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S’ATORGUEN ELS
PREMIS PLOMA D’OR

La Facultat de Ciències de
la Comunicació ha concedit
els premis Ploma d’Or
a Isabel Clara-Simó, Josep
Subirats i Narcís-Jordi Aragó.
Els guardons es concedeixen
a tres periodistes de renom
per tal de premiar la seva
trajectòria. PÀG. 8

NOU SERVEI
D’AUTOBUSOS INTERN

La UAB estrenarà al febrer
un nou servei d’autobusos
intern que incrementarà la
cobertura per tot el campus
des de l’estació de RENFE.
Ara es passarà de dues
a cinc línies internes
d’autobús i se n’augmentarà
el nombre de parades.
PÀG. 13

Al desembre, la UAB va celebrar un Claustre al matí i un Claustre extraordinari a la tarda. PÀGS. 2, 3, 4, 5 I 6

EXPERTS DEBATEN
SOBRE L’EXILI

El Grup d’Estudis de l’Exili
Literari va organitzar al
desembre el congrés L’Exili
Republicà de 1939 i la
Segona Generació. Més d’un
centenar d’experts d’arreu
del món es van reunir a la
UAB en aquest quart congrés
internacional. PÀG. 9

CA
U
FA
P
É



02

CAMPUS

La rectora va explicar les
accions fetes més importants
i va avançar les principals
línies del pla director

CLAUSTRE

El Claustre aprova la gestió de l’Equip de Govern
La rectora Ana Ripoll va fer balanç dels primers onze mesos

El Claustre de la UAB, reunit en sessió
ordinària el 18 de desembre passat, va
aprovar l’informe anual de la rectora
sobre les línies generals de la política de
la Universitat. La rectora va centrar el seu
informe a explicar algunes de les accions
fetes i a avançar les principals línies del
pla director.

Segons Ana Ripoll, els primers mesos
del seu equip han estat un camí carregat
d’obstacles «que compliquen la gestió
diària i la bona marxa de la institució».
Alguns, va dir, són externs, com ara els
problemes econòmics o els canvis polí-
tics, i d’altres, de caràcter intern. Però la
rectora es va mostrar optimista: «Crec
que els problemes ens ajuden a tenir
altres perspectives dels temes, ens apro-
pen a les veus més discrepants i ens obli-
guen a fer un exercici autocrític», si bé va
advertir del perill que suposaria que els
obstacles «ens paralitzessin i no ens per-
metessin avançar», i això, segons va asse-
verar: «No va ni amb el meu caràcter ni
amb l’esperit d’aquesta universitat».

La rectora va destacar el canvi de perfil a
la gerència, necessari «atès que les univer-
sitats han passat, en molt poc temps, d’ad-
ministrar decisions que es prenien en
òrgans superiors, a haver de prendre les
pròpies decisions i gestionar-les; d’actuar
en un escenari local a un d’internacional».

Sobre l’adaptació a l’EEES, la rectora va
afirmar que ha avançat a molt bon ritme:
«Aquest any, la matriculació de primer
curs s’ha incrementat en mil estudiants
respecte de l’any passat, i s’ha retornat a
una xifra de més de vuit mil estudiants de
primera matrícula que no assolíem des
del 2005». Ripoll va lamentar, però,
«haver de desplegar tot el nou mapa a
cost zero, situació que s’ha agreujat amb

la crisi, però volem mantenir la qualitat
en la docència i la nostra producció en
recerca».

Pel que fa a la investigació, una de les
línies de treball de l’equip és ajudar el
personal investigador que està en procés
de formació: «La UAB està fermament
disposada a ajudar en la inserció laboral
i orientació professional dels seus doc-
tors acabats de titular i amb aquesta
finalitat s’ha creat, dins l’Aliança 4
Universitats (A4U), la Unitat de
Formació i Orientació de Doctors». En la

Sobre els problemes amb algunes apli-
cacions informàtiques, la rectora va afir-
mar que el Comissionat per a la Societat
de la Informació treballa per resoldre les
incidències que tenen els nostres siste-
mes, especialment Summa i PDS.

FESTA MAJOR
La decisió de no fer la Festa Major també
es va tractar en el discurs de la rectora.
Una decisió aplaudida per una part de la
comunitat universitària i contestada per
una altra, que va organitzar una Festa
Major alternativa. «Començaré –va dir la
rectora– entonant el mea culpa per allò
que crec que es va fer malament des de
l’Equip de Govern: avisar amb poc temps
que la festa no es faria seguint el model
actual». Però es va mostrar convençuda
que «l’actual model de festa no és l’apro-
piat per a aquesta universitat, ja que, a
més, té uns costos econòmics, de mobi-
litat, mediambientals i, especialment, de
seguretat i sanitaris inassumibles».

Pel que fa als estudiants de la UAB, la
rectora va explicar que «la delegada d’es-
tudiants s’està reunint amb totes les
associacions, amb l’assemblea de beca-
ris, està creant els consells d’estudiants i
també s’ha reunit amb tots els vicede-
gans i administracions de centres per
buscar mecanismes per fomentar la par-
ticipació i comunicació amb els estu-
diants». A continuació, Ana Ripoll va

«Aquest any la matriculació
de primer curs s’ha incrementat

en mil estudiants respecte
de l’any passat»

mateixa línia, s’han aprovat unes noves
estades de curta durada a l’estranger per
als PIF dels departaments de la UAB i la
segona convocatòria d’estades postdoc-
torals d’investigació entre els centres de
l’A4U: «Tres de les quatre universitats
hem estat reconegudes com a Campus
d’Excel·lència Internacional (CEI), i això
ens permetrà augmentar les accions
estratègiques en investigació».

Finalment, també s’ha aprovat la nor-
mativa que regula la creació de Càtedres
de Recerca a la UAB.
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litzar on volem estar i consensuar com hi
podem arribar». El pla es farà públic a la
web i incorporarà les aportacions que
facin els membres de la comunitat:
«Perquè ha de ser el resultat del procés
d’interacció amb tota la comunitat uni-
versitària» (més informació a la pàg. 5).

La rectora va finalitzar el seu informe
formulant el desig d’una UAB «recone-
guda a Europa per la seva excel·lent
recerca i docència, compromesa social-
ment, implicada amb el seu entorn i
convençuda de la seva missió estratègica
per a la millora del teixit productiu d’a-
quest país».

INTERVENCIONS DELS CLAUSTRALS
El director del Departament d’Economia
Aplicada, Josep Oliver, va obrir el torn
d’intervencions comentant que la crisi
econòmica «no és una qüestió transitò-
ria» i que la situació de les universitats
requereix «prendre decisions ràpides»,
especialment pel que fa als recursos de
professorat.

Lluís Perarnau, representant del PAS,
va mostrar-se contrari a la suspensió de
la Festa Major i al paper de la UAB
davant dels acomiadaments a l’empresa
de reprografia OCÉ.

CLAUSTRE

parlar de la situació econòmica de la
Universitat: «No tenim prou finança-
ment i això ens obliga a buscar solucions
que ens comprometen a tots. Sabem que
les èpoques de crisi creen un estat de
desànim col·lectiu que, a casa nostra,
hem de transformar en una força
col·lectiva que ens impulsi a tirar enda-
vant i a canviar les coses que poden
millorar».

Del finançament variable no cobrat,
la rectora va afirmar que, «si no rebem
ràpidament aquests ingressos, la viabi-
litat de la nostra universitat serà com-
plicada». També va advertir que «tenim
la responsabilitat d’endreçar els comp-
tes de la Universitat i hem de començar
a prendre mesures per limitar algunes
derives pressupostàries preocupants».
Sobre la suposada política d’externalit-
zació de serveis de la Universitat, Ripoll
va negar que la Universitat tingui «cap
política que no tinguin tots els serveis
públics de la nostra societat i en con-
cret de les universitats públiques cata-
lanes».

COMUNICACIÓ INTERNA
Ana Ripoll va reconèixer que els esdeve-
niments d’aquest mesos «fan palès que
aquesta universitat necessita establir
millors mecanismes de comunicació
interna perquè veiem que no tota la
informació arriba al campus». La rectora
va advertir als claustrals que no s’hauria
«de confondre la fermesa en les convic-
cions i la resolució per aconseguir el
millor per a la nostra universitat, amb
l’autoritarisme».

I, ja parlant del futur, la rectora va
explicar el procés d’elaboració d’un nou
pla director que «explicita i concreta els
objectius i les línies d’actuació que es
compromet a dur a terme l’Equip de
Govern al llarg del nostre mandat». El
director és, doncs, un full de ruta que
permet analitzar «on ens trobem, visua-

Salvador Cardús, degà de la Facultat de
Ciències Polítiques i de Sociologia, va
reflexionar que, davant el nou context
econòmic i social, cal «coratge polític i
un canvi de mentalitat». En concret, va
apostar per tres nivells de canvi: «econò-
mic, en el model de governança i en els
mecanismes de comunicació».

Carlos Alonso, representant del PAS, va
demanar que «es replantegi la presència
dels representants dels treballadors a les
comissions delegades del Consell de
Govern».

