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DIVULGACIÓCIENTÍFICA
ALSPIRINEUS

Sis institucions d’Espanya
i de França, entre les quals
hi ha la UAB, col·laboren
en la posada en marxa
d’un projecte de divulgació
científica per desenvolupar
un model de turisme
qualificat i sostenible
als Pirineus. PÀG. 9

UNIVERSITAT D’ESTIU
DE LA UAB

La UAB i l’Institut de
Ciències de l’Educació (ICE)
organitzen un anymés la
Universitat d’Estiu de la UAB
durant el mes de juliol.
Es pot triar entre cursos
i tallers de temàtica diversa,
activitats físiques i cursos
de llengües. PÀG. 13

L’economia va centrar el contingut del primer Claustre de la UAB de l’any 2010. PÀGS. 2 i 3

EL PRESSUPOST
DE LA UAB, APROVAT

El Consell Social de la
Universitat Autònoma
de Barcelona, reunit
el 27 de maig passat,
i el Consell de Govern
van aprovar el pressupost
de la UAB per a l’any 2010,
que suma 341.218.179 €.

PÀG. 5
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CAMPUS

El síndic de Greuges
de la UAB, Josep Font,
va presentar el seu
informe anual

CLAUSTRE

L’economia va centrar gran part del Claustre
El primer Claustre de l’any debat la manera d’afrontar les retallades

El 19 de maig passat va tenir lloc, a la sala
d’actes de l’edifici del Rectorat, la prime-
ra sessió del Claustre de la Universitat
Autònoma de Barcelona de l’any 2010. El
Claustre, òrgan màxim de representació
de la comunitat universitària, es reuneix
com a mínim dues vegades a l’any. La
crisi econòmica i la manera d’afrontar les
retallades econòmiques van ocupar gran
part de l’informe de la rectora, del debat
posterior i d’alguns punts de l’ordre del
dia.
Abans que la rectora de la UAB, Ana

Ripoll, exposés el seu informe al Claustre,
es van aprovar les actes de les dues ses-
sions anteriors, una d’elles extraordinà-
ria, que van tenir lloc el mes de desembre
passat.
Ripoll va iniciar el seu discurs parlant

de la crisi: «No ens posa les coses fàcils i
crea un ambient pessimista en el qual és
difícil treballar», va afirmar. Però, tot i la
situació, és en els moments complicats
quan «precisament es nota la força d’una
institució i l’empenta i el valor de les per-
sones que la formen». Segons la rectora,
quan es parla de crisi «no només ens refe-
rim a la crisi econòmica, que és la més
visible, sinó també a la crisi de valors i de
models socials». La universitat, com a
part integrant de la societat, ha de tenir
un paper clau per sortir d’aquesta crisi, ja
que és «patrimoni de la societat, que ens
encarrega una triple missió important».
Ripoll es va mostrar convençuda que a

la UAB hi ha talent i compromís personal
per sortir de la crisi: «No en va, gràcies a
aquest compromís vam aconseguir la
distinció de Campus d’Excel·lència Inter-
nacional». Però, per aconseguir aquest
objectiu, Ripoll va demanar un canvi en
el sistema universitari espanyol: «Cal

concentrar talent i més finançament en
algunes universitats».
Seguidament, la rectora va exposar

algunes accions de govern, com ara l’a-
daptació a l’EEES, un esforç que, segons
va dir, implica tant el professorat i els
estudiants com les àrees tècniques que
han d’adequar els actuals espais docents
o que s’ocupen de les gestions acadèmi-
ques o de les biblioteques: «Gràcies al
finançament del CEI, algunes d’aquestes
accions seran possibles el proper curs».
En l’àmbit acadèmic, les actuacions

carrera professional, les línies generals
de la qual ja s’han presentat a una part
de la comunitat universitària». Sobre els
estudiants va anunciar que s’està deba-
tent un esborrany de l’Estatut de l’Es-
tudiant que «sembla que s’aprovarà
abans d’acabar el curs universitari» i que
s’ha discutit i pactat amb associacions
estudiantils de tot l’Estat espanyol.
Tornant a l’economia, la rectora va

explicar que el pressupost d’enguany de
la UAB és un «pressupost de contenció,
amb mesures destinades a no tenir un
dèficit que hipotequi la nostra activitat
actual i futura». Sobre la comunicació
interna va anunciar: «Estem elaborant
un pla de comunicació interna que ens
asseguri que qualsevol PDI, PAS o estu-
diant podrà conèixer les activitats que
desenvolupen els òrgans de govern».
La rectora va finalitzar la seva primera

intervenció dient que cal «treballar en
equip, sumant esforços, buscant l’eficà-
cia i l’eficiència de les nostres actuacions
per poder tirar endavant els nostres pro-
jectes pensant en la UAB del futur».

LES RETALLADES, A DEBAT
En el debat posterior van sorgir diversos
temes, però van ser la crisi econòmica i,
sobretot, les diferents propostes per
afrontar les retallades econòmiques i
augmentar els ingressos el que va centrar
la majoria d’intervencions. També es va

«És en els moments complicats
quan es nota la força

d’una institució i el valor
de les persones que la formen»

principals de l’Equip de Govern van anar
destinades a reordenar l’oferta docent i a
replantejar l’activitat del professorat: «El
model de programació que es deriva de
la política acadèmica, el nou reglament
de concursos per captar el talent, el pro-
grama de promoció a càtedres o el
model pilot de dedicació docent van en
aquesta línia», i va concloure: «Volem un
relleu generacional a la UAB que en
garanteixi la qualitat».
Pel que fa al PAS, Ripoll va afirmar que

l’Equip de Govern vol «impulsar una
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col·laboració de la rectora i dels òrgans
de govern de la Universitat. Va afirmar
que el síndic treballa actualment en
«condicions més adients per desenvo-
lupar la seva tasca».
Segons va explicar, durant el 2009, el

síndic va fer 116 intervencions, és a dir,
nou més que el 2008. D’aquestes, onze
estaven relacionades amb el personal
docent i investigador, principalment
amb problemes de mobilitat docent,
adjudicació de places als serveis hos-
pitalaris i convivència. Pel que fa als
estudiants, es van sol·licitar 29 interven-
cions per part d’alumnes de postgrau
que tractaven majoritàriament sobre
problemes econòmics (beques, contrac-
tes, cost) i de funcionament dels màs-
ters. Van haver-hi 62 intervencions rela-
cionades amb estudiants de grau, entre
les quals destaquen les referents a l’a-
daptació dels plans d’estudis a l’EEES.
Respecte al personal d’administració i
serveis, es van requerir set intervencions
referents a problemes econòmics i a
algun cas d’assetjament laboral. Final-

CLAUSTRE

parlar del seguiment de l’aplicació de
l’espai europeu d’educació superior, la
dedicació docent, la situació del perso-
nal de biblioteques, el futur del campus
de Sabadell, les vies de participació dels
estudiants en els òrgans de govern, les
ràtios professorat-estudiants, les convo-
catòries de beques de col·laboració, la
situació del transport públic, el Campus
d’Excel·lència Internacional o la Festa
Major. Van prendre la paraula, en dos
torns, els professors Josep Lluís Martín,
Teresa Cabré –degana de la Facultat de
Filosofia i Lletres–, Joan Clavera –degà de
la Facultat d’Economia i Empresa– i
Glòria González; els estudiants Lara Saiz,
Laura Pérez, Víctor García, Marc Na-
varro, Carla Bellera, Manuel Portero,
Alesander Hernández, Aran Solé, Roger
Ubach, Laura Martínez, Gloria Garcia-
Romeral i Nerea Miralles; i els membres
del personal d’administració i serveis
Maite Chordà, Andreu Pompas, Jordi
Hernández i Marta Violeta.
La rectora i diversos membres del seu

equip de govern, com la secretària gene-
ral, Isabel Pont, el vicerector d’Inves-
tigació, Joan Gómez Pallarès, el de
Personal Acadèmic, Miquel Àngel Senar,
i el gerent, Santiago Guerrero, van res-
pondre a les qüestions plantejades.
El tercer punt de l’ordre del dia, l’adap-

tació tècnica dels Estatuts de la UAB per
tal d’ajustar-los a les previsions de la
LOMLOU, es va ajornar fins a una prope-
ra convocatòria del Claustre.

