socials

L’òrgan du a terme
fòrums, jornades temàtiques
i dinars-col·loqui i
convoca ajuts econòmics
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Universitat, la formació dels ciutadans i
el progrés del país.

ELS ÀPATS DE DEBAT
Ja s’han iniciat els Àpats de Debat, que
són dinars-conferència-col·loqui amb
personalitats rellevants. El primer es va
fer el 17 d’abril passat. Els pròxims es
faran el mes de juliol, amb el tema «Les
estratègies de futur per a l’economia
catalana», i el mes de novembre, sota el
lema «El prestigi de la universitat en la
nostra societat».

A més a més dels Àpats de Debat, es
faran jornades temàtiques adreçades als
estudiants i sessions de fòrum amb una
àmplia participació de representants
destacats de la societat. S’ha previst fer
la difusió de les ponències i de les prin-
cipals conclusions sobre cadascuna de
les activitats.

Respecte a l’àmbit dels ajuts econò-
mics, cal destacar que aquesta activitat
està enfocada a impulsar iniciatives de
nexe entre la Universitat i la societat
mitjançant la realització de convoca-

El primer dinar-conferència, amb Enric Banda com a protagonista

tòries públiques d’ajuts econòmics.
Aquestes iniciatives s’adrecen a mem-
bres de la comunitat universitària, enti-
tats participades per la UAB i entitats de
la societat civil que proposin el desenvo-
lupament d’algun projecte d’interès
social que tingui implicacions amb la
UAB. Les convocatòries d’ajuts econò-
mics es fan dos cops a l’any i es publi-
quen al web de la UAB.

enquestes en què els ciutadans es mos-
tren, en un 92 %, satisfets amb el paper
de la universitat en la societat.

Després de la intervenció d’Enric Ban-
da va tenir lloc un debat molt viu amb
intervencions d’empresaris i professors.
El paper dels estudiants de doctorat en
investigació i les bones experiències d’al-
guns empresaris que han treballat en
centres de recerca i departaments uni-
versitaris van estar també sobre la taula
en un debat molt participatiu.

Va cloure l’acte el conseller Joan Manuel
Tresserras, qui va manifestar la necessi-
tat que la universitat tingui una influència
pública més gran, sense oblidar que s’ha
de ser molt curós pel que fa a l’ensenya-
ment secundari, que, en definitiva,
nodreix la universitat amb alumnes.

L. Ferré, R. Culell, J. M.Tresserras i J. Marquet.

Enric Banda va parlar del paper estratègic de la universitat.

CAMPUS

Rosa Cullell, presidenta del Consell So-
cial, va presentar el primer dels Àpats de
Debat, que va tenir lloc el 17 d’abril, a
Casa Convalescència, i al qual van assis-
tir unes cinquanta persones rellevants

del món empresarial i social. Jordi Mar-
quet, vicerector de Projectes Estratègics
–Parc de Recerca de la UAB, va presentar
el ponent Enric Banda, director de la
Fundació Catalana per a la Recerca i la
Innovació, qui va parlar del paper
estratègic de la universitat en el dinamis-
me de la societat. Banda va recordar que
la societat nord-americana i sobretot els
empresaris tenen molt clar, des de la
Segona Guerra Mundial, que el sector
públic i la universitat han de fer bona
recerca bàsica i que després ja s’encarre-
garan de treure’n tot el profit.

També va manifestar que, encara que no
estem al nivell europeu pel que fa a dedi-
cació de recursos per a la recerca, l’opinió
pública valora molt positivament la recer-
ca i els investigadors. D’altra banda, hi ha



ElDia de la Família aplegapropde 700persones

Per quart any, la jornada,
que es fa en dissabte, esdevé
un èxit de convocatòria

Les famílies van venir de tot Catalunya i fins i tot de la resta de l’Estat.

La visita a la Facultat de Ciències de l’Educació.

Els estudiants que van treballar en l’organització.

La plaça de l’hotel Campus va ser el punt de partida.
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El dissabte 5 de maig, la UAB va tornar a
obrir les portes de les seves instal·la-
cions a les famílies dels alumnes de
segon de batxillerat i de cicles formatius
de grau superior. En aquesta quarta edi-
ció, hi van participar 225 famílies, la
qual cosa va suposar prop de 700 perso-
nes assistents. El bon temps va tornar a
ser un dels protagonistes de la jornada i
va contribuir a fer lluir la verdor del
campus.

Les famílies van arribar a les deu del
matí a l’hotel Campus, a la Vila Univer-
sitària, punt de trobada per a tots els
visitants. Després que el vicerector d’Es-
tudiants i de Cultura, Joan Carbonell, i el
coordinador per a les Relacions amb
l’Ensenyament Secundari, Jaume Aulet,
els donessin la benvinguda, van iniciar
un recorregut pel campus amb autocar.
Els visitants van pujar en un dels divuit
autocars preparats per fer una ruta pels
tres eixos (nord, sud i central) fins a arri-
bar als centres corresponents.

PREMIS

El professor del Departament de Sociologia
Salvador Cardús ha estat guardonat amb el
Premi Joan Coromines, amb què la Coordi-
nadora d’Associacions per la Llengua Cata-
lana (CAL) reconeix persones i col·lectius
«que han destacat pel seu compromís en la
normalització de la nostra llengua, cultura i
nació». Cardús ha estat professor a diferents
centres britànics i nord-americans. Com a
investigador, ha treballat en el camp de la
sociologia de la religió, la cultura, els mitjans
de comunicació i els fenòmens nacionals.
Manté, a més, una intensa tasca divulgadora.

El professor Salvador Cardús,
premi Joan Coromines

Iván Díaz Luque, doctor en Veterinària per la
UAB i investigador del CReSA, ha estat el
guanyador del Premi Syva 2007 per la seva
tesi Caracterització de la resposta immune
de garrins durant la infecció i després de la
vacunació amb el virus de la síndrome res-
piratòria i reproductiva porcina. El Tribunal
Qualificador va considerar que el treball era
la millor tesi doctoral realitzada sobre qual-
sevol aspecte de la sanitat animal d’entre un
total de vint tesis doctorals llegides a
Espanya, Portugal i Mèxic durant el curs
acadèmic 2005-2006.

Premiada la tesi doctoral
del professor Iván Díaz Luque

A les diferents facultats els esperaven els
professors i els responsables dels centres,
que els van mostrar les instal·lacions
acadèmiques i els van explicar l’objectiu
de les respectives carreres. Biblioteques,
aules de pràctiques, sales informàtiques i
laboratoris van restar oberts tot el matí.

Les famílies, arribades de poblacions de
tot Catalunya i de la resta de l’Estat, com
Extremadura, el País Basc o la Rioja,
també van poder fer una visita guiada a la
Vila Universitària. Els futurs alumnes,
amb els seus familiars, van poder entrar
als pisos i es van passejar per tot el com-
plex residencial. Finalment, van tornar a
l’hotel Campus per fer-hi un aperitiu de
comiat.

Un equip humà format per més de sei-
xanta persones, entre professors, tècnics
de comunicació i estudiants, va atendre
les famílies durant tot el matí de dissabte.
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Durant l’acte
es va fer el lliurament
del premi de traducció
Giovanni Pontiero

La UAB i l’Instituto Camões han creat la
Càtedra José Saramago, que, amb seu
a la Facultat de Traducció i d’Inter-
pretació, s’encarregarà de fomentar la
cultura, la llengua i la literatura portu-
gueses a Catalunya, així com també
la promoció de la traducció i la recerca
traductològica. El rector Lluís Ferrer i
Simonetta Luz Alfonso, presidenta
de l’Institut Camões, van signar, el 3 de
maig passat, l’acord de creació de la
Càtedra, un cop va finalitzar l’acte de
lliurament del VII Premi de Traducció
Giovanni Pontiero.