Joan Subirats, catedràtic del Depar-
tament de Ciència Política i de Dret
Públic, va explicar que el pla director
s’hauria de plantejar «els problemes
futurs del país» per marcar les línies de
recerca i va destacar la importància de
les aliances de la UAB amb el seu entorn
atès el seu «compromís social» –i no «res-
ponsabilitat social corporativa», com va
corregir.

Lluís Tort, director del Departament
de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i
d’Immunologia, va subratllar la impor-
tància «d’atreure talent» tant pel que fa
al PDI com al PAS, i va fer una crida a
superar les discrepàncies entre l’Equip
de Govern i altres sectors perquè «són
molt importants les aliances per tirar
endavant».

Marta Violeta, representant del PAS, va
reivindicar un millor pla de formació en
llengües estrangeres per al PAS i parlar
dels problemes amb l’aplicació SUMMA.

Teresa Cabré, degana de la Facultat de
Filosofia i Lletres, va explicar que el seu
equip treballa per corregir la «manca
endèmica de reconeixement» del centre.
Va explicar que la Facultat «ha afrontat la
crisi abans que ningú» en endegar els
nous plans d’estudis i l’optimització dels
recursos de docència de cara a l’adapta-

Un moment de les votacions que es van fer durant la celebració del Claustre ordinari.
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Joel Feliu, director del Departament de
Psicologia Social, va afirmar que la socie-
tat espera que la universitat sigui «un
model de democràcia, fins i tot un labo-
ratori».

Finalment, Andreu Pompas, represen-
tant del PAS, va reivindicar un «canvi de
tarannà» per part de l’Equip de Govern i
va fer una crida a participar al Claustre
extraordinari.

La rectora va mostrar-se satisfeta pel
debat endegat al Claustre. Va començar
afirmant que s’ha de buscar «una Festa
Major diferent». Va reconèixer que
l’Equip de Govern «ha fet moltes gestions
i ha oblidat la interacció amb la comuni-ció a l’espai europeu d’educació supe-

rior.
Josep Maria de Dios, degà de la

Facultat de Dret, va posar èmfasi en el
compromís social de la Universitat:
«Tenim el deure de treballar bé, amb
responsabilitat». Va valorar que el reco-
neixement com a Campus d’Excel·lèn-
cia Internacional és fruit «de l’esforç de
tots» i va proposar incorporar la «lleial-
tat institucional» com un valor de la
UAB.

Guadalupe Soto, professora del
Departament d’Economia Aplicada, va
lamentar que el pla director no esmenti
el professorat associat.

Juanjo Bravo, en nom de diversos
representants del PAS, va continuar
amb les qüestions del clima intern, de la
composició de les comissions del
Consell de Govern i dels acomiada-
ments a OCÉ.

Nerea Miralles, representant dels estu-
diants, va reivindicar el paper de les
assemblees de facultat i que «si s’ha de
prendre decisions puguem participar-hi
els afectats».

Laura Pérez, representant també dels
estudiants, es va mostrar disconforme
amb el reagrupament de màsters per
criteri de ràtio alumnes-professor.

A l’esquerra, Salvador Cardús durant la seva intervenció, i a la dreta, Laura Martínez.

Carlos Alonso.

econòmica» i que es va proposar a OCÉ
la possibilitat d’obrir nous àmbits de tre-
ball però que l’empresa ho va refusar.

La secretària general de la UAB, Isabel
Pont, va explicar que el procediment per
a la convocatòria del Claustre extraordi-
nari havia estat garantit, responent a
una sol·licitud en aquest sentit. També
va comentar que s’està fent una diagno-
si de l’actual pla de llengües per elabo-
rar-ne un de nou enfocat tant al PAS com
al PDI i els estudiants.

SEGON TORN D’INTERVENCIONS
Al segon torn d’intervencions, Juanjo
Bravo va preguntar sobre les reunions
que va tenir l’Equip de Govern amb
representants dels estudiants sobre la
Festa Major i va demanar si no s’hauria
d’haver parlat amb els representants sin-
dicals dels treballadors d’OCÉ.

Sobre el mateix tema, Lluís Perarnau va
afirmar que la UAB, per «compromís
social, no ha d’acceptar les males pràcti-
ques d’OCÉ».

Josep Oliver va proposar que el pla
director inclogui un reforçament del
Consell de Govern i que reculli un capí-
tol de despeses, i va insistir en la
importància de planificar els recursos
docents per assegurar la qualitat.

Carlos Alonso va afirmar que els agents
socials «han de participar en la discussió
política de la UAB».

Pere-Oriol Costa, catedràtic del
Departament de Periodisme i de Cièn-
cies de la Comunicació, va demanar que
el pla director reculli la comunicació
externa com un «objectiu principal».

Jordi Bartrolí, degà de la Facultat de
Ciències, va postular que els degans i els
directors de departament s’impliquin
més en la discussió del pla director, va
mostrar-se a favor que representants del
PAS s’incorporin a la comissió que estu-
dia el nou model de Festa Major i va
lamentar que no s’hagués integrat tot el
debat en un sol claustre.

Andreu Pompas va tancar el torn dient
que la convocatòria del Claustre extraor-
dinari ha estat una mostra del tarannà
censurable de l’Equip de Govern.

La rectora, en la seva segona rèplica,
va mostrar-se a favor de reforçar el
Consell de Govern, d’impulsar la
comunicació externa de la UAB i que
tots els col·lectius participin en el
debat sobre la Festa Major. L’informe
de la rectora Ana Ripoll es va aprovar
amb 72 vots a favor, 43 vots en contra i
7 abstencions.

CLAUSTRE

Durant el torn de les intervencions
diversosmembres del Claustre

van donar la seva opinió
sobre diferents qüestions

tat universitària» i que la seva intenció és
«millorar el clima existent».

Pel que fa a la governança, va assegurar
que «cal començar un procés de descen-
tralització» i que «cada centre plantegi
quines línies docents i de recerca vol
potenciar». Sobre la qüestió de les
comissions del Consell de Govern, va
afirmar que el canvi de la seva estructura
no pretén «treure a ningú», sinó evitar
«confondre els òrgans de govern amb els
de negociació».

Ripoll va afirmar que «s’ha de reestruc-
turar el PDI» atenent a «la tasca que fa el
professorat associat». En resposta a les
intervencions dels estudiants, va dir que
vol que «reivindiquin la millor qualitat».

El gerent de la UAB, Santiago Guerrero,
va respondre les preguntes relatives als
acomiadaments a OCÉ.Va afirmar que la
Gerència «ha defensat la qualitat del ser-
vei tot vetllant, alhora, per la viabilitat
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Es presenta el pla director per al període 2010-2012

La proposta de pla director de la UAB per
al període 2010-2012 es defineix com una
guia per a tot el mandat amb «la missió
d’entrar més detalladament en les actua-
cions concretes que s’hauran d’anar pre-
sentant any rere any per ser realitzades».
El pla permet «analitzar on ens trobem», i
definir «on volem estar» i «com hi podem
arribar». Serà aprovat pel Consell de
Govern de la UAB i ha de ser «el resultat
del procés d’interacció de tota la comuni-
tat universitària». Per això, es planteja
com un primer document que ha d’in-
corporar les aportacions dels diferents
col·lectius de la Universitat.

El document fa una anàlisi de quin és el
punt de partida per a aquest pla de tre-
ball: una UAB que acaba de complir qua-
ranta anys on la qualitat de la docència

El document permet
analitzar on ens trobem
i definir on volem estar i
com podem arribar-hi

queda reflectida en les elevades taxes
d’inserció laboral (entre el 90 % i el 100 %)
dels estudiants de tots els àmbits. Pel que
fa a la recerca, el document destaca la
interdisciplinarietat que permet treba-
llar al campus de la UAB, una universitat

que comença a destacar com «un centre
d’atracció de talent reconeguda tant en
l’àmbit nivell nacional com internacio-
nal». A la UAB, a més, els estudiants són
«ciutadans d’una veritable ciutat del
coneixement, on, a la seva tasca d’apren-
dre, s’hi afegeix la de viure en societat».

El pla, a més, destaca que el projecte
Campus d’Excel·lència Internacional,
cabdal durant aquest nou període, està
«alineat amb la trajectòria d’evolució
permanent de la Universitat, i conforma
una situació transitòria entre la vincula-
ció bilateral de la UAB amb cadascun
dels centres d’R + D + i, hospitals, funda-
cions i ajuntaments, fins a l’escenari
futur del Clúster del Coneixement UAB-
30, per a l’any 2020».

Respecte als anteriors plans directors
de la UAB, aquest presenta dues novetats
destacades: l’èmfasi en la comunicació a
tota la comunitat universitària i la garan-
tia de la seva correcta execució mit-
jançant mecanismes de seguiment.

El pla estableix qüestions essencials
com la missió, els valors o la visió de la
Universitat. Pel que fa a la missió, es defi-
neix la UAB com una «universitat públi-
ca, catalana, de vocació internacional»
que actua com a «motor de desenvolupa-
ment econòmic i social del seu entorn».
Els valors de la UAB són «l’excel·lència,
l’esperit innovador, la diversitat, la soli-
daritat, el compromís social i cultural, la
responsabilitat, l’eficàcia, l’eficiència,
la transparència i la sostenibilitat».