INFORME DEL SÍNDIC
En el quart punt de l’ordre del dia,
el síndic de Greuges de la UAB, Josep
Font, va llegir l’informe anual sobre la
seva activitat. Font va començar la seva
intervenció agraint la confiança i la

El síndic va fer 116
intervencions l’any 2009,

és a dir, nou més
que durant l’any 2008

ment, pel que fa als serveis a la comuni-
tat universitària, van haver-hi algunes
queixes sobre el SAF i sobre els preus de
l’Hospital Clínic Veterinari.
Font va acabar la seva intervenció

agraint les aportacions de les persones
que van presentar les seves queixes i va
afirmar que aquestes accions «ajuden a
millorar el funcionament de la UAB».
Per acabar, i a proposta de quinze

membres del Claustre, es van debatre i
votar cinc propostes de resolució del
Claustre de la UAB després de consen-
suar les modificacions legals necessàries
en cas de ser aprovades. La vicerectora
d’Economia i d’Organització, Magda

Solà, el vicerector de Personal Acadèmic,
Miquel À. Senar, el vicerector d’Inves-
tigació, Joan Gómez Pallarès, la vicerec-
tora de Política Acadèmica, Montserrat
Farell, i el gerent, Santiago Guerrero, van
respondre a les diferents propostes pre-
sentades.
Després d’un breu debat, es van apro-

var les propostes de resolució del
Claustre de la UAB contràries a la priva-
tització de les places de pàrquing de la
UAB i sobre la regulació de les beques de
col·laboració. Per contra, la majoria de
claustrals van rebutjar les altres tres reso-
lucions que demanaven una reforma en
la normativa d’exàmens, una congelació
de les taxes extracomunitàries dels màs-
ters oficials i una aprovació de diverses
mesures de política de personal i de con-
trol de les despeses.
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Més de 1.500 universitats es reuneixen aMèxic

Els rectors de la UAB i de Guadalajara signant el conveni.

La UAB participa
a la II Trobada
Internacional de Rectors
Universia a Guadalajara

MODEL DE DEDICACIÓ DOCENT
S’aprova el model de dedicació docent del
professorat de la UAB, que s’aplicarà el
curs 2010-2011.

ADAPTACIÓ TÈCNICA DELS ESTATUTS
El Consell de Govern queda assabentat de
la proposta d’adaptació tècnica dels
Estatuts de la UAB elaborada d’acord amb
les previsions de la LOMLOU.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL
COMITÈ DE BIOSEGURETAT DE LA UAB
S’aprova la proposta de modificació del
reglament del Comitè de Bioseguretat de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA UAB
Podeu llegir-ne més a la pàgina 5.

CREACIÓ DE NOUS TÍTOLS DE MÀSTERS
I DIPLOMES DE POSTGRAU PROPIS
S’aproven els nous màsters i diplomes de
postgrau propis.

NORMATIVA D’ACCÉS ALS ESTUDIS
S’aprova la modificació de la normativa
d’accés als estudis universitaris de grau de
la UAB, aprovada pel Consell de Govern en
data 7 d’abril de 2010.

ADSCRIPCIÓ DE L’ESCOLA MASSANA
S’aprova la proposta d’adscripció a la UAB
de l’Escola Massana, centre docent d’en-
senyament superior.

NOUS MÀSTERS UNIVERSITARIS
S’aproven els nous màsters universitaris
per al curs 2011-2012 i se n’encarrega el

seguiment i execució a la vicerectora de
Política Acadèmica.

CREACIÓ DE L’INSTITUT D’ESTUDIS DEL
TREBALL COM A INSTITUT UNIVERSITARI
D’INVESTIGACIÓ PROPI DE LA UAB
S’aprova la proposta de creació de
l’Institut d’Estudis del Treball com a insti-
tut universitari de recerca propi de la
UAB.

PARTICIPACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE
FACULTATS I ESTUDIS DE CIÈNCIES DE LA
COMUNICACIÓ
S’aprova la proposta de participació de la
Universitat Autònoma de Barcelona com a
membre de ple dret de l’Associació de
Facultats i Estudis de Ciències de la
Comunicació.

La II Trobada Internacional de Rectors
Universia, que va tenir lloc a Gua-
dalajara (Mèxic) els dies 31 de maig i
1 de juny i on van participar 1.057 uni-
versitats de 34 països, es va clausurar
amb la signatura de la Declaració de
Guadalajara.
La Declaració de Guadalajara serà lliu-

rada als caps d’estat i presidents de
govern durant la pròxima Cimera
Iberoamericana. Per seguir els objectius
marcats en aquesta cita, es crearà un
«observatori» de les propostes realitza-
des amb les quals es pretén consolidar
l’espai iberoamericà del coneixement.
Entre les mesures acordades destaquen
l’impuls als programes de mobilitat i
intercanvi d’estudiants, seguint l’exem-
ple de les beques europees Erasmus, així
com el procés de convergència i reco-
neixement d’estudis.
El document aprovat inclou els objec-

tius per a la creació d’un espai ibero-
americà del coneixement socialment
responsable, els quals s’intentaran asso-
lir durant els propers deu anys. Entre les
mesures concretes destaca un ampli i
ambiciós programa de mobilitat i inter-

canvi estudiantil amb reconeixement
dels estudis i dels professionals; un pro-
cés de convergència i reconeixement
d’estudis i titulacions; un sistema d’ava-
luació i acreditació de la qualitat que
fomenti la confiança mútua; i un progra-
ma per a l’impuls de les xarxes univer-
sitàries d’investigació associades al des-
envolupament conjunt de projectes, a
la formació de professors i doctors i a la
transferència del coneixement.
Rectors i universitats es van compro-

metre a impulsar i difondre, en les seves
pròpies comunitats universitàries i
davant el conjunt de la societat, els prin-
cipis, objectius i accions recollits en
aquesta agenda de Guadalajara.
A la Trobada també es va posar en

relleu que Universia, la xarxa virtual uni-
versitària més gran del món, constitueix
un element decisiu per a l’impuls de
l’espai iberoamericà del coneixement.

Universia és una xarxa de col·laboració
universitària de la qual formen part
1.169 institucions educatives de l’àmbit
iberoamericà (entre elles, la UAB) pre-
sents en 23 països, i que representa 13,5
milions d’universitaris, entre estudiants i
docents. El seu objectiu és oferir un espai
comú d’intercanvi i cooperació a través
de la formació, la cultura, la recerca i la
col·laboració amb l’empresa per contri-
buir al desenvolupament sostenible de la
societat.

UNCONVENI PER AFAVORIR L’INTERCANVI
Coincidint amb la Trobada, i amb l’ob-
jectiu d’enfortir els lligams entre les ins-
titucions i generar un compromís social
i de recerca comú, la UAB i la Universitat
de Guadalajara van signar un conveni
d’intercanvi d’estudiants i de personal
acadèmic i investigador. L’acord esta-
bleix intercanvis amb el programa de
doctorat Ciutat, Territori i Sostenibilitat,
impartit per la Universitat de Guadala-
jara, i els programes de doctorat de geo-
grafia, demografia i ciències ambientals
oferts per la UAB. Van signar el conveni
els rectors d’ambdues institucions, Ana
Ripoll (UAB) i Marco Antonio Cortés
(Universitat de Guadalajara). També van
participar a l’acte Mercè Unzeta, vicerec-
tora de Relacions Internacionals de la
UAB, i Mario Alberto Orozco, rector del
Centro Universitario de Arte, Arqui-
tectura y Diseño (CUAAD).

ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DEL 13 DE MAIG
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Aprovat el pressupost de la UAB per a l’any 2010

El Consell Social de la UAB, reunit el 27 de
maig passat, i el Consell de Govern, reunit
el dia 13 del mateix mes, van aprovar un
pressupost de la UAB per a l’any 2010 que
suma 341.218.179 euros. Desplegat en sis
capítols de despeses i sis d’ingressos, el
pressupost de l’any 2010 registra un crei-
xement del 2,77 % respecte del pressu-
post de 2009.
Els Estatuts de la UAB estableixen que

correspon al Consell de Govern elevar al
Consell Social la proposta de pressupost
anual. La Gerència elabora l’avantprojec-
te de pressupost, d’acord amb les direc-
trius de l’Equip de Govern i els criteris
bàsics aprovats pel Consell de Govern i
pel Consell Social. El de 2010 és un pres-
supost condicionat tant per la greu situa-
ció de crisi econòmica global com per
l’incompliment dels acords de finança-
ment addicional condicionat a l’acompli-
ment d’objectius en l’àmbit de la recerca,
la docència i la gestió compromesos per
la Generalitat de Catalunya al Pla de
finançament per a la millora del sistema
universitari públic 2007-2010.
Aquestes circumstàncies han portat a

presentar un pressupost restrictiu i a ela-
borar un pla de racionalització i millora
per afrontar la situació.
Així, a la proposta aprovada destaca

l’augment dels ingressos en els apartats
d’actualització de la matrícula, serveis de

La crisi econòmica ha
obligat a fer un pressupost
de contenció i a elaborar
un pla de racionalització

suport a l’aprenentatge, actualització del
model DIUE 2010, mesures del rendi-
ment patrimonial i la disminució de les
despeses en els apartats d’ajust del capí-
tol I i d’estalvi de preus d’energia elèctri-
ca, i l’augment de les despeses de funcio-
nament per l’increment de superfície útil.

INGRESSOS
La previsió d’ingressos prové bàsicament
del finançament de la Generalitat de
Catalunya i de les matrícules. En grans
xifres, les partides més importants tenen
un origen públic, amb 243 milions d’eu-
ros procedents de la Generalitat, que
suposen un 71,3 % dels ingressos (dels
quals 209 milions d’euros segons el
model de finançament i 19,5 milions
d’euros per a inversions, inclosos 10
milions per la designació de Campus
d’Excel·lència Internacional).
Els ingressos de procedència privada

provenen majoritàriament d’ingressos

per taxes imatrícules, que signifiquen un
10,5 % del total (35,6 milions d’euros), de
projectes de recerca i convenis (19,6
milions d’euros) i de prestació de serveis
i venda de béns (15,6 milions d’euros).
Completen els ingressos els derivats de
la formació continuada (9,6 milions
d’euros) i altres ingressos.

DESPESES
La previsió de despeses consisteix bàsi-
cament en despeses de personal i des-
peses de béns corrents i de serveis. Les
despeses de personal són les més impor-
tants, amb 212 milions d’euros, que sig-
nifica un augment d’un 3,27 % respecte
del de 2009. Les despeses de béns i ser-
veis freguen els 63 milions d’euros, amb
un augment del 4 %. La resta de la des-
pesa es reparteix entre inversions de
materials, projectes de recerca i conve-
nis, beques i ajuts als estudiants i altres
despeses.

Congrés internacional sobre noves estratègies formatives EDO

L’Equip de Desenvolupament Organit-
zacional (EDO) del Departament de
Pedagogia Aplicada de la Universitat
Autònoma de Barcelona i el Centre
d’Estudis Jurídics i Formació Especia-
litzada del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, van organitzar,
del 12 al 14 de maig, el Congrés
Internacional EDO «Noves estratègies
formatives per a les organitzacions».

La trobada, que va tenir lloc a Bar-
celona, va aplegar diferents especialistes
d’Europa i Amèrica, que van aportar una
visió actualitzada i innovadora sobre el
coneixement i la formació a través de la
xarxa.
El congrés va tractar temes com ara

la creació i la gestió del coneixement, la
formació en xarxa i les comunitats de
pràctica, l’aprenentatge informal, el

potencial formatiu de les xarxes socials o
l’autoformació.
En aquest congrés internacional també

hi van haver dotze simposis presentats
grups d’especialistes, docents i investi-
gadors.
A més, es va dedicar un espai a la pre-

sentació d’aportacions individuals o de
grups de recerca relacionats amb les
línies de treball del congrés.
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El mes demaig van tenir lloc les dues pri-
meres edicions dels Diàlegs UAB
Societat, una iniciativa promoguda per
Joaquín Gairín, María José Feijóo i altre
professorat. El 17 de maig, el Rectorat va
acollir el debat «Valors i professió».
Victòria Camps, catedràtica d’Ètica de la
UAB, va advertir que «hi ha un perill a
voler mesurar l’excel·lència perquè la
reduïm a allò que és mesurable», i va
recordar que els universitaris han de
«pensar en el bé comú» perquè són «ser-
vidors públics».
Miquel Roca i Junyent, advocat i redac-

tor de la Constitució, va afirmar que la
universitat ha de conscienciar els seus
membres que «tota professió està al ser-
vei de la societat», com també «tota for-
mació», i, per tant, «tota titulació està al
servei del progrés».
El 27 demaig va tenir lloc la segona edi-

ció a la Facultat de Dret, sota el títol
«Salut i societat». Miquel Vilardell,
catedràtic de Medicina Interna de la

ComençaDiàlegs UAB Societat Mas i Puigcercós,
als Dinars de Casa
ConvalescènciaVictòria Camps,Miquel

Roca i Junyent,Miquel
Vilardell i José Baselga
van participar-hi

UAB, va afirmar que el sistema públic
sanitari de Catalunya és «molt bo» però
va proposar que les proves MIR avaluïn
les habilitats a més dels coneixements.
José Baselga, director de l’Institut

d’Oncologia Vall d’Hebron (VHIO), va
destacar que està «augmentant la com-
plexitat de l’assistència mèdica» i va
coincidir amb Vilardell en la necessitat
d’avaluar les habilitats dels professionals
sanitaris.

Gerard Alonso, premi
a la crítica cinematogràfica

La professora Makiko Fukuda,
premi de sociolingüística

Maria Garganté, PremiValeri
Serra i Boldú de Cultura Popular

Gerard Alonso Cassadó, del Departament de
Comunicació Audiovisual i de Publicitat I de
la UAB i secretari tècnic de l’Observatori
de la Ràdio a Catalunya, ha guanyat el Primer
Concurs Internacional de Crítica Cinema-
togràfica que convoquen Unifest i Cahiers du
Cinéma España. La pel·lícula seleccionada
per fer-ne la crítica va ser la cinta titulada
Shutter Island, de Martin Scorsese, l’última
d’aquest director nord-americà. La crítica
guanyadora serà publicada a l’edició impresa
de la revista Cahiers du Cinéma España, i el
seu autor rebrà una subscripció anual gra-
tuïta a aquesta revista.

Maria Garganté Llanes, investigadora postdoc-
toral a l’Àrea d’Història de l’Art, ha estat la
guanyadora del XXVI Premi Valeri Serra i Boldú
de Cultura Popular, que convoca l’Ajuntament
de Bellpuig. El treball guardonat, «Festa, arqui-
tectura i devoció a la Catalunya del Barroc», és
un estudi de les manifestacions festives que
s’organitzaven a Catalunya al voltant de les
noves esglésies i edificis religiosos construïts
durant l’època moderna, especialment als
segles XVII i XVIII. Maria Garganté és una activis-
ta cultural de la Segarra amb una llarga tra-
jectòria com a historiadora de l’art i és autora
de nombrosos treballs científics.

La professora del Departament de Traducció i
d’Interpretació Makiko Fukuda ha guanyat el
Premi Jaume Camp de Sociolingüística per la
seva tesi «Els japonesos a Catalunya i la llengua
catalana: comunitat, llengües i ideologies».
Aquest premi es concedeix al millor treball d’in-
vestigació sobre sociolingüística, sigui des d’una
perspectiva sincrònica o històrica, teòrica o apli-
cada, demolingüística, lingüística o etnogràfica,
referida a qualsevol lloc dels Països Catalans. El
convoquen Òmnium Cultural del Vallès Oriental
i l’Institut d’Estudis Catalans. La professora
Fukuda investiga la comunitat japonesa a
Catalunya i la seva relació amb les llengües.