Van assistir a l’acte Lluís Ferrer,
Simonetta Luz Alfonso i Josep Bargalló,
director de l’Institut Ramon Llull, els
quals van parlar dels llaços culturals
entre Catalunya i Portugal.

Josep Bargalló va destacar els nom-
brosos paral·lelismes que hi ha entre
ambdues institucions, però també una
gran diferència: «L’Institut Camões
representa una llengua i una cultura

La UAB i l’Instituto Camões creen la Càtedra
Saramago per fomentar la cultura portuguesa

d’un o més estats, mentre que nosaltres
no tenim estat». Sobre el debat dels
autors que han d’anar a la Fira de Frank-
furt d’enguany, Bargalló va recordar que
la cultura portuguesa va protagonitzar
aquesta mateixa fira ara fa just deu anys
i que no va ser casual que, un any des-
prés, per primera vegada, un autor en
llengua portuguesa, José Saramago, re-
bés el premi Nobel: «Dit d’una altra
manera, la llengua espanyola ja té molts
premis Nobel... des d’aquest punt de
vista, està clar qui ha d’anar com a pro-
tagonista a Frankfurt».

La UAB acull un intens debat sobre la professió mèdica a l’Estat

La formació dels metges i la seva inte-
gració en el mercat de treball i en el sis-
tema sanitari en general van centrar els
debats i les nombroses conferències de
les 50 Jornades Estatals d’Estudiants
de Medicina de tot Espanya, que, del 18
al 21 d’abril, van tenir lloc a la Facultat
de Medicina de la Universitat Autònoma
de Barcelona, organitzades per a estu-
diants de l’esmentada facultat.

Els alumnes van demanar un estudi
rigorós per part del Ministeri de Sanitat i
de les comunitats autònomes per tractar
el tema del dèficit de professionals. En
aquest sentit, van recordar que uns set
mil metges espanyols treballen o bé s’es-
pecialitzen fora d’Espanya.

Es dóna la paradoxa que molts metges
formats a Espanya, amb un nivell alt i
competitiu, treballen a l’estranger,
mentre que aquí hi ha una mancança
d’especialistes molt significativa.

Javier Serrano, president del Consell
Estatal d’Estudiants de Medicina, i Ma-
rina Alonso, coordinadora del comitè
organitzador de les Jornades Estatals
d’Estudiants de Medicina, van precisar
que avui dia falten especialistes en sis
àmbits: pediatria, cardiologia, geron-
tologia, medicina de família, aneste-
siologia i medicina general. El retorn
d’alguns metges, si tinguessin unes
condicions de treball millors, podria
alleugerir el dèficit actual.

Els estudiants també van denunciar
que els últims anys s’han incrementat les
places d’accés a la carrera sense que pa-
ral·lelament s’hi hagin destinat més
recursos, i que no s’hagin augmentat, per
contra, les places per cursar el MIR.

Els representants de les facultats de
Medicina van demanar que es millorin
les condicions dels MIR i van posar sobre
la taula les diferències entre comunitats
pel que fa al tracte dels metges en forma-
ció i en l’especialització. Els estudiants
van recordar també que, els darrers anys,
s’ha notat que algunes places de resi-
dents han quedat lliures del total de cinc
mil que s’ofereixen a l’Estat, un 20 % a
Catalunya.

Gabriel de la Santíssima Trinitat Sampol ha estat guardonat amb el premi Giovanni Pontiero
de traducció del portuguès al català per la traducció de Fetge de tigre, una obra teatral de
Francisco Gomes de Amorin (1827-1891) que parodia el teatre romàntic i ofereix una mena
d’anticipació de l’univers teatral que més endavant sorgirà amb el cicle teatral del Père Ubu,
la gran creació d’Alfred Jarry. El premi Giovanni Pontiero, dedicat en anys alterns a les traduc-
cions del portuguès al català o del portuguès al castellà, l’atorguen l’Institut Camões i la
Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB.

Gabriel de la S. T. Sampol (Palma de Mallorca, 1967) és llicenciat en Filologia Catalana, tra-
ductor i professor de Literatura Portuguesa a la Universitat de les Illes Balears. Actualment és
vicepresident de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) per les Illes Balears i
col·labora habitualment en mitjans de comunicació i en revistes culturals i científiques. Va
rebre, el 1995, el premi Josep M. de Sagarra de traducció teatral per Fra Luis de Sousa,
d’Almeida Garrett, i el premi Crítica Serra d’Or de traducció en prosa de l’any 2002 pel Llibre
del desassossec, de Fernando Pessoa.

Gabriel de la S. T. Sampol guanya el VII premi Giovanni Pontiero
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Les II Jornades de Màsters Oficials i la
Fira de Postgraus van duplicar el nombre
d’assistents respecte de l’edició de l’any
passat. Prop de mil persones van assistir
a alguna de les xerrades, que es van fer
els dies 25 i 26 d’abril a les facultats del
campus, excepte a la de Medicina, ja que
està previst fer altres sessions informati-
ves a les unitats docents així com també
al campus de Sabadell.

Pel que fa als màsters oficials, es van
fer dos tipus de sessions: una d’orienta-
ció general, que oferien els coordina-
dors del Programa Oficial de Postgrau
(POP) de cada facultat; i una altra d’es-
pecífica per a cada màster oficial, que
oferia el coordinador del màster.

La jornada de Màsters duplica
el nombre d’assistents

Pel que fa a la Fira de Postgraus,
aquesta va tenir lloc als vestíbuls dels
centres docents.

La valoració general d’aquestes jorna-
des és positiva. Es considera que el
nivell d’impacte global i notorietat de
l’oferta conjunta de postgraus de la
UAB ha estat superior a l’aconseguit
l’any anterior.

En l’edició de l’any passat de les Jor-
nades, que es van fer durant un sol dia,
la tasca informativa es va concentrar en
un envelat instal·lat a la plaça Cívica.
Enguany, el fet de situar els punts infor-
matius a les diferents facultats ha estat
un dels factors clau de l’èxit de convo-
catòria.

El 88 % dels assistents a aquestes jor-
nades informatives han estat membres
de la comunitat universitària de la UAB.
La UAB ofereix per al curs vinent prop
de 350 màsters, diplomatures de post-
grau i cursos; 80 màsters oficials i 87
doctorats.

Prop de mil persones
s’interessen per algun
dels màsters o postgraus
que ofereix l’Autònoma

La periodista i professora de la Universitat de Bagdad Iman Jamas va parlar a la
Facultat de Ciències de l’Educació, el 19 d’abril passat, sobre la situació actual de
l’Iraq, i va denunciar les agressions que viu la població civil i el rígid control de la
informació, que fa que no es pugui saber la realitat dels fets.
Iman Jamas va ser presentada pel professor Jaume Botey, qui va recordar els anys

de bloqueig, que van produir la mort de nombrosos infants i una situació insosteni-
ble per a la població. La professora iraquiana va denunciar també la lluita pel petro-
li com amotor del conflicte i va demanar un compromís ferm per ajudar el poble ira-
quià.