La visió és allò que la UAB vol ser: un
centre de captació de talent reconegut
internacionalment i excel·lent en la
docència, un motor de recerca, d’innova-
ció i de transferència de coneixement, un
referent per estudiar, per treballar i per
viure-hi reconegut per la qualitat dels
seus campus, pel seu compromís social i
per la seva organització interna; i un
garant del desenvolupament personal i
professional.

El document marca, en funció d’això,
dos objectius estratègics: la captació i la
fidelització de talent a tots els nivells
(estudiants, PDI i PAS) i la internaciona-
lització del campus (amb un èmfasi
especial en l’àmbit dels màsters i docto-
rats). A partir d’aquí, el pla marca una
sèrie d’actuacions organitzades en qua-
tre àmbits: les persones, la innovació i la
creació de valor, l’entorn i els recursos.

CLAUSTRE

1. Aconseguir la participació i la dinamització dels estudiants en els processos
universitaris mitjançant la creació d’un ambient favorable que faciliti la seva implicació.
2. Reconèixer la tasca del PDI i gestionar-lo eficaçment.
3. Reconèixer la tasca del PAS i gestionar-lo eficaçment.
4. Impulsar el sentiment de pertinença a la UAB.
5. Aconseguir la satisfacció dels estudiants com a clau de la projecció externa de la Universitat.

1. Millorar l’eficàcia i l’eficiència de l’organització a partir de la millora dels seus processos.
2. Desenvolupar una recerca innovadora.
3. Millorar els processos d’administració i de gestió orientant-los als objectius.
4. Incorporar criteris de sostenibilitat a totes les actuacions de la Universitat.

1. Facilitar la integració de la UAB al seu territori d’influència i a la societat en general
assumint els principis de la responsabilitat social.
2. Establir aliances estratègiques de la UAB amb empreses i institucions per aconseguir
la seva implicació amb la docència, amb la recerca i amb la comunitat universitària UAB.
3. Millorar la percepció i el reconeixement internacional de la UAB en docència,
en recerca i en transferència, incloent-hi els seus valors, per mitjà d’un pla de promoció
de la UAB nacional i internacional.

1. Millorar el finançament tot aconseguint una major diversificació dels recursos.
2. Optimitzar els espais per a les activitats de la Universitat i dotar-la de les estructures
adequades.
3. Orientar la gestió de la Universitat a l’assoliment dels resultats mitjançant l’adopció
d’instruments per a la presa de decisions.

UNS OBJECTIUS PER A CADA EIX
Persones

Innovació i creació de valor

Entorn

Recursos
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El 18 de desembre va tenir lloc un
Claustre extraordinari de la UAB, que es
va centrar en el «Fre a la política d’exter-
nalitzacions», «Mesures per afrontar la
crisi econòmica a la UAB» i «Respecte als
àmbits de participació i foment de la
democràcia a la UAB».

El claustral del PAS Andreu Pompas va
exposar el primer punt, en el qual es
demanava formular al Consell de Govern
una sèrie de propostes normatives refe-
rents als serveis de la UAB de nova crea-
ció o encarregats a fundacions o a empre-
ses. Es va demanar també la constitució
d’una comissió del Claustre General per-
què, amb l’assessorament del Gabinet
Jurídic, col·laborés i avalués les adapta-
cions normatives que hauria de posar en
marxa el Consell de Govern per complir
aquestes propostes.

El director del Departament de Geo-
grafia, Antoni F. Tulla, va defensar que els
equips de govern disposin de la «flexibili-
tat necessària a l’hora d’encarregar ser-
veis fora dels àmbits de docència, recerca
i gestió, que han de ser assumits per la
Universitat». El degà de la Facultat de
Ciències Polítiques i de Sociologia, Salva-
dor Cardús, va demanar que els sol·li-
citants expliquessin «de quina política
d’externalització parlaven» i va dir que no
tenia sentit votar aquest tipus de plante-
jament «ni des d’un punt de vista concep-
tual ni jurídic». El gerent va explicar que a
la UAB hi ha dos fenòmens diferents: fun-
dacions que ofereixen serveis i que també
són públiques, amb objectius proposats
per la UAB i que «rendeixen comptes», i
serveis externs de manteniment, neteja o
restauració, que sempre han estat pres-
tats per empreses: «La UAB no té una

Debat sobre els serveis, la crisi i la participació

A petició d’un grup
de claustrals, es va
celebrar un Claustre
extraordinari el 18/12/09

política d’externalització diferent de la
d’altres institucions públiques», va dir.
Isabel Pont, secretària general, va expo-
sar el resultat de l’informe jurídic realit-
zat pel Gabinet Jurídic a instàncies de la
mesa del Claustre. L’informe conclou
que la totalitat de propostes presentades
no podien ser sotmeses a votació en la
seva redacció actual en tant que sobre-
passaven les competències que corres-
ponen al Claustre i també podien entrar
en contradicció amb el marc legislatiu
vigent català i estatal.

Davant la impossibilitat de votar els
documents tal com estaven plantejats,
els proposants van demanar sotmetre a
votació la creació d’una comissió del
Claustre que avalués les propostes pre-
sentades sobre externalització ajustant-
les a la legalitat i que presentés un infor-
me a la propera sessió del Claustre. La
proposta es va rebutjar per 61 vots en
contra, 60 vots a favor i 16 abstencions.

CRISI I PARTICIPACIÓ
El claustral del PAS Juan José Bravo va
presentar el segon punt, on es demanava
formular al Consell de Govern diferents
propostes normatives, tant sobre ingres-
sos públics i privats com sobre despeses
de personal i de funcionament, perquè,
segons va dir, «és possible una altra
manera de racionalitzar ingressos i des-
peses». El debat posterior el va encetar la
professora Jordina Belmonte, que es va
mostrar contrària a una de les propostes
que demanava un augment del 20 % dels
cànons aplicats als convenis amb em-
preses i institucions. La degana de la
Facultat de Filosofia i Lletres, Teresa
Cabré, es va mostrar «molesta com a
membre de la Comissió d’Economia que
s’ha pres molt seriosament la seva feina
davant la crisi», en considerar que la pro-
posta duplicava les funcions de la matei-
xa comissió.

Un cop aclarit que la proposta tampoc
no es podia admetre a votació, els pro-

posants van demanar la creació d’una
comissió que avalués aquestes propos-
tes sobre la situació econòmica de la
Universitat. Va ser rebutjada per 71 vots
en contra, 44 a favor i 11 abstencions.

Laura Martínez, estudiant, va defensar
el tercer punt, en què es demanava una
recuperació de la democràcia interna i
del caràcter decisiu del Claustre, així com
també el foment de la participació en els
diferents àmbits i canvis en les polítiques
de negociació. Martínez va denunciar,
alhora, «pretextos legals de l’Equip de
Govern per evitar les votacions».

La secretària general va defensar la
feina feta pel personal del Gabinet
Jurídic: «No es pot qüestionar l’objectivi-
tat d’uns professionals que són part d’a-
questa universitat».

El professor Lluís Tort va lamentar que
els claustrals que havien preparat els
documents que es debatien proposessin
«accions poc assumibles» per tots el
col·lectius, alhora que va demanar una
«actitud negociadora per ambdues
parts».

L’estudiant Adrià Crespo va reconèixer
la dificultat d’arribar a acords entre
grups, però va defensar que el Claustre
pot servir per sensibilitzar «altres esta-
ments per prendre mesures justes».

El representant del PAS Carlos Alonso
va mostrar la seva preocupació «pel
nivell democràtic de la Universitat» i va
lamentar que votacions com aquestes
«no solucionaran els problemes que
tenim».

La degana de la Facultat de Ciències de
l’Educació, Rosa M. Pujol, va afirmar que
la Universitat està davant de canvis
«dolorosos que trobaran resistències en
tots els col·lectius però que són necessa-
ris». Lluís Perarnau, membre del PAS, va
lamentar la negativa del Claustre a crear
comissions que no tenien poder deciso-
ri, i va demanar diàleg.

La rectora va tancar el Claustre agraint
la participació de tothom.

CLAUSTRE
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«Què és la política?» i «De què s’ocupa la
ciència política?» van ser els dos temes
que es van tractar a la doble taula rodo-
na que va tenir lloc el mes de desembre
passat a la sala d’actes de la Facultat de
Ciències Polítiques i de Sociologia de la
UAB.

A la primera taula rodona, «Què és la
política?», van participar-hi Josep M.
Vallès, professor del Departament de
Ciència Política i de Dret Públic, membre
del Col·legi d’Advocats de Catalunya i
president de l’Associació Espanyola de
Ciència Política i de l’Administració; Joan
Botella, professor del Departament de
Ciència Política i de Dret Públic, membre
del CAC i president de la Plataforma
Europea d’Autoritats de Regulació; i
Xavier Ballart, professor de Ciència

Taula rodona a la Facultat de
Ciències Polítiques i de Sociologia

L’acte sorgeix com a
resultat de la preocupació
de diferents experts
sobre la política

Política i de l’Administració de la UAB.
En aquesta primera intervenció, els
experts van exposar les seves opinions
sobre la política i van admetre que, tot i
que hi ha molts obstacles, la política és
molt necessària perquè permet resoldre
conflictes.