M. Vilardell, a dalt, i V. Camps i M. Roca, a baix.

Dos líders polítics catalans van participar en
sengles actes de la Fundació Josep Laporte,
dins el marc d’aquest cicle de debats organitzat
amb el suport de la Universitat Autònoma de
Barcelona i Pfizer.
Joan Puigcercós, president d’Esquerra Repu-

blicana de Catalunya, va presentar el 13 d’abril
la conferència «Sistema públic de salut: un
model sostenible», en què va destacar la
importància de la gestió des de la demanda en
comptes de l’oferta per part del sistema sanita-
ri, per tal de garantir la seva sostenibilitat.
Entre les mesures que s’han de prendre per
assolir aquest objectiu va esmentar el copaga-
ment, la transparència, la creació d’una agèn-
cia de qualitat per avaluar els serveis i un pacte
nacional.
Per la seva banda, el president de Con-

vergència i Unió, Artur Mas, va estructurar la
ponència «Perspectives de la sanitat a Ca-
talunya», el 13 de maig passat, al voltant de la
viabilitat de l’actual model sanitari i els canvis
que la farien possible, com ara modificar l’acti-
tud d’usuaris i Administració davant el sistema
sanitari públic, aprofitar millor la xarxa far-
macèutica, racionalitzar la distribució de ser-
veis hospitalaris al territori, limitar els catàlegs
de serveis de la sanitat, augmentar la corres-
ponsabilitat, sensibilitzar la societat en l’estalvi
de recursos i establir el copagament.
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El crític, traductor i poeta Carlos Cle-
mentson va guanyar el premi Giovanni
Pontiero per la traducció del portuguès al
castellà de l’obra Alma minha gentil.
Antología general de la poesía portuguesa
(Eneida, 2009). El premi, que ha arribat a
la desena edició, va ser lliurat el 6 demaig
a la Facultat de Traducció i d’Interpre-
tació.
Clementson, poeta i professor de litera-

tura espanyola a la Universitat de
Còrdova, va agrair el premi a les entitats
organitzadores, la Facultat i l’Instituto
Camões, va llegir diversos sonets recollits
a l’antologia i va lloar els seus «grans
mestres» en el camp de la traducció:
Marià Manent i Ángel Crespo.
Precisament, Crespo va ser objecte de

l’homenatge d’enguany. Fernando Valls,
professor del Departament de Filologia
Espanyola de la UAB, va glossar la figura
del poeta i traductor. Pilar Gómez Bedate,
vídua de Crespo, va explicar algunes
anècdotes i va parlar de les idees de

Carlos Clementson guanya
el premiGiovanni Pontiero 2010

El premi el convoquen
la Facultat de Traducció
i d’Interpretació de la UAB
i l’Instituto Camões

Crespo sobre la traducció. Finalment,
Cinta Massip va llegir alguns dels seus
poemes acompanyada musicalment per
Joan Alavedra.
A l’acte, també hi van intervenir la rec-

tora de la UAB, Ana Ripoll, el degà de la
Facultat, Francesc Parcerisas, i la presi-
denta de l’Instituto Camões, Ana Paula
Laborinho. Tots tres van coincidir a
subratllar l’èxit consolidat del premi
Giovanni Pontiero. Ripoll va destacar
que la Facultat «és un referent en l’en-
senyament i la difusió de la llengua por-
tuguesa».

La UAB destaca
al rànking d’El Mundo

Seminari sobre paternitat
responsable i ruptures familiars

Els graus de la UAB han destacat
en l’enquesta anual elaborada pel diari
El Mundo i han aconseguit, globalment,
la segona millor puntuació d’Espanya,
i la primera de Catalunya, per segon any
consecutiu. Set graus de la UAB han estat
considerats els millors de tot l’Estat:
Biologia, Física, Educació Infantil, Educació
Primària, Publicitat i Relacions Públiques,
Llengua i Literatura Espanyoles, i Traducció
i Interpretació. L’any 2009, van ser cinc
les titulacions de la UAB que van quedar
en primera posició. Enguany, també
han augmentat les titulacions en segona
posició (sis carreres) i en tercera posició
(cinc titulacions). Sumant els graus
de la Universitat Autònoma de Barcelona
que han quedat entre el primer i el cinquè
lloc, n’hi ha 23, un més que l’any passat.
A banda, la UAB se situa a molta distància
de la tercera universitat del rànquing,
que només té deu titulacions.

El Grup Antígona va organitzar, el 20 de
maig, el seminari «Paternitat responsable
i ruptures familiars», emmarcat en el
Programa de Prevenció de la Violència en la
Parella, del Ministeri d’Igualtat. L’acte, que va
tenir lloc a l’Espai Francesca Bonnemaison,
es va obrir amb la conferència inaugural de
Patrizia Romito, professora del Departament
de Psicologia de la Universitat de Trieste
(Itàlia), amb el nom «Pares, violència contra
les dones i atacs a les víctimes».
A continuació es va abordar el tema
«Identitat masculina, paternitat i ruptures
familiars», a càrrec de diverses professores i
expertes. Finalment, es va presentar el llibre
Desenvolupament d’estratègies de treball
amb homes que utilitzen la violència contra
les dones en les seves relacions íntimes.
El cas dels països del Sud. Per què i com?
Hi van intervenir Encarna Bodelón, professora
del Departament de Ciència Política i de Dret
Públic de la UAB; Heinrich Geldschaläger,
del Servei d’Atenció a Homes per a la
Promoció de Relacions no Violentes; i Beatriz
Masià, terapeuta especialitzada en intervenció
en violència masclista. El Grup Antígona
és un centre d’investigació, d’observació,
de recursos i d’iniciatives sobre les dones
i els seus drets a Catalunya, nascut
l’any 2000 dins el Departament de Ciència
Política i Dret Públic de la UAB.

BREUS

La Facultat de Ciències de l’Educació
va acollir les Converses Pedagògiques 2010

El 28 demaig van tenir lloc les Converses
Pedagògiques 2010, enguany dedicades
a les aules digitals. L’acte va començar
amb la conferència «Xarxes per a apren-
dre al llarg de la vida», a càrrec de Jordi
Adell, doctor en Filosofia i Ciències de
l’Educació.
A continuació, es van presentar les

conclusions dels treballs realitzats pels
estudiants de les diferents titulacions de
la Facultat de Ciències de l’Educació.
L’acte es va acabar amb la taula rodona
«Les aules digitals: el valor afegit a l’edu-
cació», en la qual van participar Xavier
Kirchner, del Departament d’Educació
de la Generalitat; Dolors Camats, diputa-
da d’ICV-EUiA; Blai Gasol, inspector
d’Educació i membre d’ERC; Rafael

López, diputat del PP; i Irene Rigau,
diputada de CiU. Els participants a la
taula rodona van posar de manifest les
seves postures sobre les aules digitals.
Kirchner va destacar la innovació que
suposa implantar el projecte Educat 1 x 1
a les aules. Gasol va afirmar que és
necessari prioritzar la formació dels pro-
fessors per tal de poder tirar endavant els
nous projectes amb èxit. Per la seva part,
Camats va parlar sobre la necessitat de
garantir recursos materials però d’anar
amb compte amb els riscos de la xarxa.
López va destacar el canvi cultural que
suposa digitalitzar l’ensenyament. Final-
ment, Rigau va referir-se als condicio-
nants econòmics a l’hora d’adquirir lli-
bres digitals.
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www.uab.es/medicina/english

Aquest web de la Facultat de Medicina en anglès s’ha creat específi-
cament pensant en unpúblic internacional, estudiants o professors,
interessat a conèixer com funciona la Facultat de la UAB.Ha estat el
primer web de facultat en anglès que incorpora elements audio-
visuals. Es tracta d’un primer vídeo de benvinguda adreçat als estu-
diants internacionals. El web té una barra superior que permet
conèixer a fons la Facultat, els estudis la investigació que s’hi fan i els
programes de mobilitat i d’intercanvi. A la part inferior, a més de la
secció del vídeo, hi ha enllaços a algunes de les pàgines més interes-
sants per al públic internacional, com ara l’International Welcome
Point, beques, màsters i postgraus i Life in Barcelona, així com
també una secció d’informació bàsica per a aquest públic.