L’Iraq, quatre anys després de l’ocupació

BREUS

FOTONOTÍCIA

Cinquanta alumnes de la Facultat
de Ciències de la Comunicació (Periodisme)
van prendre part en l’activitat «Aproximació
als mitjans comarcals catalans», del 19 al 23
de març, que va organitzar el Departament
de Periodisme i que va dirigir el professor
Eugeni Giral. Es van visitar diaris, televisions,
ràdios i altres institucions culturals.
El programa tenia un triple objectiu:
acostar la realitat mediàtica local i comarcal
als alumnes, donar-los a conèixer
les institucions culturals catalanes
més importants i organitzar tallers
d’intercanvi interuniversitari amb
altres facultats de comunicació.
Així, van ser dues les facultats que
s’hi van implicar: la de Lleida i la de Vic.
Des del Departament, la valoració que se’n
fa és molt positiva, i els mateixos alumnes
creuen que se’ls ha donat una bona ocasió
per poder tenir un coneixement més clar
del funcionament dels mitjans de comunicació
locals i comarcals catalans. Els alumnes
hauran de presentar un treball de premsa,
de ràdio, de televisió o de fotografia
o una pàgina web, en funció del grup.

Aproximació als mitjans
de comunicació comarcals

El periodista Josep Cuní va ser el convidat
de la darrera Tertúlia al Campus, organitzada
per l’Associació d’Amics de la Universitat
Autònoma de Barcelona, el 19 d’abril passat.
La xerrada del periodista que dirigeix
el programa Els matins de TV3
es va fer al plató TV-2 de la Facultat
de Ciències de la Comunicació de la UAB,
que es va omplir de gom a gom per escoltar
les paraules del professional de la televisió.
Amb el títol «Cuní pregunta? Preguntes
a Cuní», el periodista va desgranar durant
el seu parlament la seva visió del periodisme
i, en concret, del periodisme televisiu, mitjà
al qual ha dedicat els darrers anys de la seva
trajectòria professional, després d’estar-se
un bon grapat d’anys davant dels micròfons
de la ràdio, primer a Catalunya Ràdio
i posteriorment a COM-Ràdio.
L’Associació d’Amics organitza periòdicament
activitats d’aquest tipus, en les quals convida
destacats personatges de l’activitat pública
per tal que s’apropin als membres de la
comunitat universitària a través d’un debat
o conversa amb el públic assistent.

L’Associació d’Amics convida
Josep Cuní a la tertúlia
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«La pau a Euskadi és un
compromís de tots», va dir
el conseller de Justícia a la
Facultat de Dret de la UAB

El conseller basc Azkarraga
critica el poder judicial

La Facultat de Dret va rebre la visita del
conseller basc de Justícia, Joseba Azkar-
raga, qui va impartir una conferència per
analitzar la situació en què es troba el
procés de pau al País Basc. Sota el títol
«La pau a Euskadi: tasca pendent, com-
promís de tots», Azkarraga va assegurar
que ara mateix aquest procés no existeix
perquè ETA el va liquidar amb l’atemptat
a l’aeroport de Barajas el 30 de desembre
passat.

A més a més, el conseller es va mostrar
pessimista de cara a un futur immediat i
va assegurar que no veu «expectatives de
pau a curt termini».

Després de criticar l’actual clima de
crispació que viu la política espanyola, el
conseller va acusar el president José Luis
Rodríguez Zapatero de doblegar-se a les
pressions del PP durant l’alto el foc i de
no haver sabut gestionar la situació. «El
govern socialista va confondre la neces-
sària prudència amb una inacció ama-
gada al darrere de bones paraules òrfe-
nes de contingut», va afirmar. No obs-

tant això, les crítiques més dures
d’Azkarraga van anar dirigides cap al
poder judicial, a qui va acusar d’inge-
rència en el procés. «Hem observat una
temptació permanent del sector més
conservador dels jutges per qüestionar
els drets civils de milers de ciutadans,
amb un interès desmesurat per utilitzar
la legalitat al servei d’una ideologia
determinada», va dir.

Precisament, l’acte va ser presentat
per un antic membre del poder judicial,
l’exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, i tam-
bé va ser-hi present un dels magistrats
del Consell General del Poder Judicial,
Alfons López Tena.

BREUS

El qui va ser president de la Generalitat
de Catalunya durant més de vint anys
va fer una conferència a la Facultat
de Ciències Polítiques i de Sociologia,
el dia 25 d’abril. El professor Joan Botella,
que va presentar el polític català, va recordar
que quan es va crear la Facultat, fa vint anys,
tant la Generalitat com el Govern de Madrid
«volien crear-la però que la pagués un altre».
Pujol va explicar la seva visió de la política,
i sobretot del polític, remarcant les virtuts i
també els defectes que sol tenir. Va assenyalar
l’ambició, la voluntat de servei i la valentia
com a trets imprescindibles, i va citar algun
cas concret de coratge polític: el president
Calvo Sotelo, apostant pel judici contra
els colpistes del 23 de febrer de 1981,
i Felipe González, renunciant al marxisme
en contra de l’opinió del partit.
Pujol va explicar moltes anècdotes i va reco-
manar la lectura de Max Weber i John Elliott,
amb l’evident complicitat dels professors de la
Facultat, que omplien la sala d’actes juntament
amb els alumnes, els quals van tenir
l’oportunitat de preguntar-li qüestions actuals,
com la relació dels mitjans de comunicació
amb la política i el futur de l’Estatut.

Conferència de Jordi Pujol

El film Salvador es va poder veure a la UAB
el 15 de maig passat. Posteriorment
a la projecció de la cinta que retrata
la vida del darrer pres executat a Espanya
mitjançant el garrot vil, Salvador Puig Antich,
va tenir lloc una tertúlia amb el director de
l’obra, Manuel Huerga, que va ser conduïda
pel professor de la UAB Josep M. Català.
L’acte, organitzat per l’Associació d’Amics
de la UAB, va tenir lloc a la sala Cinema
que hi ha al campus de Bellaterra. Abans,
el 20 d’abril, Manuel Huerga ja havia vingut
al campus per participar en una xerrada
a la Facultat de Dret, juntament amb Carme
Puig Antich, germana del protagonista.
El debat es va fer en el marc de l’assignatura
Dictadura Franquista i Relacions Laborals.

Manuel Huerga
i el seu Salvador, a la UAB

Càtedra de Formació i d’EducacióViàries

El nou local de la Càtedra de Formació i
Educació Viàries de la UAB i del Servei
Català de Trànsit (SCT) es va inaugurar
el 19 d’abril, a la Facultat de Ciències de
l’Educació. La Càtedra, formada per
professors i investigadors de la UAB i de
nombrosos formadors viaris, es va crear
el 2004 amb l’objectiu de millorar la

qualitat de vida dels ciutadans en el seu
comportament viari, incidint especial-
ment en el comportament dels conduc-
tors per tal de reduir els accidents de
trànsit. La Càtedra s’ocupa d’elaborar
material didàctic per a l’educació viària
en l’àmbit escolar i autoescoles, organit-
za els cursos de formació de formadors
viaris i aplica i supervisa els cursos de
sensibilització als formadors. A l’acte, hi
van assistir, entre d’altres, el secretari
general del Departament d’Interior de la
Generalitat, Joan Boada, el vicerector
Jordi Marquet; el cap de l’Oficina del Pla
Català de Seguretat Viària de l’SCT,
Xavier Almirall, i el director de la Càtedra
i professor de la UAB, Josep Montané.

Joseba Azkarraga va parlar del procés de pau.
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El Departament de Comunicació Audio-
visual i de Publicitat de la Universitat
Autònoma de Barcelona, l’Associació
Catalana de Ràdio, Catalunya Ràdio,
RNE a Catalunya, COM Ràdio, el Con-
sorci Local i Comarcal de Comunicació,
el Consorci de Comunicació Local i la
Federació de Ràdios Locals de Catalunya
van signar un conveni, el 17 d’abril, per a
la creació i la posada en funcionament
de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya.