Eva Anduiza, professora del Depar-
tament de Ciència Política i de Dret
Públic; John Etherington, professor del
mateix departament; i Joan Subirats, pro-
fessor de Ciència Política de la UAB, van
ser els encarregats de desenvolupar la
segona taula rodona, «De què s’ocupa
la ciència política?».

Els convidats van posar de manifest la
importància de la ciència política i del
politòleg per a la societat per tal d’a-
vançar. A continuació es va obrir un torn
de preguntes amb els assistents.

Aquest acte va sorgir com a resultat
d’un projecte engegat fa un any, on els
convidats i altres experts van decidir
escriure un llibre per tal de plasmar-hi
el que més els preocupava sobre la polí-
tica.

Els experts debaten com
posar al dia el dret privat

Els dies 10 i 11 de desembre va tenir lloc
la jornada Iguals i Diferents davant
el Dret Privat, organitzades per la Unitat
de Dret Civil del Departament de Dret
Privat. La trobada es va desenvolupar
a UAB Casa Convalescència, a Barcelona,
amb un nombre important d’assistents
procedents de diferents universitats
d’arreu de l’Estat i de l’estranger
(Regne Unit, Canadà, Dinamarca, etc.).
Al llarg de la jornada es va posar de
manifest la necessitat d’un replantejament
de les categories jurídiques de dret privat
des de la perspectiva del principi
de no-discriminació (sexe, edat, raça,
conviccions, religió, discapacitat,
orientació sexual).
Les ponències i les comunicacions
presentades, d’alt nivell científic,
van comprendre diferents matèries
jurídiques del dret privat: dret de família,
dret de menors, dret de contractes, dret
successori... També es van suggerir
reflexions en l’àmbit del dret penal
i del dret del treball.

BREUS

PREMIS

Olga Paz, premi del Consell
Econòmic i Social d’Andalusia

Medalla Narcís Monturiol per
a la professora Teresa Freixes

Albert Balcells González,
Medalla Narcís Monturiol

La professora Olga Paz Torres, del Departa-
ment de Dret Públic i de Ciències Historico-
jurídiques de la Universitat Autònoma de
Barcelona, ha guanyat un dels premis d’Inves-
tigació del Consell Econòmic i Social d’Anda-
lusia. Concretament, aquesta institució publi-
carà la tesi doctoral de la professora Paz,
titulada «Isabel Oyarzábal Smith (1878-1974):
Una intelectual en la Segunda República
española. Del reto del discurso a los surcos
del exilio».
Aquests premis tenen com a objectiu pro-
moure i divulgar la investigació andalusa en
matèria social, econòmica o laboral.

Al professor Albert Balcells, del Departament
d’Història Contemporània, membre numerari
de l’Institut d’Estudis Catalans i fundador de la
publicació Catalan Historical Review, li ha estat
atorgada la Medalla Narcís Monturiol que con-
cedeix la Generalitat. El professor Balcells és
un estudiós de la història social, política i cultu-
ral de la Catalunya contemporània, especial-
ment del moviment obrer i del pensament i l’ac-
ció del catalanisme. Aquests guardons van ser
instaurats l’any 1982 i premien el mèrit científic
i tecnològic de persones i entitats que han con-
tribuït de manera destacada al desenvolupa-
ment de la ciència i la tecnologia a Catalunya.

A Teresa Freixes Sanjuán, professora del
Departament de Ciència Política i de Dret Públic
i catedràtica Jean Monnet ad personam, li ha
estat concedida la Medalla Narcís Monturiol,
que atorga la Generalitat. La seva tasca investi-
gadora s’ha centrat en els drets fonamentals i la
igualtat en el constitucionalisme multinivell
(Unió Europea, estats membres, regions amb
competències legislatives). Forma part de xar-
xes d’excel·lència d’àmbit europeu i internacio-
nal. Aquests guardons porten el nom del polític
i investigador Narcís Monturiol, pare del vaixell
submarí Ictineu, que enguany celebra el 150è
aniversari de la seva primera immersió.
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www.uab.cat/nova-selectivitat/

Les proves d’accés a la universitat han canviat. S’ha implantat una
nova selectivitat que canvia l’estructura i l’enfocament de la prova,
atès que l’examen, ara, es vincula més als estudis que vol cursar cada
estudiant. Un quadre comparatiu confronta les característiques de
l’antiga prova i les de la nova, així com els sistemes de qualificació.
També aporta informació sobre les modalitats de proves que s’han de
realitzar per accedir a cada titulació universitària i dóna nombroses
informacions pràctiques sobre l’adjudicació de places, el càlcul de la
nota, el sistema de ponderacions, etc.
També hi ha apartats sobre les proves per a més grans de vint-i-cinc
anys i de quaranta-cinc anys, per a les persones que han cursat un
CFGS, per a professionals i per a estrangers.

EL WEB

Comunicació atorga els Ploma
d’Or a tres periodistes de renom

El 16 de desembre passat, van ser lliurats
els guardons Ploma d’Or a la Facultat de
Ciències de la Comunicació. Els tres pre-
miats en aquesta tercera edició van ser
Isabel-Clara Simó, Josep Subirats i
Narcís-Jordi Aragó.

Simó és periodista i una de les escripto-
res modernes més importants de la lite-
ratura catalana. És autora de contes i
novel·les com Els racons de la memòria i
T’imagines la vida sense ell? Gràcies a la
seva trajectòria literària ha rebut diver-
sos premis, entre els quals destaquen la
Creu de Sant Jordi i el Premi Andròmina
de Narrativa.

Per la seva banda, Josep Subirats va ser
un destacat activista polític antifranquis-
ta i director del diari clandestí Ara durant
l’època de la dictadura. També va partici-
par en el projecte de l’Estatut de Cata-
lunya. Subirats és professor emèrit de
Política Fiscal de la UAB i autor de llibres
com Quatre republicans a Tortosa i
La transició des del senat. També ha
obtingut la Creu de Sant Jordi.

Narcís-Jordi Aragó és periodista, advo-
cat i escriptor català. Des del 2007 és pre-

sident del consell editorial del diari
El Punt. També forma part de la Reial
Acadèmia Catalana de Belles Arts de
Sant Jordi. És autor de diversos llibres,
entre els quals hi ha Rafael Masó i els
noucentistes i Arrels empresarials gironi-
nes. Aragó ha rebut premis importants
com la Creu de Sant Jordi i el Premi
d’Honor de la Comunicació de la
Diputació de Barcelona.

Els guardons Ploma d’Or, organitzats
pel Departament de Periodisme de la
UAB, es concedeixen a tres periodistes
de renom per tal de premiar la seva tra-
jectòria professional i reconèixer els seus
mèrits dins del panorama català. A les
edicions anteriors, han estat distingits
Baltasar Porcel, Josep Maria Cadena,
Teodor Garriga, Teresa Pàmies i Carles
Sentís.

Isabel-Clara Simó,
Josep Subirats
i Narcís-Jordi Aragó
reben aquests guardons

BREUS

La Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis
Jurídics Locals de la UAB va organitzar,
els dies 15 i 16 de desembre de 2009,
a Barcelona, dues jornades de gran interès
en matèria d’administracions locals,
que van tenir un gran èxit de participació
ja que cadascuna va superar el centenar
d’assistents. La primera va analitzar la Llei
de prevenció i control ambiental de les
activitats, aprovada unes setmanes abans
pel Parlament de Catalunya, i hi van participar
representants de món acadèmic i judicial
especialistes en dret ambiental.
La segona es va centrar en la transposició
de la directiva comunitària de serveis i van
participar-hi experts de les administracions
estatal, autonòmica i local. També va constar
d’un taller pràctic per adequar les
ordenances municipals al nou marc jurídic.

Càtedra Enric Prat de la Riba

El 17 de desembre passat va tenir lloc l’acte
de graduació de la promoció 2008-2009 de la
Facultat d’Economia i Empresa, a l’auditori
de Fira Sabadell. Montserrat Guillén,
catedràtica d’Estadística, d’Econometria i
d’Economia Espanyola de la UB, va pronunciar
la conferència «Els riscos patrimonials i
personals: la seva gestió». A l’acte també
es van lliurar els premis extraordinaris de la
Diplomatura de Ciències Empresarials, així
com els diplomes als graduats de la promoció
2008-2009. Aquest és el primer curs de la
nova Facultat d’Economia i Empresa, amb
campus tant a Bellaterra com a Sabadell.