EL WEB

Jornada de treball sobre
les pràctiques externes a l’IDES

El 6 de maig, el Rectorat va acollir la
jornada de treball «Pràctiques externes
de qualitat i èticament responsables»,
organitzada per la Unitat d’Innovació
Docent en Educació Superior (IDES) i
pel Grup d’Interès de Pràctiques Pro-
fessionals (GI-IDES). L’objectiu va ser
debatre com es pot articular un sistema
de pràctiques ajustat a les noves exigèn-
cies dels graus obeint a l’objectiu forma-
tiu i professionalitzador dels nous plans
d’estudi. Es va parlar dels aspectes jurí-
dics i laborals de les pràctiques externes,
de la coordinació de les pràctiques als
graus i als postgraus, de la seva gestió
administrativa i de l’esperit docent i l’è-
tica professionals.
A la inauguració de la jornada, Mont-

serrat Farell, vicerectora de Política
Acadèmica de la UAB, va afirmar que l’a-
daptació a l’espai europeu d’educació
superior comporta uns «canvis de meto-
dologia docent i d’aprenentatge» que
representen «una reflexió inherent a la
tasca dels docents» i «una tasca d’inno-
vació docent molt important»; per tant,
«qualsevol sistematització que ajudi el

PDI a fer la seva tasca és una feina increï-
blement útil».
Per la seva part, Maria Dolors Márquez,

coordinadora per a la formació del PDI i
la Innovació, va agrair la feina feta pel
Grup d’Interès de Pràctiques Professio-
nals de l’IDES, especialment la de les
professores Maria Jesús Espuny i Olga
Paz, així com la participació dels
ponents, que van aportar «múltiples
visions des de diferents angles per enri-
quir el nostre coneixement». Finalment,
Joaquim Casal, coordinador del GI de
Pràctiques Professionals, va glossar
breument la tasca realitzada pel grup
amb l’objectiu de «millorar les pràcti-
ques des de la diversitat de cada centre»
i va anunciar que Olga Paz n’assumeix a
partir d’ara la coordinació.

L’objectiu era debatre
com articular un sistema
de pràctiques ajustat a les
noves exigències dels graus

BREUS

El professor del Departament de Comunicació
Audiovisual i de Publicitat I Josep M. Català
Domènech va ser elegit nou degà de la
Facultat de Ciències de la Comunicació
el 26 de maig. És doctor en Ciències de la
Comunicació, llicenciat en Història Moderna i
Contemporània i màster en Teoria del Cinema
per la Universitat Estatal de San Francisco
(Califòrnia). Ha estat professor a la Universitat
de Guadalajara (Mèxic) i instructor del
Departament de Cinema de la Universitat
Estatal de San Francisco. Ha exercit
de realitzador a TVE, TV3, Canal 4 de Televisa
(Mèxic) i Canal 6 (San Francisco).

Nou degà a Comunicació

Laura Rizzo Tortuero s’ha incorporat a la
UAB com a cap de l’Àrea de PAS. És llicenciada
en Dret i disposa del Màster Europeu de
Formació de Formadors. És funcionària
de carrera del cos superior de la Generalitat
i la seva trajectòria professional ha estat
vinculada a la direcció General d’Ocupació,
del Departament de Treball, i també
al Departament de Justícia. Darrerament
ha desenvolupat la seva tasca a la Universitat
Pompeu Fabra com a cap del Servei de PAS.

Nova cap de l’Àrea de PAS

Un moment de la Jornada, que es va fer a Rectorat.
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El Grup de Recerca en Osteobiografia,
dirigit per la professora d’Antropologia
Física AssumpcióMalgosa, ha treballat en
la recuperació de les restes de la reina
Blanca d’Anjou, al monestir de Santes
Creus, i en el seu estudi, identificació i
causa de mort. Les anàlisis de les restes al
laboratori semblen confirmar que va
morir poc després del naixement del seu
desè fill com a conseqüència de compli-
cacions en el part i postpart.
A la tomba, els investigadors s’hi van

trobar restes òssies de tres individus, atès
que va ser profanada el 1836. Eren restes
d’una dona i de dos homes, la major part

Identifiquen la reina
Blanca d’Anjou

de les quals corresponien a la dona, que
devia tenir entre 25 i 30 anys quan va
morir, i feia 1,50 metres d’alçada. Segons
els estudis previs que s’havien fet, corres-
ponien a la reina Blanca.
Les intervencions arqueològiques i de

restauració realitzades al sepulcre de
Jaume I i Blanca d’Anjou, promogudes
ambmotiu del 850è aniversari delmones-

L’objectiu és posar en
valor el patrimoni natural
i històric que existeix
en aquesta zona geogràfica

Sis institucions d’Espanya i de França
col·laboren en la posada en marxa de «La
ruta dels orígens», un projecte de divul-
gació científica per desenvolupar un
model de turisme qualificat i sostenible
als Pirineus, en el qual participa el Centre
d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la
Prehistòria (CEPAP) de la UAB. L’objectiu
és posar en valor el patrimoni natural i
històric de la zona i els coneixements
científics que aquest patrimoni ha gene-
rat.
A més de la UAB, hi col·laboren dues

entitats de la comarca de la Noguera
(Lleida): el Consorci del Montsec i l’As-
sociació de Recerca i Difusió del Patri-
moni Històric de la Noguera, i tres de la
regió francesa Migdia-Pirineus: els cen-
tres de cultura científica i tècnica de l’as-
tronomia i de l’espai Cité de l’Espace

(Tolosa de Llenguadoc) i À Ciel Ouvert
(Florença) i el Museu d’Història Natural
de Tolosa.
«La ruta dels orígens» inclou la creació

d’una exposició itinerant, d’una durada
estimada de deu anys, i la creació d’un
espai a Internet per a la divulgació, la
promoció i el coneixement de les activi-
tats que es realitzin dins del projecte.
La UAB, a més de participar en les ini-

ciatives conjuntes, durà a terme la

Neix un projecte de divulgació científica per
desenvolupar un turisme sostenible als Pirineus

museïtzació del jaciment prehistòric de
la Roca dels Bous, a Sant Llorenç de
Montgai (la Noguera, Lleida), on els
investigadors del CEPAP fa un quant
temps que treballen en la recerca sobre
l’origen i l’evolució dels neandertals al
Pirineu Oriental. Aquest projecte, ano-
menat ArkeoTic, serà el primer que farà
servir museografies innovadores basa-
des en tecnologies de la informació i de
la comunicació (TIC) permostrar les tro-
balles que s’han fet en un jaciment
arqueològic català. L’habilitació de l’a-
bric i del seu entorn, per tal que el
puguin visitar grups escolars i el públic
en general, inclourà un sistema de con-
nexió Wi-Fi per realitzar visites in situ
complementades amb un recorregut
interactiu. Està previst que aquesta habi-
litació finalitzi després de l’estiu.
Els investigadors del CEPAP implicats

en el projecte són Rafael Mora, director
del Centre, Paloma González, Jorge
Martínez, Antoni Bardavio i Mònica
López. El cost total és de 2.606.897 euros,
un 65 % del qual és aportat pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional.

Jaciment prehistòric de la Roca dels Bous (la Noguera).

tir, que se celebra enguany, tenen com a
precedent immediat la restauració i
investigació arqueològica de la tomba de
Pere el Gran, en què també van participar
els membres del GROB. L’acció de recerca
s’emmarca en un projecte promogut pel
Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació per restaurar les tombes
reials del monestir tarragoní.
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GRUP DE RECERCA

És un grup format per
historiadors, arquèolegs,
restauradors, geòlegs,
biòlegs i químics

bon assessorament per a la conservació i
restauració del patrimoni.
Els objectius principals del grup són

fomentar la formació continuada dels
professionals, amb l’aportació de noves
tècniques d’anàlisi i diagnosi prèvies i
una bona praxi en l’aplicació dematerials
i tractaments, així com la investigació en
tecnologia aplicada i nous productes.
Tanmateix, com a grupmultidisciplina-

ri participa en projectes que requereixen

A la foto, els membres del grup: Jordi Ruiz, María Fontanal, Eulàlia Subirà i Josep Girbal.

Aqüeducte romà (Tarragona) Participació en el grup pluridisciplinari que du a terme
l’estudi dels materials i de la seva alteració, així com la proposta d’intervenció.

Teatre romà de Medellín Estudi del material constructiu (pedra revestida amb morter) i
el seu estat d’alteració. Estudi del tractament de consolidació i hidrofugació.

Metalls arqueològics de Santa Caterina (Barcelona) Identificació dels metalls i produc-
tes de corrosió de les peces arqueològiques. Neteja, estabilització i restauració amb la tèc-
nica de plasma fred hidrogen-argó.

Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau (Barcelona) Estudi del biodeteriorament de
materials petris i ceràmics del pavelló de Nostra Senyora del Carme.

Conjunt de la cascada del parc de la Ciutadella (Barcelona) Estudi de les policromies
dels elements escultòrics de ferro de la quadriga de coronament i estudi de la pedra i els
morters d’intervencions anteriors.

Castell medieval i muralla medieval i barroca de Chaves (Portugal) Elaboració de l’es-
tudi de patologies de la pedra, morters i preprojecte d’intervenció.