L’Observatori de la Ràdio a Catalunya
és dirigit pel professor Josep Maria Martí
i forma part del Grup de Recerca en
Imatge, So i Síntesi (GRISS) del De-
partament de Comunicació Audiovisual
i de Publicitat de la UAB.

Entre els objectius destaquen: l’elabo-
ració d’un informe anual sobre l’estat
general del sector, estudis sectorials
específics, l’organització de futures edi-
cions del Congrés de la Ràdio a Cata-
lunya, així com trobades monotemàti-
ques del sector i la coordinació amb
altres grups de recerca d’arreu de
l’Estat.

El nou òrgan vol
esdevenir una referència
estatal i internacional en la
recerca i estudi de la ràdio

La UAB crea l’Observatori
de Ràdio de Catalunya

La ràdio, com a mitjà de comunicació,
és el primer en credibilitat, el segon
quant a audiència i el quart en inversió
publicitària. Aquestes dades avalen la
creació de l’Observatori, que vol esdeve-
nir un punt de referència en l’àmbit esta-
tal i internacional en matèria de recerca i
d’estudi.

La presentació de l’Observatori es va
fer en l’acte de signatura del conveni per
a la seva posada en funcionament, i va
tenir lloc el 17 d’abril, a Casa Convales-
cència. Hi van assistir el rector Lluís
Ferrer; el director de l’Observatori, Josep
Maria Martí; així com també els directors
de les principals ràdios públiques catala-
nes i de les associacions de ràdio de
Catalunya, membres de l’Observatori.

http://antalya.uab.es/ice/estiu

En aquest web, podreu trobar-hi el programa d’activitats universitàries,
que, amb el títol Estius Universitaris, agrupa per primera vegada els cur-
sos, els seminaris i les conferències organitzats durant elsmesos de juny
i juliol per la UAB i per l’Associació Sabadell Universitat (ASU), entitat
integrada per l’Ajuntament de Sabadell i tots els centres i instituts uni-
versitaris amb presència en aquesta ciutat.
Des d’aquest espai que l’ICE posa al web, les persones interessades es

poden informar de tots els cursos, dels professors que els ofereixen i de
les dates i els horaris enquè es fan.Amés,hi haunbotóper inscriure-s’hi.
Es tracta d’una oportunitat excel·lent per aprofitar el temps estival

d’una manera formativa.
Els cursos oferts i les diferents activitats són d’una alta qualitat i els

imparteixen professors de la Universitat Autònoma de Barcelona.

EL WEB

BREUS

Es lliuren els premis de la
VI Nit Literària de Cerdanyola
L’hotel Serhs Campus va acollir
el lliurament dels Premis de la VI Nit
Literària de Cerdanyola, el 20 d’abril passat,
que organitzen l’Ajuntament de la ciutat i la
UAB. Edgar Cantero, un jove barceloní de
26 anys, va esdevenir un dels protagonistes
de la Nit en convertir-se en guanyador
per partida doble, ja que es va endur dos
premis: el II Premi de narrativa curta
Caterina Albert, amb el conte «Els tres
nadons», i el XIII Premi Valldaura-Memorial
Pere Calders de novel·la, per l’obra Baileys
in Coke. El premi Valldaura està dotat amb
quatre mil euros, i el Caterina Albert,
amb mil euros.
El premi de poesia Divendres Culturals,
el va guanyar Juan Lorenzo Collado.
El poeta mallorquí Jaume Pons va obtenir
el XII Premi de poesia Miquel Martí i Pol.
El vicerector d’Estudiants i de Cultura,
Joan Carbonell, va assistir a l’acte
en representació del rector.
A la foto, els tres guanyadors.
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El desgel a Groenlàndia pot afectar el canvi climàtic
L’anàlisi de l’última glaciació permet plantejar aquesta hipòtesi

Investigadors de l’ICTA
de la UAB han realitzat dues
recerques internacionals
sobre aquesta temàtica

Dues recerques internacionals sobre l’úl-
tim període glacial, en les quals ha parti-
cipat Rainer Zahn, professor de recerca
ICREA de l’Institut de Ciència i Tecno-
logia Ambientals (ICTA) de la UAB, de-
mostren que, abans que es desfessin
grans masses de gel de l’oceà Àrtic, uns
primers episodis de desgel del glaç que
cobria les illes Britàniques ja havien afec-
tat la circulació dels corrents oceànics.

A partir d’aquesta observació, els cien-
tífics consideren que l’acceleració del
desgel del casquet de Groenlàndia po-
dria tenir un paper important en la futu-
ra estabilitat de la circulació oceànica i,
per tant, en el desenvolupament del
canvi climàtic.

Els corrents oceànics distribueixen
una immensa quantitat de calor pel
nostre planeta i, a més, determinen els

nivells atmosfèrics d’humitat i d’energia.
Una variació de la circulació oceànica
pot induir a canvis climàtics substan-
cials i abruptes a escala global.

Al final de la darrera era glacial, van
desfer-se les grans masses de gel de
l’Amèrica del Nord i de la península
d’Escandinàvia, fet que va provocar un
lliurament d’aigua dolça a l’Atlàntic
Nord que va produir el trasbals natural

Els faigs es defensen del canvi climàtic

L’acceleració del desgel a Groenlàndia podria tenir un paper important en l’alteració de la circulació oceànica.

més gran de la circulació oceànica dels
últims vint mil anys.

Els sediments oceànics ofereixen un
testimoni de la circulació oceànica en el
passat. En aquest estudi s’han observat
els sediments de l’Atlàntic Nord per tal de
documentar la seqüència d’esdeveni-
ments de l’últimaglaciació. S’ha constatat
que l’inici primerenc del canvi climàtic va
coincidir amb episodis breus i aïllats de
desgel al petit mantell de gel britànic.

OBSERVACIÓ DE CAPES FINES
Així ho han determinat els autors d’a-
quest estudi a partir de l’observació de
capes fines de sediment (formades per
grans de quars) procedents de diferents
onades d’icebergs que, en desfer-se, van
alliberar la seva càrrega de sediments al
fons del mar. Aquests icebergs proce-
dien dels marges de gel que envoltaven
el mantell britànic.

Aquests resultats demostren que les
pertorbacions de desgel poden produir
canvis substancials en la circulació
oceànica sense haver arribat necessària-
ment a un abocament catastròfic d’ai-
gua dolça. I això sembla indicar que l’ac-
celeració del desgel del casquet de
Groenlàndia podria tenir un paper des-
tacat en la futura estabilitat de la circula-
ció oceànica i del clima a la gran regió de
l’Atlàntic Nord.

Investigadors del Centre de Recerca Ecològica i d’Aplicacions Forestals (CREAF), del
CSIC i de la UAB han descobert que les poblacions de faigs mostren capacitat d’adaptar-
se a l’escalfament global. En particular, han observat que cada cop hi ha més fagedes
adaptades a temperatures més càlides.

El treball, publicat a Molecular Ecology i dut a terme per l’investigador Alistair Jump i
el professor de recerca Josep Peñuelas, ha demostrat, mitjançant tècniques de biologia
molecular per identificar gens diferents, que alguns individus de les poblacions naturals
de faig del Montseny estan millor adaptats a les temperatures més càlides, mentre que
d’altres estan millor adaptats a temperatures més fredes.