Acte de graduació a Sabadell

Isabel-Clara Simó, una de les guardonades.
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La UAB es l’única universitat espanyola
que participa en el projecte European
Music Portfolio: a Creative Way into
Languages, que s’acaba de posar en
marxa dins el programa Life Long
Learning, finançat pel Consell d’Europa.
La finalitat és integrar les activitats musi-
cals en el procés d’aprenentatge de les
llengües estrangeres. Darrere d’aquesta
voluntat, hi ha el convenciment que
aquest esforç pot servir per reduir les

La UAB investigarà les relacions entre música i llengües estrangeres

barreres lingüístiques, ajudar a la inte-
gració social i millorar l’expressivitat i els
coneixements interculturals de l’alum-
nat d’educació primària. Es tracta d’un
projecte que cobreix un període de tres
anys i en el qual participen vuit països de
la UE. Els doctors Albert Casals i Laia
Viladot, del Departament de Didàctica
de l’Expressió Musical, Plàstica i
Corporal, lideren la representació de la
Facultat de Ciències de l’Educació en

El Grup d’Estudis de
l’Exili Literari organitza el
congrés «L’exili republicà de
1939 i la segona generació»

Més d’un centenar d’experts d’arreu del
món es van reunir a la UAB, del 15 al 18
de desembre, en el Quart Congrés
Internacional «L’exili republicà de 1939 i
la segona generació». Aquesta trobada va
ser organitzada pel Grup d’Estudis de
l’Exili Literari (GEXEL) de la UAB. El
Congrés va versar sobre la segona genera-
ció d’exiliats, les persones que van haver
d’abandonar el país sent molt joves. El
dia 19, el Congrés es va traslladar a
Cotlliure, on es va retre homenatge al
poeta Antonio Machado.

Aquesta trobada va culminar el Congrés
Plural «70 anys després», organitzat al
llarg del 2009 arreu d’Espanya i a França,
i que també va ser convocat pel GEXEL.
El grup ha tingut la col·laboració de la
Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales (Ministeri de Cultura), entre
altres institucions.

El Congrés va depassar els àmbits litera-
ri i artístic tot contribuint a reconstruir la
memòria de la tradició democràtica repu-
blicana, tal com va explicar el director del

Congrés, Manuel Aznar, en l’acte d’inau-
guració. Aznar va recordar els dos mem-
bres del comitè d’honor del congrés que
havien mort recentment, l’escriptor
Eulalio Ferrer Rodríguez i el dramaturg
José Martín Elizondo, de qui es van repre-
sentar dues obres al teatre de la UAB:
Lejano interior i Juana creó la noche.

PONÈNCIA INAUGURAL
La ponència inaugural va ser pronuncia-
da per l’escriptor Roberto Ruiz, qui va
parlar sobre la seva trajectòria vital i
literària, marcada per l’exili. Ruiz va par-
lar dels seus llibres, com ara la novel·la
Último oasis, que retrata l’experiència de

Més de cent experts de tot el món es reuneixen per
analitzar la segona generació de l’exili republicà

les dones i els infants als campaments de
refugiats de França el 1939, o Contra la
luz que muere, on retreu al franquisme
«la seva crueltat, la seva baixesa moral i
el seu odi a la intel·ligència».

L’autor, molt crític amb la fama i els
premis literaris, va lamentar l’actitud de
les editorials espanyoles envers els seus
llibres i va ironitzar sobre la projecció
de la seva obra: «Fa seixanta-cinc anys
que escric, he escrit més de vint mil pàgi-
nes i tinc més personatges que no pas
lectors». Finalment, va tancar la seva
intervenció amb la lectura d’un dels seus
contes, que acaba amb les paraules:
«Avui, creuem l’Ebre».

Es van representar dues obres al teatre de la UAB, escrites per dos membres del comitè d’honor del Congrés.

aquesta iniciativa. A més, la professora
emèrita Teresa Creus, del Departament
de Didàctica de la Llengua, col·labora
com a experta vinculada a la IUFM
Universitat de Montpeller II. Per desen-
volupar-lo, els investigadors –juntament
amb mestres de les dues especialitats–
crearan materials destinats a fer que els
aprenentatges de música i de llengua
interaccionin de manera que ambdues
àrees col·laborin i en surtin beneficiades.
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GRUP DE RECERCA

El grup aporta
coneixements sobre
la gestió d’institucions
educatives de tot tipus

que es produeixen en el sector educatiu i
en la formació en les organitzacions.

Els grups que aplega l’EDO a la UAB
són els següents: Grup de Desenvo-
lupament Organitzatiu, Grup de Des-
envolupament i Millora de les Organit-
zacions, Grup de Canvi de Cultura a les
Universitats Contemporànies, Grup
sobre Tutoria Universitària i Grup de
Recerca en Educació Intercultural. Els
seus principis constitutius són: la
col·laboració, l’autonomia, la cohesió i
la solidaritat.

Entre aquests equips, sorgeixen nom-
broses qüestions comunes, com ara els
processos de canvi en les organitzacions,
les resistències que generen aquests
canvis, l’avaluació de la millora, l’adap-
tació a les demandes socials canviants,
la creació del coneixement col·lectiu, la
complexitat de les organitzacions de for-
mació, la seguretat integral en les institu-
cions, etc.

Des de la seva consolidació el 2005,
l’EDO ha dut a terme 23 recerques sobre
qüestions com ara l’acollida als estudiats
de primer curs a la universitat, el plante-
jament de les tutories, la visibilitat de les
professores universitàries, els perfils dels
llicenciats en Humanitats i Ciències
Ambientals, l’avaluació d’impacte de la
formació, etc.

Actualment, l’equip coordina vuit pro-
jectes de recerca, dos dels quals tracten
sobre la gestió educativa a l’Uruguai i a
Xile. Un altre vol establir pautes per

Els membres del grup són: Joaquín Gairín Sallán (director), Carme Armengol Asparó, Aleix Barrera Corominas, Diego
Castro Ceacero, Anna Díaz Vicario, Maria del Mar Duran Bellonch, Miquel Ángel Essomba Gelabert, Miren F. De Álava,
Mónica Feixas Condom, María José García San Pedro, Xavier Gimeno Soria, Edgar Iglesias Vidal, José Luis Muñoz
Moreno, Marita Navarro Casanoves, Katia Verónica Pozos Pérez, David Rodríguez Gómez, Marina Tomás i Folch i
Carme Tolosana Cidón.

Una delegació de la Universitas Pendidikan
Indonesia (Universitat d’Educació d’Indo-
nèsia) i de la Universitat de Negeri Padang
d’Indonèsia va ser acollida, el 25 de novem-
bre, per l’EDO a la UAB. El grup, format per
degans, vicerectors i professors vinculats a
l’àmbit de l’educació, va ser rebut pel vice-
degà de Relacions Internacionals de la
Facultat de Ciències de l’Educació, Lluís
Quintana, qui els va presentar l’estructura i
els estudis que es fan a la Facultat. Per la
seva banda, l’EDO els va presentar les línies
de treball actuals i es van establir les bases
per a col·laboracions futures.
Aquesta visita s’emmarca en la línia de
col·laboració iniciada pels professors
Joaquín Gairín i Miquel Àngel Essomba el
2005 amb la coordinació estatal d’un projec-
te finançat per la Comissió Europea, on
col·laboren diferents universitats europees i
asiàtiques, per determinar estàndards
comuns per a la formació de formadors de
formació professional. També hi participen
Katia V. Pozos i Aleix Barrera. L’EDO, a més,
ha participat en diferents projectes vinculats
a la formació professional des de l’àmbit
autonòmic, estatal o internacional.

L’EDO acull quinze professors
d’universitats d’Indonèsia

Equip de Desenvolupament Organitzacional

Des de la seva consolidació
el 2005, el grup ha fet

23 recerques i actualment
coordina vuit projectes de recerca

L’Equip de Desenvolupament Organitza-
cional (EDO) va ser reconegut com a grup
de recerca consolidat el 2005, després de
dues dècades d’experiència en la docèn-
cia i la recerca a la UAB. Aquest equip,
dirigit per Joaquín Gairín, catedràtic del
Departament de Pedagogia Aplicada,
aporta coneixements, principalment,
sobre la gestió d’institucions educatives
de tot tipus: centres de secundària, de
formació professional, universitaris, de
formació no reglada, etc.

L’EDO coordina el treball de diferents
grups de recerca dins la UAB, la
Universitat d’Alcalà de Henares, la
Universitat de Lleida i la Universitat de
Granada. Aquests nuclis treballen per
respondre a les demandes de formació
en temes de gestió i direcció, als canvis

desenvolupar una avaluació orientada a
l’aprenentatge a partir de les percep-
cions dels alumnes sobre la pròpia ava-
luació. Hi ha també un treball en marxa
sobre la seguretat integral als centres
d’ensenyament obligatori i un altre
sobre la creació i la gestió de coneixe-
ment mitjançant Internet.

Pel que fa a l’àmbit universitari, l’EDO
du a terme diverses recerques. Una ana-
litza les cultures d’aprenentatge a l’edu-
cació superior. Una altra s’ocupa de l’a-
bandonament dels estudis des de la
perspectiva dels alumnes. I una tercera,
de l’accés a la universitat de les persones
grans i sense titulació acadèmica.

A més, l’EDO ofereix, en col·laboració
amb altres universitats i institucions,
quatre programes formatius especialit-
zats en l’organització de l’educació;
col·labora amb altres màsters oficials
impartits a la UAB; ofereix serveis de
consultoria i assessorament adaptats a
les necessitats específiques de cada
organització; participa en trobades i
congressos tant nacionals com interna-
cional; i genera monografies, capítols en
obres col·lectives i articles en revistes
d’impacte i altres publicacions.
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La rectora, amb el doctor Escrich i els representants de l’Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español.