Santa Maria de Montblanc Estudi de les sals existents per elaborar la proposta d’inter-
venció.

Projecte de restauració integral dels vitralls del monestir medieval de Pedralbes
(Barcelona) Participació en la fase de diagnosi amb l’estudi d’elements bioalteradors del
vidre i posterior seguiment de la restauració del conjunt.

Retaule renaixentista de l’altar major de la catedral de Guarda (Portugal) Estudi de les
patologies de la pedra, policromia (daurats) i proposta d’intervenció del retaule de Jean de
Rouen (segle XVI).

Intervenció en les excavacions i estudi antropològic de l’episodi del pogrom de Tàrrega

Els projectes més destacats del grup

Grup de Recerca Aplicada al Patrimoni Cultural

GRAPAC/CETEC-Patrimoni (Grup de
Recerca Aplicada al Patrimoni Cultural)
és un grup de treball multidisciplinari,
adscrit a la Universitat Autònoma de
Barcelona i a l’Institut Químic de Sarrià
(URL), que orienta la seva activitat cap al
coneixement de tots els aspectes que
formen part de la conservació del patri-
moni.
Lamissió principal del grup és impulsar

el diàleg i el treball en equip dels profes-
sionals de les diverses àrees, científiques i
artístiques, que participen en l’estudi,
coneixement, conservació i difusió del
patrimoni.
D’aquesta manera, per tal d’aprofitar la

sinergia de coneixements en les diverses
disciplines, el grup està format tant per
historiadors, arqueòlegs i restauradors,
com per geòlegs, biòlegs i químics. Així
s’aconsegueix una visió completa i glo-
bal per dur a terme una bona gestió i un

aquesta interacció entre professionals
per fer un assessorament adequat en la
restauració i conservació a causa de
la complexitat de materials i la singulari-
tat de les obres intervingudes.
Un dels darrers projectes que GRA-

PAC/CETEC-Patrimoni ha desenvolupat
és la creació d’un atles de patologies en
materials. L’objectiu és disposar d’un
web al servei dels professionals del sec-
tor de la conservació de patrimoni per tal
d’unificar conceptes i resoldre consultes
mitjançant imatges que mostrin les
patologies en tot tipus de materials
(pedra, fusta, metall, vidre…).

ATLES DE PATOLOGIES
La realització d’un atles interactiu de
patologies en materials, amb una comu-
nicació oberta i participativa, possibilita
l’ampliació i l’aprofundiment en el
coneixement de materials existents en
patrimoni d’una manera senzilla i grà-
cies a la col·laboració de professionals
externs i experts en materials.
El grup GRAPAC/CETEC-Patrimoni ha

col·laborat amb èxit en el desenvolupa-
ment del projecte MIRAS del sincrotró
ALBA de Cerdanyola del Vallès, una
nova línia de microespectroscòpia
infraroja amb radiació sincrotró amb
aplicacions en biologia i biomedicina,
anàlisi forense i industrial, arqueome-
tria i patrimoni cultural, estudi de
materials, geologia i astrofísica, entre
d’altres. GRAPAC/ CETEC-Patrimoni és
un dels membres escollits per emprar
aquesta tecnologia capdavantera en els
seus projectes.
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Investigadors del Centre de Recerca
Ecològica i d’Aplicacions Forestals
(CREAF), adscrit a la Universitat Autò-
noma de Barcelona, han estudiat per què
els ocells migradors tenen el cervell més
petits que els residents. El treball, publi-
cat a la revista PLoS One, indica que el fet
mateix de migrar condueix a una reduc-
ció del cervell.
Per fer l’estudi, els investigadors Daniel

Sol i Núria Garcia, juntament amb cien-
tífics canadencs i anglesos, han recons-
truït la història evolutiva d’un dels grups

Una investigació conclou que lamigració
afavoreix que els ocells tinguin cervells petits

d’ocells més nombrosos de la Terra, els
passeriformes, al qual pertanyen les ore-
netes, les mallerengues i els corbs, i han
conclòs que el primer pas ha estat passar
de tenir un estil de vida resident a migra-
dor, i posteriorment s’ha produït una
reducció de la mida del cervell en els
migradors.
Les causes d’aquesta reducció poden

tenir a veure amb la necessitat de reduir
costos energètics, metabòlics i cognitius,
i amb la disminució de les funcions cog-
nitives que ja no els són útils.

Emprarà tecnologia
espacial per tal de gestionar
qualsevol informació emesa
des de zones en emergència

El projecte Geo-Pictures, finançat pel
7è Programa Marc de la Unió Europea,
emprarà tecnologia espacial per tal de
gestionar ràpidament, per satèl·lit, qual-
sevol tipus d’informació emesa des de
zones en situació d’emergència. El
desenvolupament del projecte durarà
dos anys i l’objectiu final és facilitar les
actuacions de rescat, salvar vides huma-
nes i mitigar els danys materials i
ambientals.
En el projecte estan involucrats tres

grups de recerca de la Universitat
Autònoma de Barcelona. En primer lloc,
el Grup per a la Codificació Interactiva
d’Imatges (GICI), al Departament d’En-
ginyeria de la Informació i de les
Comunicacions, liderat pel doctor Joan

Serra Sagristà, s’ocuparà de la compres-
sió i transmissió de grans imatges per tal
de proporcionar accés gairebé en temps
real a dades GMES.
El grup de recerca Grumets (Grup de

Mètodes i Aplicacions en Sensors Re-
mots i Sistemes d’Informació Geo-
gràfica), al Departament de Geografia,
dirigit pel doctor Xavier Pons, treballarà
en l’adaptació de sistemes d’informació
geospacial per a la gestió d’emergències,
mitjançant la proposta i comprovació de
solucions noves per a la implementació
de serveis web d’alta velocitat, de fàcil
creació i d’ús senzill.
Finalment, el grup de recerca de

Comunicacions sense Fils i per Satèl·lit,
al Departament de Telecomunicació i
d’Enginyeria de Sistemes, encapçalat per
la doctora Maria Ángeles Vázquez-
Castro, procurarà garantir l’accés a
comunicacions robustes de baix cost
amb l’establiment de xarxes sense fils i
per satèl·lit des de les zones d’emergèn-
cia.

Desenvolupen un sistema per
facilitar els rescats en catàstrofes

Investigadors de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, de l’ICMAB-CSIC i de
les empreses Labein Tecnalia i Nexans,
coordinats per Endesa, han desenvolu-
pat el cable per al trasport d’electricitat
més avançat i potent del món. L’equip
ha fabricat un cable de 30 metres de
longitud amb un material supercon-
ductor d’alta temperatura anomenat
BSCCO.
Es tracta del cable més avançat quant a

distribució (24 kV), ja que accepta el
valor més elevat de corrent que s’ha
obtingut fins ara, 3.200 amperes rms, i,
per tant, pot transportar una potència
elèctrica de 110 MVA, unes cinc vegades
superior a la d’un cable convencional de
coure de les mateixes dimensions.

Rècordmundial
d’intensitat de
corrent ambun cable

El projecte de cable superconductor
d’electricitat podria reduir les pèrdues
d’energia al voltant d’un 50 % i, fins i tot,
en un 70% en alguns trams de la xarxa de
distribució. Aquesta reducció de pèrdues
implica un estalvi energètic i una reduc-
ció significativa d’emissió de CO2,
segons la distribució actual en la genera-
ció del sistema elèctric espanyol.
El fet que la tecnologia superconducto-

ra permeti transportar molt més corrent
elèctric que els sistemes convencionals
la converteix en una alternativa viable
per a les necessitats d’eficiència del sis-
tema elèctric mundial.
Els motors, els generadors, els transfor-

madors i els cables superconductors per-
metrien satisfer un augment de la
demanda energètica i disminuir l’emis-
sió de gasos d’efecte hivernacle.
En el projecte han participat els inves-

tigadors del Departament de Física de la
Universitat Autònoma de Barcelona
Àlvar Sánchez, Carles Navau, Núria del
Valle i Chen Du-Xing.
El coordinador científic del projecte

ha estat Xavier Obradors, investigador
de l’Institut de Ciència de Materials de
Barcelona (ICMAB-CISC), al Parc de
Recerca UAB.