Sembla que la variabilitat climàtica interanual normal manté ambdós tipus d’arbres
en la població. Però els investigadors han observat que, en els darrers anys, la propor-
ció d’individus que estan més ben adaptats a temperatures més càlides està augmen-
tant.

Altres treballs duts a terme per Peñuelas i Jump mostren que el creixement d’aques-
ta espècie disminueix en algunes àrees del Montseny i que hi ha transformacions en la
seva distribució lligades al canvi climàtic. Així doncs, tot i que aquest estudi suggereix
que les poblacions poden tenir capacitat d’adaptar-se a curt termini, basant-se en la
variabilitat preexistent dins la població, aquesta adaptació no serà suficient per prevenir
la pèrdua d’aquesta espècie en algunes regions.



Observatori de Política Exterior Europea
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Està format per
acadèmics i professionals
vinculats a l’estudi de l’acció
exterior de la Unió Europea
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Fornet (Foreign Policy Governance in
Europe Research Network) i actualment
participa a Challenge (The Changing
Landscape of European Liberty and
Security), projectes finançats pel Cinquè
i Sisè Programes Marc de la Unió Eu-
ropea, respectivament.

ALTRES PROJECTES
Però l’Observatori també duu a terme
projectes de rellevància en l’àmbit català
i espanyol, com el projecte Euprox
(Coordinació, integració i europeïtzació
en la proximitat de la Unió Europea),
finançat pel Pla Nacional I + D + I (2004-
2007) del MEC. El grup també desenvo-
lupa noves línies de recerca, com per
exemple sobre la política exterior
energètica de la UE, gràcies al suport per
a projectes emergents de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

El grup constitueix una de les línies d’investigació de l’Institut Universitari d’Estudis Europeus.

La recerca quehan fet els seusmembres
ha quedat plasmada en diverses publica-
cions col·lectives de diferents temes d’in-
terès acadèmic i actualitat política.

Sobre l’ampliació de la Unió Europea:
Beyond enlargement: The new members
and the new frontiers of the enlarged
European Union (2003); sobre la parla-
mentarització de la política exterior
europea: The role of parliaments in
European Foreign Policy (2005); Política
exterior y Parlamento Europeo: hacia el
equilibrio entre eficacia y democracia

L’Observatori de Política Exterior Euro-
pea (reconegut com a grup de recerca
consolidat per la Generalitat de Cata-
lunya) va ser creat el 2001 per la profes-
sora Esther Barbé, a partir de la seva
experiència investigadora en una àrea
poc treballada a la universitat espa-
nyola: la dimensió exterior de la Unió
Europea. El grup constitueix una de les
línies d’investigació de l’Institut Univer-
sitari d’Estudis Europeus, una institució
pública creada pel Patronat Català Pro
Europa i la Universitat Autònoma de
Barcelona.

Actualment, el grup està format per
vint-i-set persones, acadèmics i profes-
sionals vinculats a l’estudi de l’acció
exterior de la UE, però també per un
bon nombre de becaris predoctorals i
joves investigadors. Precisament, un
dels objectius del grup durant els pri-
mers anys ha consistit en la formació de
joves investigadors proporcionant-los
un canal privilegiat per donar visibilitat
al seu treball científic i participar en xar-
xes europees de recerca.

En els darrers anys, l’Observatori s’ha
consolidat internacionalment amb la
seva participació en projectes transna-
cionals de primer nivell. El grup ha for-
mat part de l’equip coordinador de

Organitza activitats permanents,
com actes acadèmics
i seminaris destinats
a generar debat

Un dels darrers projectes de l’Observatori és l’Euprox –Coordinació, integració i europeït-
zació en la proximitat de la Unió Europea (Mediterrani i Europa oriental)–, que es durà a
terme fins al 2009, amb el suport del Pla Nacional d’I + D + I (2004-2007).

L’objectiu del projecte és explicar la variació de l’impacte de la UE en els seus països veïns
i, concretament, en els models de coordinació, integració i europeïtzació entre la UE i
aquests països.

Els països d’estudi són: el Marroc, Algèria, Turquia, Croàcia, Moldàvia, Ucraïna, Rússia i
Geòrgia. I les àrees sectorials escollides són: comerç, energia, medi ambient, política exte-
rior i de seguretat, drets humans i llibertats, parlamentarització i immigració.

A banda dels objectius d’aprofundir en el coneixement sobre els processos i les dinàmi-
ques d’integració i europeïtzació de les polítiques públiques fora de la UE, aquest projecte
pretén ser d’utilitat per avaluar l’eficàcia i l’adequació de les polítiques europees cap als
seus veïns en àrees de vital importància política.

La política europea de veïnatge

(2007); sobre el paper d’Espanya en la
política exterior europea: España y la
política exterior de la UE (2002); y sobre
les relacions UE-EUA: ¿Existe la brecha
transatlántica? (2005). A més, el fet de
disposar d’una pàgina web (www.
uab.es/iuee) també ha permès al grup
publicar sèries d’articles sobre temes
monogràfics en format virtual: «Espanya
a Europa» (2004); «Especial Iraq» (2003),
i «Especial 11-S» (2001).

L’Observatori també organitza activi-
tats permanents, com actes acadèmics i
seminaris especialitzats destinats a
generar debat públic sobre un tema de
vital interès per a la construcció euro-
pea: la definició del paper de la UE al
món.
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Permetrà investigar
la biologia i la patologia
de la pell sense haver de
fer servir animals vius

L’estructura morfològica és similar a la pell canina.

Una empresa derivada de la UAB
desenvolupa pell canina artificial

BREUS

Videoconferència de la
professoraVictòria Camps

Del 17 d’abril al 19 de juny, té lloc una nova
edició dels Seminaris sobre Aspectes
Generals i d’Investigació Bàsica en Càncer
de Mama, dirigits pel professor Eduard
Escrich. Són nou sessions, una per setmana,
adreçades a la formació continuada
d’investigadors interessats per la sinologia
i la patologia mamària. Els Seminaris estan
organitzats pel Grup Multidisciplinari per a
l’Estudi del Càncer de Mama, integrat per
investigadors de diferents departaments
de la UAB i de la Universitat de Barcelona,
serveis hospitalaris i un centre privat, que
col·laboren conjuntament en un projecte
de recerca bàsica en aquesta patologia.

El càncer de mama

Sisena edició de la RECA

La UAB ha estat la universitat encarregada
d’organitzar aquest any, del 12 al 14 d’abril,
la sisena edició de la Reunió Científica
sobre Psicologia de l’Atenció (RECA),
un punt de referència per a tots els
investigadors interessats en aquest àmbit
des de les diferents àrees de la psicologia.
La RECA té lloc bianualment i constitueix
un espai científic que permet potenciar els
lligams de col·laboració entre els estudiosos
d’aquest àmbit de tot l’Estat espanyol.
Enguany, s’hi van presentar un total de 54
comunicacions. Maria Vanrell, investigadora
del Centre de Visió per Computador de la
UAB, va impartir la conferència inaugural.

Investigadors d’Univet, empresa deri-
vada de la UAB, en col·laboració amb
l’empresa de nutrició animal Affinity
Petcare, han desenvolupat un model
cel·lular artificial que reprodueix les
característiques de la pell dels gossos i
que permetrà, per tant, investigar la bio-
logia i la patologia de la pell sense haver
de fer servir animals vius.

L’estructura bàsica de la pell consisteix
en una epidermis i una dermis, separa-
des per una membrana basal. L’estudi
de les interaccions entre les poblacions
cel·lulars de les diferents capes és cru-
cial per a la biologia de la pell, però
aquestes interaccions no es poden in-
vestigar adequadament mitjançant els
cultius cel·lulars convencionals. Aquest
model de pell artificial canina permet
estudiar les malalties que més afecten la
pell dels gossos sense haver d’utilitzar
animals.