El 15 de desembre es va presentar, al
Teatre Zorrilla de Badalona, l’espectacle
Set moviments-Egipte, amb idea i guió de
María Isabel Panosa, professora del
Departament de Ciències de l’Antiguitat
i de l’Edat Mitjana de la UAB. L’obra està
produïda per l’Associació Cultural
Viatgers en el Temps i es basa en una
recerca de la UAB sobre les arts escèni-
ques a Egipte i Grècia.

Set moviments-Egipte parteix de la
recerca sobre les arts escèniques a Egipte
i Grècia de Panosa, recollida en el seu

Es presenta l’espectacle Set moviments-
Egipte, basat en una recerca de la UAB

recent llibre Grècia i Egipte en l’origen del
drama. El context sagrat. L’espectacle
crea un espai per explorar el llegat egipci
i portar-lo a l’actualitat provocant gaudi
estètic i reconeixença d’arrels culturals
de tots els temps.

Van intervenir-hi ballarines i actors
dirigits per Boris Rotenstein a partir de la
coreografia de Toni Gómez. La música,
d’Alejandro Civilotti, va ser interpretada
per un conjunt instrumental professio-
nal i un cor de veus blanques del
Conservatori de Badalona.

Signen un important
acord que impulsa
l’estudi dels efectes
del consum d’oli d’oliva

Ana Ripoll, rectora de la UAB, i Pedro
Barato, president de l’Organización
Interprofesional del Aceite de Oliva
Español, han signat un conveni d’investi-
gació per aprofundir en l’estudi dels efec-
tes del consum d’oli d’oliva en la preven-
ció i la lluita contra el càncer de mama,
dins d’un acord marc de col·laboració
entre les dues entitats anteriors i els
departaments d’Agricultura, Alimentació
i Acció Rural, i de Salut de la Generalitat
de Catalunya. La recerca, amb una dura-
da de cinc anys, la durà a terme el Grup

Multidisciplinari per a l’Estudi del
Càncer de Mama (GMECM), dirigit pel
doctor Eduard Escrich, professor del
Departament de Biologia Cel·lular, de
Fisiologia i d’Immunologia.

El GMECM rep, així, el suport d’una
altra entitat del sector de l’oli d’oliva i,
per tant, es consolida el reconeixement
institucional a la recerca que du a terme
des de fa anys sobre els efectes del con-
sum d’oli d’oliva en la salut i, més con-
cretament, en la prevenció i lluita contra
el càncer de mama.

Recentment, ha rebut el suport d’enti-
tats com el Ministeri d’Educació i Cièn-
cia, la Generalitat de Catalunya, la
Fundación Patrimonio Comunal Oliva-
rero i l’Agència per a l’Oli d’Oliva del
Ministeri de Medi Ambient i de Medi
Rural i Marí.

Impuls a la investigació en la
prevenció del càncer de mama

L’Institut de Català de Paleontologia ha
fet pública la descoberta d’una nova
espècie de dinosaure, anomenada
Tethyshadros insularis, a partir de l’estu-
di d’un espectacular fòssil de setanta
milions d’anys d’antiguitat trobat a Itàlia
fa una dècada per l’investigador Fabio
Dalla Vecchia.

Els resultats de la recerca, que han
estat publicats al Journal of Vertebrate
Paleontology, indiquen que «Antonio»,
com va ser anomenat inicialment, i sis
fòssils parcials d’esquelets més trobats al
mateix jaciment representen una espè-
cie anteriorment desconeguda de dino-
saure que ha estat anomenada Tethys-
hadros insularis, que vol dir «dinosaure
hadrosauroide illenc de Tetis».

Amb prop de quatre metres de llarg,
«Antonio» és l’esquelet de dinosaure de
mida mitjana-gran més complet trobat a
Europa des del descobriment de l’igua-
nodont i el dollodont el 1878 a Bernissart
(Bèlgica) i un dels dinosaures més com-
plets mai trobats al món.

La nova espècie se situa a mig camí
entre un iguanodont més primitiu (que
va viure fa 125 milions d’anys) i els
hadrosàurids més evolucionats propis
dels continents nord-americà i asiàtic,
que van viure fa entre 80 i 65,5 milions
d’anys. A diferència dels seus «parents»
d’altres continents, el Tethyshadros va
habitar en una illa relativament petita a
la part occidental del mar de Tetis, entre
l’Àfrica i el continent nord-europeu. De
fet, fa setanta milions d’anys, l’Europa
del sud, occidental i central era un
arxipèlag en les latituds subtropicals. No
s’esperava trobar aquest tipus de dino-
saure en aquella classe d’ambient com
tampoc no s’esperaria avui el descobri-
ment d’un ós polar en una illa tropical.

Descobreixen
una nova espècie
de dinosaure
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Noves estratègies per preservar les costes
de la Mediterrània i de la mar Negra

La UAB encapçala un projecte europeu
on participen 24 institucions de 16 paï-
sos diferents per impulsar un desenvolu-
pament sostenible a les costes de la
Mediterrània i de la mar Negra. El pro-
jecte Pegaso (People for Ecosystem
Based Governance in Assessing Sustain-
able Development of Ocean and Coast)
està liderat pel Centre Temàtic Europeu
en Usos del Sòl i Informació Espacial
(ETC-LUSI), centre ubicat a la UAB, i té
un pressupost de prop de nou milions

Físics de la col·laboració internacional
T2K, de la qual forma part un grup d’in-
vestigadors de la UAB i de l’Institut de
Física d’Altes Energies (IFAE), dirigit per
Federico Sánchez, han anunciat la detec-
ció, per primera vegada, de neutrins pro-
duïts en un nou detector construït al
laboratori J-PARC, a Tokai, al nord de
Tòquio.

Aquesta detecció marca l’inici d’un
experiment en què col·laboren cinc-
cents físics de dotze nacions per desvelar
les propietats dels neutrins. El investiga-
dors de l’IFAE i de la UAB fa vuit anys que
treballen en aquest projecte i han contri-
buït significativament a la construcció de
l’equipament per a la seva detecció. Els
neutrins són unes partícules elementals
que només interaccionen de manera

Detecten per primera vegada
neutrins en l’experiment T2K

Investigadors de l’IFAE
de la UAB contribueixen a la
construcció de l’equipament
per a la detecció

dèbil, la qual cosa fa que siguin difícils de
detectar, i que a més no tenen càrrega
elèctrica. Es coneixen des de fa més de
seixanta anys, però les seves propietats,
com ara la massa, encara són descone-
gudes. Aquestes partícules omplen l’uni-
vers –representen poc menys de l’1 % de
la seva massa total– i es produeixen en
multitud de reaccions nuclears, com per
exemple a les centrals nuclears o al cen-
tre del sol.

L’experiment T2K produeix neutrins en
un accelerador de partícules situat a la
costa est del Japó.

Les propietats dels neutrins, com
també el seu espectre d’energies, es
mesuren en un detector localitzat molt a
prop del punt de producció (280 m). Els
neutrins travessen l’illa central del Japó i
emergeixen prop de la ciutat de Kamio-
kande (295 km), a la costa oest. D’aquí ve
el nom de l’experiment, «Tokai to Kamio-
kande (T2K)». En aquesta posició, un
detector de neutrins, denominat Super-
Kamiokande, torna a mesurar les propie-
tats i l’espectre d’energia dels neutrins.

d’euros. Les conques de la Mediterrània
i de la mar Negra pateixen una greu
degradació ambiental. El 2008, la UE va
posar en marxa el Protocol de Gestió
Integrada de Zones Costaneres.

A partir d’aquest protocol, Pegaso vol
establir nous enfocaments comuns per a
les polítiques integrades per a les zones
costaneres, marines i marítimes. La
coordinadora del projecte és Françoise
Breton, professora del Departament de
Geografia de la UAB.

BREUS

La UAB acull la Jornada
Catalana de Supercomputació

La Fundació La Marató de TV3 ha anunciat
els 26 projectes de recerca biomèdica sobre
malalties mentals que rebran els fons
recaptats en l’edició del 2008. D’aquests,
set tenen la participació d’investigadors del
Departament de Psiquiatria i Medicina Legal
i del Departament de Psicologia de la UAB.
En total, els fons permetran fer recerca a
equips de 35 centres d’investigació.
Els projectes en què participen científics
de la UAB tracten sobre aspectes relacionats
amb l’ansietat, el TDAH, la psicosi, el trastorn
límit de la personalitat, l’esquizofrènia
i les patologies del cervell social.

Set projectes de la UAB reben
fons de La Marató deTV3

Els investigadors troben cada cop més
dificultats per gestionar i interpretar l’allau
de dades amb què treballen. D’altra banda,
la millora de les xarxes de comunicacions
ha facilitat la col·laboració entre els grups de
recerca i l’accés a grans recursos distribuïts.
La Jornada Catalana de Computació
d’enguany, JOCS’09, que va tenir lloc el 2 de
desembre a la UAB, va tractar sobre iniciatives
i experiències de gestió, preservació, difusió i
reutilització de les dades científiques, tant
de ciències aplicades com socials. Va ser
organitzada pel Centre de Supercomputació
de Catalunya en col·laboració amb la UAB.