Aquest cable superconductor
d’electricitat podria

reduir les pèrdues d’energia
al voltant d’un 50 %
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Validat un model per predir restes
de contaminants al medi ambient
Investigadors de la UAB han adaptat
amb èxit, a escala regional, un model de
predicció de restes de compostos orgà-
nics contaminants al medi ambient. La
recerca ha estat dirigida per Xavier
Domènech, professor del Departament
de Química, amb la col·laboració de José
Peral, del mateix departament i coordi-
nador del Grup de Recerca Fotocatàlisi i
Química Verda.
El treball parteix d’unmodel de predic-

ció fisicoquímic desenvolupat a mitjan
anys noranta a la Universitat de Trent

Contràriament a l’opinió àmpliament
estesa, la premsa de referència sí que
aborda amb regularitat en el seu contin-
gut informacions relacionades amb la
cooperació per al desenvolupament,
però l’espai que es dedica a aquests
temes és, en general, reduït en compara-
ció del total dels continguts publicats
pels diaris, ja que només ocupa un 3,5 %.
El major pes de les notícies sobre coope-
ració per al desenvolupament es registra
en la secció d’informació internacional,
amb un 14,8 % del total.
Aquestes són algunes de les conclu-

sions de l’informe «La premsa i la coope-
ració internacional. Cobertura de la coo-
peració per al desenvolupament en nou
diaris europeus», elaborat per la UAB. La
investigació, dirigida pel catedràtic de

Anàliside la informaciósobre
cooperacióperaldesenvolupament

És una col·laboració
entre un grup d’investigació
de Comunicació de la UAB
i les agències IPS i AEICD

Periodisme Marcial Murciano, és el
resultat d’un projecte de col·laboració
entre l’agència internacional Inter Press
Service (IPS), l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional per al
Desenvolupament (AECID) i el Grup
d’Investigacions sobre la Informació
(GII) de l’Observatori Iberoamericà de la
Comunicació de la UAB.

ALTRES ASPECTES INVESTIGATS
La investigació estudia altres aspectes,
com ara el pes d’aquestes informacions a
la portada, proporcionalment més gran
en els diaris analitzats (fins al 4,8 %) si es
compara amb la mitjana general (3,5 %).
A més, els diaris amb una línia editorial
de centre-esquerra són més proclius a
situar a la portada la cooperació interna-
cional per al desenvolupament.
Sobre el gènere periodístic i la temàti-

ca, l’estudi conclou que, de cada deu
unitats periodístiques sobre cooperació,
vuit corresponen a gèneres informatius i
dues, a gèneres d’opinió.

(Canadà). L’adaptació realitzada és d’a-
plicació senzilla i es pot implementar en
un simple full d’Excel. Fa servir un nom-
bre mínim de propietats sobre el conta-
minant estudiat, així com variables que
defineixen el sistema ambiental.
Per validar-ne l’adaptació, han analit-

zat la presència de cocaïna i d’un dels
seus components principals, la benzoï-
lecgonina, en les aigües alliberades al
medi ambient en una àrea de la grandà-
ria i la densitat de població dels Països
Baixos.

BREUS

A principis de maig van tenir lloc,
a la Facultat de Filosofia i Lletres,
les III Jornades de Joves en Investigació
Arqueològica, organitzades per Estrat Jove,
el Col·lectiu d’Estudiants d’Arqueologia
de la UAB, que tenen com a objectiu
fomentar la participació dels joves en el
debat i esdevenir un punt d’aprenentatge
dels joves investigadors en arqueologia
en l’àmbit estatal. Hi van participar
més de 200 investigadors, que van assistir
a conferències d’experts sobre temes
com ara l’art rupestre, l’arquitectura,
les representacions de la mort,
els comportaments humans a l’antiguitat,
l’ús de la ceràmica, etc. També va tenir
lloc una reflexió sobre el futur dels estudis
de grau en arqueologia. Com a cloenda,
es va fer una visita al parc arqueològic
Mines de Gavà, una explotació minera
de més de sis mil anys d’antiguitat i única a
Europa en extracció de variscita, un mineral
de color verd que servia com a ornament.

Trobada de joves investigadors
en arqueologia

Més de 300 científics i polítics de tot el món
van participar, del 26 al 28 de maig,
al Primer Congrés Internacional Gennesys
de Nanotecnologia i Infraestructures de
Recerca, per debatre sobre els elevats costos
en infraestructures de recerca que comporta
la investigació en nanociències i definir
un full de ruta per tal d’afavorir
la col·laboració internacional.
L’esdeveniment, que va tenir lloc al Centre
de Convencions Internacional de Barcelona,
va ser organitzat pel Parc de Recerca UAB,
l’Institut de Ciència de Materials
de Barcelona, l’International Iberian
Nanotechnology Laboratory i el Deutsches
Elektronen-Synchroton DESY. A l’acte
inaugural van ser-hi presents la rectora
de la UAB, Ana Ripoll, el secretari d’Estat
i Investigació, Felipe Pétriz, el president del
CSIC, Rafael Rodrigo, i el director general
de Recerca de la Generalitat, Joan Roca.

Es fa el I Congrés Internacional
de Nanotecnologia

D’esquerra a dreta, Miguel Ángel Villena, Mario Lubetkin i Marcial Murciano.
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La Universitat Autònoma de Barcelona
va organitzar, la setmana del 10 al 15 de
maig, la primera Fira de Postgrau per
donar a conèixer els estudis de postgrau
de la UAB. Les activitats van incloure una
xerrada de tipus general oberta als estu-
diants dels darrers cursos, moderada per
Jaume Farrés, delegat de la rectora per al
postgrau, que va tenir lloc a l’edifici del
Rectorat el dia 12 de maig. També es van
fer sessions informatives específiques
dels diferents estudis de postgrau a les
facultats i es va instal·lar una carpa infor-
mativa a la plaça Cívica.

La UAB organitza la Fira de Postgrau

Són més de 50 cursos i
tallers adreçats a l’alumnat
i al professorat universitari,
que s’impartiran al juliol

Un any més, la UAB i l’Institut de Cièn-
cies de l’Educació organitzen la Univer-
sitat d’Estiu el mes de juliol. S’espera la
participació d’un nombre similar d’alum-
nes al de l’edició passada: 1.298.
El programa s’ha dissenyat per comple-

mentar la formació de l’alumnat univer-
sitari i per actualitzar el professorat
d’educació infantil, de primària i de
secundària, però també s’adreça a qual-
sevol persona que hi estigui interessada.
Com a novetats respecte a l’edició

anterior, destaquen els cursos sobre
escriptura i gènere a l’Amèrica Llatina, la
promoció de la convivència, les bases
científiques per a la medicina no con-
vencional, la metodologia per a l’acció
comunitària, els estudis gais, lèsbics i
transsexuals, i també grups de conversa
en llengües anglesa i francesa.
A més, s’ha actualitzat l’oferta de cursos

als migdies i s’hi han inclòs tres cicles
nous: un en commemoració de l’Any de
la Biodiversitat, un altre sobre l’hinduis-

me a través de la lluita de les dones, i el
tercer sobre el Tibet.
L’oferta, que s’estén matí i tarda durant

el mes de juliol, és molt variada: cursos i
tallers de temàtica diversa, activitats físi-
ques i cursos de llengües.

Ja és aquí la Universitat d’Estiu BREUS

El 12 de maig es va inaugurar una nova
escultura d’acer, Flat Genesis (1986-1999),
obra de Beverly Pepper, que està col·locada
davant de l’Escola de Postgrau.
L’obra pertany al Museu d’Art Contemporani
de Barcelona (Macba), que ja ha cedit
cinc obres a la Universitat per ser exposades
al campus.
A l’acte d’inauguració, el vicerector de
Transferència Social i Cultural, Bonaventura
Bassegoda, va destacar que la UAB, «amb el
temps, ha anat guanyant qualitat ambiental
i qualitat estètica». Ara, segons Bassegoda,
el campus «ja té característiques de jardí»,
i va repassar algunes de les obres d’art que
hi són presents, com les columnes d’Andreu
Alfaro o l’Enclavament de Bellaterra de
Perejaume.
El vicerector va explicar que l’Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès ha creat un itinerari
cultural que inclou el campus de la UAB
i va agrair l’aportació del Macba, amb el qual
espera «continuar col·laborant».
En el mateix sentit es va manifestar el director
del Macba, Bartomeu Marí, qui va qualificar
el campus com «un entorn molt propici»
per a les obres cedides, que romanen
«exposades en un context públic que reuneix
natura i cultura». Marí va afirmar que espera
«ampliar la col·laboració en el futur» amb la
UAB i va assegurar que aquestes iniciatives
«fan més grans totes dues institucions».
Amb aquesta obra ja són cinc les peces
de la Col·lecció Macba que es poden veure
a les instal·lacions de la UAB.