Per al desenvolupament d’aquest mo-
del, es van aïllar cèl·lules de l’epidermis
(queratinòcits) i de la dermis (fibro-
blasts) de mostres de pell de gossos sans.
Les cèl·lules de la dermis, introduïdes en

una matriu de col·lagen (una proteïna
molt comuna a la pell i les articulacions),
van fer de suport a les cèl·lules de l’epi-
dermis, que van ser cultivades a la
superfície d’aquesta i es van mantenir
en condicions de creixement exposat a
l’aire. Les cèl·lules van proliferar for-
mant les diferents capes de l’epidermis.

El model desenvolupa una estructura
morfològica similar a la de la pell cani-
na. A més, l’expressió de les proteïnes de
la pell segueix el mateix patró que a la
pell canina normal.

Simposi Internacional sobre Micenologia

Els dies 12 i 13 d’abril, va tenir lloc, a la
Facultat de Filosofia i Lletres, el Simposi
Internacional 55 Anys de Micenologia
(1952-2007), organitzat pel Grup de Re-
cerca d’Estudis Micènics del Depar-
tament de Ciències de l’Antiguitat i de
l’Edat Mitjana. A la inauguració, presidi-
da per la vicerectora d’Investigació,
Montserrat Pallarès, i pel coordinador
del Simposi i director del grup de recerca
organitzador, Carlos Varias, es va posar
en relleu la importància de la micenolo-
gia, disciplina que estudia la primera
civilització europea de la història, la civi-

lització micènica, prenent com a base
els textos escrits en lineal B, escriptura
sil·làbica que l’estudiós anglèsVentris va
desxifrar com a grec el 1952. L’objectiu
del Simposi era donar a conèixer l’estat
actual de la investigació sobre aquesta
matèria, que implica diverses discipli-
nes, com la filologia, l’arqueologia, la
història antiga, etc., i que, com va mani-
festar la vicerectora, és un bon exemple
de la vitalitat dels estudis humanístics.
S’hi van presentar dotze ponències,
vivament debatudes, a càrrec d’onze
prestigiosos especialistes de sis països.

La Facultat de Medicina i la Unitat Docent
de la Vall d’Hebron van organitzar, el 12
d’abril, un acte conjunt sobre la vulnerabilitat
de l’ésser humà. L’activitat va comprendre
una videoconferència a càrrec de Victòria
Camps, catedràtica de Filosofia Moral
i Política de la UAB, consellera del Consell
Audiovisual de Catalunya i presidenta del
Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya.
Després es va projectar la pel·lícula La vida
secreta de las palabras, d’Isabel Coixet,
i es va fer un debat entre els assistents.
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Investigadors de l’Institut de Ciència i
Tecnologia Ambientals han dut a terme
un exhaustiu estudi sobre els petits horts
improvisats que hi ha a la regió metropo-
litana de Barcelona. La recerca mostra
que el nombre d’horts minva de manera
accelerada: a Rubí, per exemple, en dot-
ze anys l’extensió d’aquests horts ha pas-
sat de 29 a 8 hectàrees en total. A la ciu-
tat de Barcelona, l’any 1982 hi havia
1.277 horts, la major part en terrenys
públics no urbanitzats. Avui, aquests
horts han desaparegut i només en resten
177 de municipals promoguts per l’A-
juntament. Els investigadors pronosti-
quen que, a aquest ritme, en pocs anys
els hortets hauran passat a la història.

La recerca, desenvolupada pels inves-
tigadors Elena Domene i David Saurí,
s’ha centrat principalment en la zona de
Terrassa, on han censat 1.200 horts dis-
tribuïts en 75 zones, i en documenta els
orígens com a producte d’una història
urbana peculiar a la regió de Barcelona.
S’han entrevistat 132 usuaris per tal
d’obtenir dades sobre la motivació per

La recerca
mostra que aquests
horts desapareixeran
en pocs anys

dedicar-se a aquesta activitat i per tal
de saber l’estat legal, la grandària i el
tipus de cultius que s’hi practiquen.

Els resultats mostren que els usuaris
són majoritàriament homes jubilats que
van emigrar a Catalunya des d’altres
regions d’Espanya, sobretot d’Anda-
lusia, entre els anys seixanta i setanta.
Les motivacions per engegar l’activitat
van des dels objectius personals i el lli-
gam que s’estableix amb un passat rural
fins a l’ajut econòmic que impliquen els
aliments produïts. El cultiu és general-
ment de tomàquets, patates, cebes,
enciams, pebrots, alls, albergínies i,
sovint, algun arbre fruiter. La major part
dels espais són il·legals, d’uns 250 m2,
obtinguts mitjançant l’ocupació de ter-

La UAB estudia els horts urbans
Investigadors de l’ICTA fan una recerca a la regió metropolitana

Les polítiques municipals no tenen en compte aquests hortets urbans a l’hora de planificar zones verdes.

Continua el desenvolupament de nous productes sense gluten

El 13 d’abril va tenir lloc, al Rectorat, la
jornada «El gluten en el segle XXI», orga-
nitzada pel Centre Especial de Recerca
Planta de Tecnologia dels Aliments
(CERPTA), de la UAB. Aquesta trobada
va aplegar empreses, investigadors i
associacions implicats en la problemàti-
ca de la malaltia celíaca per revisar l’es-
tat de la qüestió i perfilar els objectius de
les futures recerques.

Buenaventura Guamis, director del
CERPTA, va fer una breu presentació
del centre i de la realitat que envolta les
persones celíaques. La investigadora Be-
goña Miñarro va parlar dels reptes que

renys públics sense urbanitzar, i s’hi
troba alguna petita construcció provi-
sional per desar-hi les eines.

Entre les conclusions de l’estudi, els
investigadors fan palès que les políti-
ques municipals no són neutres en
aquest aspecte, ja que legitimen altres
tipus de zones verdes, com els parcs
amb grans extensions de gespa o els
camps de golf, però generalment estan
en contra dels horts de lleure. Tot i això,
nombrosos municipis, entre aquests la
mateixa ciutat de Terrassa, també han
fet una aposta per la creació d’horts
municipals, 126 en total, això sí, «amb
menys espai per a la creativitat indivi-
dual», segons afegeix la investigadora
Elena Domene.

planteja l’elaboració de productes 100 %
sense gluten de qualitat i va explicar les
línies de recerca del CERPTA.

Investigadors de la Universidad Com-
plutense de Madrid, de la Cork Uni-
versity (Irlanda) i de l’empresa Imbiosis
van explicar altres avenços en detecció
de gluten i en desenvolupament de nous
productes.

D’altra banda, representants de l’asso-
ciació SMAP-Celíacs de Catalunya i de la
Federación de Asociaciones de Celíacos
de España (FACE) van parlar del marc
regulador que afecta els productes per a
celíacs.
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L’Aula de Dansa celebra el seu desè aniversari
LaUAB, pionera a potenciar els valors humanistes d’aquesta disciplina

A més d’oferir formació,
té un grup estable i organitza
una programació
d’espectacles professionals

L’Aula de Dansa de la UAB va néixer tími-
dament el curs 1995-1996 amb l’objectiu
de donar a conèixer la dansa a tota la
comunitat universitària. A poc a poc, va
anar creixent i es va convertir en un grup
cultural molt actiu dins de Cultura en
Viu, amb l’objectiu d’adaptar-se als nous
plantejaments i demandes de la societat
contemporània. Així explicava Assumpta
Ratés, directora actual de l’Aula de

Durant l’acte de celebració del desè aniversari, l’Aula de Dansa va representar un fragment de Tornar.