El 9 i el 10 de desembre van tenir lloc,
a la Facultat de Medicina, les III Jornades
Científiques i Musicals, que van constar
de dues conferències plenàries a càrrec
dels doctors Òscar Marín, de l’Institut de
Neurociències d’Alacant, i Mara Dierssen,
del Centre de Regulació Genòmica
de Barcelona. L’Institut de Neurociències
organitza bianualment aquestes jornades,
que permeten als investigadors presentar
els seus treballs. Enguany, van tenir la
particularitat d’intercalar actuacions musicals
amb l’objectiu de complementar-les
amb una aproximació humanista i cultural.

L’INC organitza les III Jornades
Científiques Musicals
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L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris
i de Recerca (AGAUR) i l’Oficina de
Política Lingüística d’Universitats i
Recerca han elaborat el Glossari de ter-
mes de gestió de la recerca i la innovació
juntament amb els serveis lingüístics de
la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), de la Universitat de Barcelona
(UB) i de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC).

La UAB col·labora en la confecció d’un glossari de termes de recerca
La publicació vol contribuir a la profes-

sionalització dels gestors de recerca del
sistema català d’R + D i normalitzar la
utilització de la llengua en aquest àmbit.

El glossari es compon de més de 350
termes en català amb els seus equiva-
lents en castellà i anglès i conté sinònims
i sigles. Els termes s’han seleccionat
segons les necessitats comunicatives
dels qui treballen en gestió de la recerca i

la innovació, i amb vista a la formació
dels que hi han de treballar.

Un equip format per especialistes de
l’AGAUR i tècnics dels serveis lingüístics
de la UB, la UPC i la UAB ha redactat les
definicions. En previsió de l’actualització
del glossari, l’AGAUR també ha publicat
un formulari per als suggeriments sobre
la incorporació de nous termes o per als
comentaris sobre les definicions.

Ara s’incrementarà
la cobertura per tot
el campus des de l’estació
de RENFE

Tal com proposa el Pla de Mobilitat de
la UAB, durant les properes setmanes la
Universitat Autònoma de Barcelona
estrenarà un nou servei d’autobús intern.
Aquest nou servei incrementa la cobertu-
ra per tot el campus des de l’estació de
RENFE i facilita la mobilitat interna al
mateix campus. El nou esquema del

recorregut presenta ara cinc línies (fins
ara només n’hi havia dues) que perme-
ten totes les connexions possibles.
També hi haurà noves parades, com la de
Biocampus, la del SAF-ETSE, Eix Central
o Escola de Postgrau de pujada. Aquesta
darrera, juntament amb la incorporació
de vehicles més nous i adaptats, per-
metrà incrementar l’ús del servei per
part de persones amb mobilitat reduïda.

D’aquesta manera, a partir d’ara es
podran fer nous desplaçaments. Es podrà
anardesde l’estaciódeRENFEoqualsevol
lloc del campus fins a la Vila o al Rectorat;
des de Ciències de la Comunicació fins a
Ciències de l’Educació o Lletres; des de
Medicina o Ciències directament a l’esta-
ció de RENFE, etc., amb uns temps d’es-

La UAB estrena un nou servei d’autobusos intern

perad’entre deu i vintminuts en funció de
l’origen i amb uns temps de viatge d’entre
cinc i deu minuts.

En definitiva, es tracta d’ampliar les
possibilitats per tal que els usuaris de la
UAB resolguin les seves necessitats de
mobilitat per arribar al campus o per
moure-s’hi internament de forma soste-
nible, segura, econòmica i eficient.

Us podeu informar de les línies de Bus
UAB a www.uab.cat.

Ara s’amplia a cinc línies
i hi haurà noves parades
(Biocampus, SAF-ETSE,
Eix Central o Escola

de Postgrau de pujada)



COMUNITAT14

La UAB torna a posar en marxa el con-
curs Campus UAB adreçat als futurs
estudiants. L’objectiu del concurs és
conèixer com viuen els futurs universi-
taris la preparació per a l’accés a la uni-
versitat i les seves expectatives sobre
aquesta nova etapa. Enguany, el con-
curs tindrà dues categories: fotografia i
vídeo. En la categoria fotografia, podran
participar-hi els estudiants que assistei-
xin a les Jornades de Portes Obertes o a
les Visites al Campus. Les fotografies
hauran de fer referència a algun indret
del campus que els hagi agradat o a un
fet o un moment de la seva experiència
durant la visita. El primer premi és un
IPOD Classic de 160 GB i el segon premi,
un IPOD Nano de 16 GB.

En la categoria vídeo, podran partici-
par-hi els alumnes de quart d’ESO, de

primer o segon de Batxillerat o estu-
diants d’aquests cursos a títol individual
o en un grup d’un màxim de quatre per-
sones.

Els vídeos podran tractar sobre el pro-
cés de tria dels estudis, el de l’elecció de
la universitat i el d’orientació università-
ria. D’altra banda, també poden explicar
com imaginen el seu pas per la
Universitat i els canvis que els suposarà.

El premi per als que participin amb el
seu centre docent serà de 3.000 € per a la
realització d’un viatge cultural. Pel que fa
als estudiants que es presentin a títol indi-
vidual o en grup, podran aconseguir un
ordinador portàtil ultralleuger. El període
d’admissió de fotografies i de vídeos serà
de l’11 de gener al 14 de maig de 2010. Les
bases es poden consultar a l’adreça:
www.uab.cat/concurscampusuab.

La UAB va rebre, el 10 de desembre pas-
sat, un dels cinc premis Acció 21 que
atorga el Consell Municipal de Medi
Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament
de Barcelona. El premi va ser atorgat pel
projecte «La gotimplora: una eina per
prevenir els residus d’envasos i per con-
sumir conscientment aigua», pel fet de
ser una iniciativa que implica tota la
comunitat universitària en l’ús responsa-
ble de l’aigua, la reducció del consum de
recursos i la minimització dels residus.

Els premis Acció21, concedits en el
marc de l’Agenda 21 de Barcelona, són
el principal reconeixement municipal a
la tasca desenvolupada per entitats,
empreses i institucions de la ciutat a
favor de la sostenibilitat d’acord amb els
objectius plasmats en el Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat.

A l’edició d’enguany dels premis, s’hi
han presentat vint-i-dues iniciatives i
s’hi han premiat els cinc projectes consi-

derats més capdavanters per part del
jurat, tant pel que fa a la seva contribució
a la millora de la sostenibilitat com pel
seu caràcter exemplificador, generalitza-
ble i innovador. El premi el va recollir
Xavier Domènech, delegat de la Rectora
per a la Sostenibilitat de la UAB. Aquest
premi consta d’una dotació econòmica
que s’invertirà en projectes ambientals
que impulsa la UAB als seus campus. És
el segon premi que rep la gotimplora de
la UAB, que el mes de juny ja va ser guar-
donada amb una menció especial dels
Premis del Disseny per al Reciclatge con-
cedits per l’Agència de Residus de
Catalunya.

La gotimplora, premiada
per l’Ajuntament de Barcelona

El premi va ser atorgat
perquè preveu els residus
d’envasos i el consum
sostenible d’aigua

Concurs de fotografia i vídeo per als alumnes

LA COLUMNA DEL MIL.LENI

Volia parlar de l’exili republicà que es va
tractar a la UAB en el congrés que el profes-
sor Manuel Aznar i el seu grup de treball van
fer els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre, i que
és un exemple de rigor històric i de coneixe-
ment exemplar. Però la mort del mestre Solé
Tura, que ha estat un professor fora de sèrie,
com ja ho han glossat Francesc de Carreras
i Joan Subirats, pel seu ascendent sobre
nombrosos alumnes i ciutadans, fa que m’a-
fegeixi als homenatges rebuts. Alhora,
també, que lligui la seva lluita amb la dels
milers d’exiliats que nodreixen la història
d’un poble que ha patit més del compte.
El desastre de l’exili té la seva pròrroga
natural en la clandestinitat de l’època fran-
quista, que va fer que molts lluitadors per la
democràcia haguessin d’abandonar el país
a causa de la seva activitat política, com és
el cas de Jordi Solé Tura. Els que hem estat
a prop seu sabem que era un home de prin-
cipis morals que, en definitiva, impulsaven
la seva activitat. Quan avui dia veiem molts
polítics com a nou-rics, més preocupats a
repartir favors que a construir un món més
habitable, cal honorar els que van contribuir
a trobar fórmules de convivència en un país
caïnita. Això és el que ens ha volgut explicar,
entre altres vivències, el seu fill Albert en el
documental Bucarest: la memòria perduda.
A més a més del seu optimisme vital, lligat
a l’optimisme de la voluntat de Gramsci, cal
remarcar en la trajectòria de Solé Tura la
seva capacitat de persuasió i, sobretot,
la seva capacitat de comprendre els argu-
ments dels adversaris polítics, com li va
reconèixer Pérez Llorca en les hores decisi-
ves del debat de la Constitució. «Alguna
part de raó tenen els que no pensen com
nosaltres», havia manifestat sempre en la
confrontació política.
Va gaudir de la natura i de la música amb
una passió profunda. La seva vena irònica
i creativa sortia a la llum quan, després
de travessar valls i muntanyes, escrivia
unes cròniques sobre el trajecte i els com-
panys d’aventura que semblaven sortides
d’Els papers pòstums del Club Pickwick
(Dickens).
L’Associació d’Amics de la UAB li va lliurar
el Premi Societat-Universitat el dia 19 de
novembre del 2005, que atorga el Consell
Social, per la seva activitat acadèmica i pel
seu compromís social. El va acompanyar la
seva esposa, Teresa Eulàlia Calzada, pro-
fessora de primera hora de la UAB i com-
panya solidària de l’antic forner de Mollet
del Vallès. Jordi, et mantindràs en la nostra
memòria i seguirem estimant la Teresa
Eulàlia.

Antoni Merino

Jordi Solé Tura
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HISTÒRIA CRÍTICA DE LA MÚSICA
CATALANA. Francesc Bonastre, Francesc
Cortés (coord.). Bellaterra: Servei de Publi-
cacions de la UAB, 2009.
Els autors ofereixen una eina útil capaç
d’informar adequadament sobre les claus de
la història de la nostra música. L’han titulada
Història crítica perquè cadascun dels autors
dels diversos capítols és especialista en la
matèria i ha treballat sobre fonts originals,
per la qual cosa la seva tasca esdevé el
resultat de la recerca directa, susceptible
d’aportar criteris per avaluar el pes específic
de la música catalana i de les seves relacions
amb la resta de la cultura universal.

LECTURES ADOLESCENTS. Teresa Colomer
(coord.), Ana Díaz-Plaja, Carme Durán,
Mireia Manresa, AnaM. Margallo, Isabel Olid,
M. Cecilia Silva-Díaz. Barcelona: Graó, 2009.
Situats els adolescents en una frontera
de la seva construcció com a persones,
la lectura literària es mostra també com
un terreny fronterer entre la lectura infantil
i la consolidació d’una pràctica lectora
adulta. Durant l’etapa educativa de la
secundària obligatòria, la lectura presenta
als nois i noies el repte de fer un salt
en les seves capacitats interpretatives
i en la seva adquisició d’hàbits culturals
estables. Resultat de les investigacions del
grup GRETEL, aquest llibre ofereix algunes
respostes a les qüestions plantejades.

Rock interactiu amb el concurs Rock Band
Cultura en Viu organitza el concurs de
rock interactiu Rock Band UAB 2010. El
concurs consisteix a triar una de les 84
cançons disponibles i participar amb tres
amics en el concurs del videojoc Rock
Band. Hi ha dos premis destinats a la
banda amb més tècnica musical –segons
la puntuació que proporciona el joc–
(400 €) i a la que presenti la millor posada
en escena –puntuada pel jurat– (600 €).

Les inscripcions van començar el 21 de
desembre i s’allargaran fins al 29 de gener
d’enguany. S’han de fer a la web http://
etc.uab.cat/rockband2010. Una vegada
s’hagi inscrit el grup, es podrà assajar

El 12 de desembre passat va tenir lloc, per
primer cop a Barcelona, l’examen de
nivell de xinès HSK (hanyu shuiping
kaoshi) convocat per l’Institut Confuci,
en col·laboració amb Casa Àsia, la
Universitat de Barcelona i la Universitat
Autònoma de Barcelona. La prova es va
fer a la Facultat de Traducció i d’Interpre-
tació de la UAB.

L’examen HSK es convoca anualment a
través de l’Oficina Nacional d’Ensenya-
ment del Xinès com a Llengua Estrangera
(Hanban), organització no governamen-
tal sense ànim de lucre dependent del
Ministeri d’Educació de la Xina. Els exà-
mens tenen lloc tant a la Xina com a la
resta de països en què es promociona i
difon l’estudi del xinès mandarí, amb la
finalitat d’avaluar el nivell dels parlants
no nadius, que inclouen estudiants es-
trangers, estudiants xinesos d’ultramar i
estudiants de les minories nacionals de la
Xina. A Espanya ja s’han dut a terme con-
vocatòries d’aquest examen a Madrid,
València i Granada.

L’examen HSK consta de tres nivells:
bàsic, per a estudiants que hagin rebut
entre 100 i 800 hores de classe reglada de

amb la banda formada a la Sala d’Assaigs
1 (Edifici d’Estudiants-ETC), del 8 de
gener al 5 de febrer, els divendres, de 10
a 14 hores.

El torneig utilitzarà la versió XBOX
360 del videojoc. La banda ha d’estar
formada per quatre membres: veu, gui-
tarra, baix i bateria. Cada banda té un
nom únic i un líder de banda. Almenys
una persona de la banda haurà de for-
mar part de la comunitat universitària
UAB.

El torneig es dividirà en dues fases, que
tindran lloc el 10 i el 17 de febrer de 2010
al Teatre de la UAB.

L’Autònoma acull el primer
examen oficial de xinès

La prova es va fer
a la Facultat de Traducció
i d’Interpretació
el 12 de desembre passat

xinès; inicial-intermedi, per a estudiants
amb una formació d’entre 400 i 2.000
hores de classe, i avançat, adreçat a estu-
diants amb més de 3.000 hores d’apre-
nentatge.

CERTIFICA EL NIVELL DE XINÈS
L’obtenció del diploma, un cop superada
la prova, certifica el nivell de xinès de
l’estudiant a l’hora d’accedir a una uni-
versitat xinesa com a estudiant estranger
i convalidar proves per a l’obtenció de
certificats de llengua xinesa o de feines
en què s’exigeixin coneixements d’a-
questa llengua.

L’examen oficial de xinès HSK va tenir
lloc el 12 de desembre a la Facultat de
Traducció i d’Interpretació de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona.

Una aula de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.



L’AUTÒNOMA ha parlat
amb aquest expert
en ecologia i biologia,
col·laborador de la UNESCO
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Com estem de diversitat biològica a la
Mediterrània?
No gaire bé. És necessari actuar amb
urgència per aturar la pèrdua que s’està
produint i fer-ho fins i tot abans que en
altres indrets. Perquè hi ha una diferència
enorme entre la concentració de molts
països industrialitzats a la conca d’un mar
relativament petit i l’impacte mediam-
biental que això suposa, i zones immenses
de l’Amazònia o de Sibèria, afectades sim-
plement per la presència humana.

Qui són els responsables d’aquest drama?
Tots, en funció dels nostres comporta-
ments, atribucions, salaris, etc., però, evi-
dentment, la classe política i l’econòmica

John Celecia
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sónelsmàxims responsables de la situació
actual.

I com ho podem aturar?
A més d’accions concretes urgents i prio-
ritàries, principalment creant conscièn-
cia política i ciutadana sobre la
importància de preservar la natura. Hem
d’adonar-nos que el PIB (producte inte-
rior brut) no és la millor mesura de la
vida. Necessitem una societat més igua-
litària, no en termes polítics, sinó
mediambientals: tots tenim dret a
aquest capital natural que és l’aire pur,
l’aigua neta, el terra no enverinat...

No és ja massa tard per actuar?
Crec que el deteriorament provocat enca-
ra no és irreversible, però sí que és urgent
aturar-ho ja. Fixi’s, els nens d’avui tenen
més consciència mediambiental que els
seus pares. I això em fa tenir esperança en
un futur en què l’home i la natura convis-
quin en harmonia.

Vostè defèn les ciutats com a
ecosistemes. No sona a paradoxa?
Quan vaig començar a tractar la ciutat
com un sistema ecològic a la UNESCO,
em deien que estava boig. La majoria de
les ciutats són autèntiques devoradores
del seu entorn natural i generen tones de
residus. Però en un món tan alterat per
l’acció de l’home, l’opció més viable és
intentar minimitzar el seu impacte
mediambiental. I ja hi ha ciutats que
actuen en aquest sentit.

Es poden crear ciutats ecològiques?
Hem de tendir a fer-ho. Avui dia, a Europa
hi ha ciutats que estan esdevenint refugis
d’aus que han de marxar del camp perquè
no troben menjar per culpa dels cultius
intensius i els productes químics, que
estan destrossant un paisatge que té un
valor biològic immens. I hi ha ciutats, com
Berlín o Copenhaguen, que han procla-
mat la seva voluntat de ser verdes i que
són tot un exemple a seguir.

«Hem d’adonar-nos que el PIB
no és la millor mesura de la vida» John Celecia és un ecòleg i biòleg

eminent. Ha ocupat diverses funcions
acadèmiques i de recerca a l’Argentina,
el seu país d’origen, als Estats Units i a
diversos països d’Europa. A la UNESCO,
on va treballar des de 1973 fins que es va
jubilar, va engegar la primera iniciativa
internacional de recerca per considerar
les ciutats sistemes ecològics,
dins del Programa L’Home i la Biosfera.
Actualment continua com
a col·laborador d’aquest programa
i la seva lluita per aconseguir un món
on la convivència entre l’ésser humà
i la natura sigui possible és incessant.
L’última intervenció de John Celecia
va tenir lloc a l’Institut d’Estudis
Catalans, en una jornada organitzada
pel Centre de Recerca Ecològica i
d’Aplicacions Forestals, adscrit a la UAB,
per alertar de la necessitat d’aturar
la pèrdua de la biodiversitat.
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