El teatre Ovidi Montllor, a l’Institut del Teatre, va acollir la presentació del llibre, amb una estrena coreogràfica.

estudiants en els valors més humanis-
tes».

Al llarg d’aquests deu anys, l’Aula «ha
fonamentat la seva activitat en la forma-
ció humana i intel·lectual dels alumnes i
així ha complementat l’educació es-
trictament acadèmica; ha cultivat la sen-
sibilitat pròpia, el sentit crític i personal,
la capacitat d’interpretació i comunica-
ció, el treball en equip... en definitiva, el
propi coneixement», explica Assumpta
Ratés.

MÉS QUE FORMACIÓ
Actualment, són prop de dos-cents els
estudiants que acudeixen a les seves
aules. A més d’oferir formació a través de
tallers, cursos trimestrals o màsters, té un
grup estable format pels millors alumnes,
triats després de passar les proves de
selecció. Dins l’activitat de l’Aula també
s’inclouen intercanvis amb universitats
catalanes o de fora de Catalunya, així
com una programació d’espectacles pro-
fessionals de dansa al llarg de tot el curs.

La presentació del llibre, que deixa
constància de la feina que alumnes i
professors han fet per potenciar aquesta
disciplina cultural al llarg dels deu anys,
va cloure amb una actuació dels mem-
bres del grup estable, que van presentar
un fragment de la coreografia Tornar,
dirigida per Carles Salas. Aquest espec-
tacle es va estrenar íntegrament més
tard, els dies 16 i 17 de maig, a la sala
Teatre del campus de la UAB.

Dansa, el naixement d’aquest grup cultu-
ral, el dia de la celebració del desè aniver-
sari, el 2 de maig passat, a la seu de l’Ins-
titut del Teatre.

Durant l’acte de celebració de l’aniver-
sari –dia en què es va presentar el llibre
La dansa com a eina de recerca, editat per
a l’ocasió–, la directora va agrair a tots els
equips de govern que hi ha hagut al llarg
d’aquest període el fet que hagin «cons-
truït una universitat no només de forma-
ció especialitzada punyent a Catalunya i
Europa, sinó també un centre educatiu
que reivindica i exigeix una formació dels



El Segon Premi Román Gubern de Ci-
nema-Assaig de la UAB el van guanyar
ex aequo les pel·lícules La cosa nuestra,
de María Cañas, pel seu caràcter trans-
gressor i per la capacitat de provocar,
a través de metàfores i associacions d’i-
dees, la reflexió de l’espectador; i la cin-
ta Y Bs. As., d’Alberte Pagán, per la im-
plicació personal, la revisió històrica i
la utilització del seu coneixement de
l’avantguarda cinematogràfica per
crear moments de forta pregnància fíl-
mica.

María Cañas i Alberte
Pagán s’enduen ex aequo
aquest premi internacional
de cinema-assaig

Guanyadors del «RománGubern»

BREUS
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Els guanyadors compartiran els 4.000
euros amb què està dotat el premi.

El jurat, format per Josetxo Cerdán,
Miguel Ángel Martín i Antoni Pinent, va
atorgar també dues mencions d’honor:
a WideAwake, d’Alan Berliner, per conti-
nuar renovant, mitjançant el seu treball
d’introspecció fílmica, les formes creati-
ves contemporànies; i a De la hospitali-
dad, derecho de autor, d’Oriol Sánchez
i Miguel Amorim, per proposar un diàleg
metacinematogràfic com a assaig sobre
el propi medi.

L’acte de lliurament de premis va tenir
lloc el 26 d’abril passat, a la sala Cinema
de la UAB. El premi vol popularitzar el
cinema-assaig com a gènere cinema-
togràfic de prestigi. En aquesta edició,
s’hi van presentar un total de 59 films de
quinze països diferents.

Sis propostes dels grups
estables a ETCenari
La cultura i les arts escèniques han tornat
a remoure el campus de la UAB durant els
mesos d’abril i maig amb els espectacles
que s’inclouen dins l’ETCenari, una
programació creada pels alumnes de
les aules de Dansa, Teatre i Música
de l’Autònoma. Cultura en Viu organitza
aquest esdeveniment, que tindrà lloc
a la sala Teatre de la plaça Cívica.
El concert de cloenda, a finals de maig,
servirà també per tancar els actes
de l’Any de l’Evolució a la UAB.
Música, teatre, dansa i molt de talent
han estat els ingredients de les sis
propostes gratuïtes que ha presentat
aquest any. Es tracta d’un programa
cultural variat en què els protagonistes
seran els estudiants a través dels diversos
grups estables de Cultura en Viu.
L’espectacle Últim curs, de la francesa
René de Obaldia i interpretat pels membres
del Taller de Creació d’Espectacles de la
UAB, encetarà aquest cicle artístic. A la
cloenda, que tindrà lloc a finals de maig,
hi participaran l’Orquestra, el Cor
i el Combo de la UAB. Altres obres han
estat Missió K, del Grup Estable de Teatre,
Molt novembre, a càrrec dels estudiants
del Taller d’Iniciació a la Interpretació;
Tornar, del Grup Estable de Dansa;
i Peces de treball, dels estudiants
del Taller de Creació Coreogràfica.

L’anàlisi dels conflictes al món, a la II Setmana de la Cooperació

La Fundació Autònoma Solidària va
organitzar, del 23 al 26 d’abril, la II Set-
mana de la Cooperació a la UAB, que
enguany tenia com a objectiu propor-
cionar a la comunitat universitària
informació sobre algunes de les situa-
cions de crisi actives que actualment es
viuen al món, fent una aposta per la pau
i per la reflexió crítica. Els actes es van
desenvolupar a diverses facultats del
campus de Bellaterra.

Mitjançant les diferents activitats pro-
gramades (xerrades, debats, tallers,
cinefòrums i exposicions), es va mirar
d’arribar a les causes, reflectir la situació
actual i tractar les possibilitats de resolu-
ció d’algun dels conflictes més enquis-

tats que encara perviuen en l’àmbit
internacional.

Experts del món universitari i de reco-
negudes organitzacions van explicar les
claus dels principals focus de tensió al
món, sense oblidar els seus protagonis-
tes: les persones que viuen i pateixen
conflictes com el de l’Iraq, Somàlia, el
Sàhara, Nepal, Colòmbia, Israel, Pales-
tina o Txetxènia.

Paral·lelament, es van poder visitar
quatre exposicions de diferents organit-
zacions, les quals intenten apropar
qüestions relacionades amb els conflic-
tes, com el paper de la dona a la guerra,
la cultura de pau o la situació dels refu-
giats. El professor Jarque va participar en una de les activitats.

El joc de cartes.
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RECULLS. Document 3. Avaluació dels apre-
nentatges en el marc de l’EEES: una aproxi-
mació a la perspectiva dels estudiants.
Bellaterra: UAP-UAB, 2007.
La Unitat d’Assessorament Pedagògic de la
UAB ha editat el tercer recull sobre l’Espai
Europeu d’Educació Superior (EEES), que
tracta dels canvis en l’avaluació dels apre-
nentatges en els plans pilot de tres titula-
cions que s’imparteixen a la UAB: Enginyeria
Informàtica, Pedagogia i Veterinària. Els
autors han fet diverses entrevistes per conèi-
xer l’experiència que viuen els estudiants, fet
que ha permès aprofundir en les necessitats,
els reptes i les inquietuds que es plantegen
en el nou EEES.

Canvis en el disseny i continguts
de la Intranet del Personal

El PAS i el PDI han
renovat la imatge i redefinit
l’estructura dels continguts
dels seus espais

Fa una mica més d’un any, es va publicar
la primera Intranet del Personal de la
UAB. Un temps suficient per valorar-ne
el funcionament i el nivell de rendiment
i d’utilització de l’eina, i també per tenir
en compte els comentaris i suggeriments
sobre errades, mancances o possibles
millores fets pels usuaris. El resultat ha
estat una renovació de la imatge i una
reestructuració d’alguns continguts,
aprofitant que amb la renovació del parc
d’ordinadors es pot emprar una resolu-
ció de pantalla de 1.024 x 768 píxels, que
permet ampliar el menú principal i des-
tacar els blocs d’informació més relle-
vants.

Entre les novetats comunes de la nova
estructura, cal destacar la creació d’un
nou apartat –«Espai de treball»–, on hi ha
el punt «Eines i recursos», i dos més de
nova creació: «Prevenció de riscos labo-
rals» i «Gestió ambiental i de residus».

D’aquesta manera, a la Intranet del
PDI, a «Tasca docent-investigadora», hi
han quedat agrupades específicament
les informacions relacionades amb la
carrera docent-investigadora i totes les
de docència.

Una altra novetat per al professorat és
la incorporació dels comunicats dels
agents socials dins l’apartat «Participa».

Pel que fa a la Intranet del PAS, el punt
de menú «La meva feina» s’ha dividit en
dos blocs més concrets: «Carrera profes-
sional» i «Àmbit acadèmic». A «Àmbit
acadèmic», el PAS hi trobarà les qües-

LA INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD AUDIO-
VISUAL EN LOS NIÑOS. Norminanda Mon-
toya. Barcelona: Bosch Comunicación, 2007.
Els missatges publicitaris influeixen en la
major part de les compres de la família.
D’aquesta manera, els nens es converteixen
en consumidors precoços de tot tipus de
productes. Tant la família com l’escola tenen
la responsabilitat d’ensenyar a llegir i inter-
pretar els missatges persuasius. El llibre va
adreçat a pares i educadors per proporcio-
nar-los coneixements contrastats sobre
com influeix la publicitat dirigida a nens i
adolescents, quins efectes té a curt i a llarg
termini, quines tècniques utilitzen els publi-
cistes per adreçar-se als nens i adolescents
i quins factors de la publicitat audiovisual
agraden als nens.

tions sobre docència que convé que co-
negui.

Un altre apartat nou és el de «Relacions
laborals», on es presenten les notícies i
opinions relatives als processos de nego-
ciació que duen a terme la Gerència,
l’Equip de Govern i els agents socials; les
actuacions que es desenvolupen en
l’àmbit de recursos humans; els docu-
ments de treball i els diversos comuni-
cats que tant la Gerència com els agents
socials emeten sobre cada qüestió. La
decisió sobre els continguts dels apartats

S’ha creat un nou apartat,
«Espai de treball», on es troba
el punt «Eines i recursos»

de «Recursos Humans» i d’«Agents So-
cials» correspon a la Gerència i als
agents socials, respectivament.

Finalment, com a resposta a les de-
mandes dels usuaris, les normatives i els
documents es poden trobar tant al menú
«Organització» com a «Tasca docent-
investigadora» (per al PDI) o «Espai de
treball» (per al PAS).

Tots aquests canvis han quedat reflec-
tits al mapa de la Intranet, accessible des
del peu de totes les pàgines. Un altre
avantatge que presenta la Intranet,
encara poc utilitzada, és la possibilitat
d’establir un alt grau de personalització
a cada pàgina només afegint-hi els en-
llaços que es considerin necessaris o
d’ús més freqüent a la capsa «Els meus
enllaços», present a les portades de cada
punt de menú. L’accés directe a moltes
aplicacions sense haver d’identificar-se
de nou és una altra de les possibilitats
que ofereix actualment la Intranet.
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Expliqui’ns la teoria de l’autoengany.
L’autoengany és un mecanisme evolu-
tiu, fruit del grau de sofisticació a què
han arribat l’ésser humà i altres espè-
cies animals, que al llarg de milions
d’anys han enganyat els individus del
seu grup o els seus depredadors per
sobreviure i dominar-los.

Al principi de tot hi havia l’engany?
Sí, efectivament. Però, com que enga-
nyar de forma conscient suposa una
despesa energètica i cognitiva molt
important, ja que implica treballar
molt mentalment perquè els nostres
enemics no ens «enxampin» en la men-
tida, aparquem l’engany a la part in-
conscient del nostre cervell. És a dir,
ens autoenganyem. Ens convencem

L’AUTÒNOMA ha parlat
amb aquest biòleg evolutiu
sobre una de les seves
teories: l’autoengany

Robert Trivers
Es va graduar en Història, però un curs
de Psicologia es va interposar en el seu
camí i va acabar sent un biòleg evolutiu.
Avui dia, aquest científic nord-americà,
professor a la Rutgers University (Nova
Jersei, EUA), és considerat un dels pares
de la sociobiologia. Les seves teories són
fruit de l’observació del comportament
social dels humans i de l’extrapolació
a la resta d’espècies animals. Segons
el seu parer, aquest comportament
social té una base genètica i comprèn
mecanismes biològics que s’han
seleccionat al llarg de l’evolució.
Robert Trivers acaba de rebre el Premi
Crafoord 2007 en Biociències, que atorga
la Reial Acadèmia Sueca a les disciplines
que no tenen premi Nobel. Fa uns dies,
va ser a Barcelona, convidat per la
càtedra de la UAB El Cervell Social.
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que les nostres paraules o el nostre
comportament és el correcte i ens ho
creiem veritablement.

I això ens passa a tots els éssers
humans i a tots els animals?
Als éssers humans, sí; tots ens auto-
enganyem en tots els àmbits de la nos-
tra vida, inclosa la vida més íntima.
Ara bé, els animals necessiten una
certa complexitat cerebral per fer ser-
vir l’autoengany. Només alguns pri-
mats utilitzen aquest mecanisme.

Per a què el fem servir els humans?
Principalment, perquè els altres es cre-
guin les nostres mentides. Si jo crec en
tot el que dic, evitaré posar-me ver-
mell, moure les mans o els ulls d’una
manera que evidenciï que estic men-
tint i tindré més possibilitats de con-
vèncer els altres de la meva veritat.

Els polítics l’utilitzen molt?
Sí, és clar. La política és un dels àmbits
en què s’ha arribat a un major grau de

sofisticació en l’autoengany. Alguns
polítics actuals, com ara Toni Blair, són
veritables mestres en l’ofici de l’auto-
engany. També l’expresident espanyol
José María Aznar.

I George Bush?
Bush, més que expert en autoengany, és
un mentider. Haig de dir, però, que la
pràctica de la mentida també fa que siguis
millor en la pràctica de l’autoengany.

No sembla que sigui gaire bo això
de l’autoengany...
No ho és en absolut. L’autoengany és
gairebé sempre negatiu, perquè ens
evadeix del món real amb l’única fina-
litat d’enganyar la resta d’individus.

I el portem als gens?
Sí, hi ha un component genètic que
ens ha permès arribar al nivell d’auto-
engany d’avui dia. Per això és molt difí-
cil eliminar-lo de la nostra vida i de
l’esfera política internacional. Sento
ser tan pessimista.

«Els polítics actuals són uns grans
mestres de l’autoengany»
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