Una nova escultura
del Macba al campus

Comanovetatsdestaquen,entre
d’altres, els cursossobreescriptura
a l’AmèricaLlatinaoelsgrups
deconversaenanglèso francès

Lamajoria dels cursos es fan al campus
de Bellaterra, però també n’hi ha a
Sabadell i a Barcelona.
Totes les activitats de la Universitat

d’Estiu de la Universitat Autònoma de
Barcelona són susceptibles de ser reco-
negudes com a crèdits de lliure elecció
per les universitats de Catalunya, el País
Valencià i les Illes Balears que formen
part de la Xarxa Joan Lluís Vives.
Cada curs té un preu diferent que

oscil·la entre 90 i 150 euros, i una durada
d’entre 20 i 45 hores.
Per a més informació sobre aquests

cursos podeu consultar el web de
l’Institut de Ciències de l’Educació:
http://ice2.uab.cat/estiu/
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El 27 de maig van tenir lloc les eleccions
a la Junta del PAS Funcionari. La jorna-
da es va desenvolupar amb normalitat i
va tenir una participació del 60 %.
Segons els resultats provisionals, es van
registrar 597 vots a les llistes, 21 vots
nuls i 44 vots en blanc. El cens total de
votants era de 1.014 persones i es van
instal·lar vuit meses electorals.

La llista més votada va ser la de CCOO,
que va obtenir 227 vots que es traduiran
en deu delegats a la junta. En segon lloc,
la llista del CAU va obtenir 164 vots i set
delegats. Els segueix UGT, que va assolir
136 vots i sis delegats. Finalment, CSI-F
va rebre 26 vots i no tindrà representació
a la Junta. Els òrgans de representació
sindical del PAS són la Junta de Personal

El mes de maig passat es va celebrar el
segon aniversari de la posada en funcio-
nament de Vila 2, l’edifici residencial de
Vila Universitària destinat a allotjar estu-
diants de postgrau i màster, personal
docent i investigador i d’administració i
serveis de la UAB, així com també pro-
fessors i investigadors convidats per
membres i institucions de la Universitat.
El complex, que consta de 216 aparta-

ments per a una o dues persones de 40
m2, totalment equipats per entrar-hi a
viure, té una ocupació mitjana superior
al 75 % (dades del mes de març de 2010).
Cal destacar que, a diferència dels habi-
tatges adreçats als estudiants de grau, on
el 65 % dels residents és del sexe femení,
la majoria de residents de Vila 2 són del
sexe masculí, tant pel que fa al col·lectiu
d’estudiants –85 dones i 100 homes– com
de professorat –36 dones i 77 homes.
Quant a la seva procedència, entre els

professors trobem una majoria d’euro-
peus (66,5 %), seguits ben de lluny pels
llatinoamericans (13,3 %) i els nord-
americans (10,7 %), mentre que el
col·lectiu més gran dels estudiants és
nadiu de l’Amèrica del Sud (39,5 %),
davant dels europeus (37,3 %) i dels asià-
tic (17,8 %). Tot i que més minsa, amb-
dós col·lectius també tenen una repre-
sentació de residents africans i, en el
professorat, d’australians.
La manca de barreres lingüístiques per

als estudiants de l’Amèrica Llatina

podria ser una de les raons que inclinin
la balança a favor de la UAB a l’hora de
triar un centre on seguir programes de
postgrau o doctorat, a banda de l’ex-
cel·lent oferta docent i d’allotjament.
Comparant dades actuals amb les de

març de 2009 constatem l’efecte, també
aquí, de la crisi econòmica regnant. A
mitjan curs acadèmic passat, l’ocupació
era un 3 % més alta, amb un total de 323
residents, en contrast amb els 298 a mit-
jan curs actual.

ESTUDIANTS I PROFESSORS
Ha canviat substancialment, però, la
proporció d’estudiants i de professorat:
mentre que el curs passat els percentat-
ges se situaven en un 21,1 % de profes-
sors i un 79,8 % d’estudiants, enguany
aquests són un 37,9 % i un 62,1 %, res-
pectivament. A banda de l’aspecte
econòmic, que probablement ha influït
més negativament en la decisió d’estu-
diar que en la de treballar a l’estranger,
sembla que, durant els últims mesos, el
coneixement d’aquesta opció d’allotja-
ment al campus ha augmentat dins el
col·lectiu del PDI.
A més, la vocació de servei i l’alt nivell

de les instal·lacions de la Vila Universi-
tària, que disposa d’habitatges adaptats

Vila 2 compleix dos anys d’existència

El complex, que consta
de 216 apartaments,
té una ocupaciómitjana
superior al 75%

Celebrades les eleccions a la Junta del PAS Funcionari

per a persones amb mobilitat reduïda,
fan de l’allotjament específic per a per-
sonal docent i investigador al mateix
entorn acadèmic un fet diferencial, un
valor més en el reconeixement de la UAB
com a Campus d’Excel·lència Interna-
cional.
En línies generals, tot i que sempre hi

ha aspectes millorables, el balanç d’a-
quests dos anys de funcionament de
Vila 2 és força positiu, ja que ha aportat
al campus de la UAB i la seva comunitat
universitària no només una ampliació de
l’oferta residencial, sinó també més
diversitat cultural i acadèmica, la qual
cosa ha evidenciat els avantatges de l’a-
posta de la nostra universitat per la
mobilitat internacional i l’excel·lència.

Perfil del resident a Vila2

• Professors: 37,9 %;
• Estudiants: 62,1 %
• La majoria són de sexe masculí
• Procedència dels professors:

Europa (66,5 %), Llatinoamèrica
(13,3 %), Nord-amèrica (10,7 %)

• Procedència dels estudiants:
Llatinoamèrica (39,5 %), Europa
(37,3 %), Àsia (17,8 %)

d’Administració i Serveis Funcionari i el
Comitè d’Empresa per al PAS laboral. A
aquests òrgans correspon, entre d’altres,
la negociació de les condicions de tre-
ball del personal d’administració i ser-
veis i la participació en la selecció de
places, promoció, trasllats i elaboració
de les plantilles i de la relació de llocs de
treball.
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LA ERA DEL DRAMA EN TELEVISIÓN.
Anna Tous. Pròleg de Román Gubern.
Barcelona: UOCpress, 2010
Anàlisi de la primera temporada de les
sèries de televisió Perdidos, CSI: Las Vegas,
El ala oeste de la Casa Blanca, Mujeres
desesperadas i House en relació amb els
contextos productius (audiència, repercussió
social, premis i estratègies d’interactivitat),
així com al funcionament del mercat
audiovisual dels EUA i el fenomen vigent
dels fans. Les sèries es descriuen segons
el seu gènere, i s’indaga en la presència dels
mites universals a través de la recurrència
temàtica. També s’hi estudia la intertextualitat,
la hibridació genèrica, l’autoreferencialitat
i les diferents eres televisives.

EUROPA. Las claves de su historia.
José Enrique Ruiz-Domènech.
Barcelona: RBA, 2010.
En aquest assaig ambiciós l’autor reflexiona
sobre la idea d’Europa al llarg de la història,
sobre els pilars que la sostenen: les arrels
cristianes, la cultura, la geografia, l’esperit
científic, la separació d’allò que és secular i
d’allò que és religiós, les formes de govern
i els mites. Dels mites, de l’Europa raptada
per Zeus, en sorgeix el nom, i la idea
d’aquest espai comú es forja al llarg dels
segles, a través de la convivència i el conflicte
entre pobles, de les guerres i els tractats
de pau, de la cultura que en dibuixa
els ponts, dels conflictes polítics i les
voluntats dels pobles i els seus governants.

El 27 de maig passat va tenir lloc la pre-
sentació del Premi de Cinema Assaig de
la UAB. El reconegut cineasta belga
Johan Grimonprez va pronunciar la
lliçó magistral «Maybe the sky is really
green, and we’re just colorblind» i es va
projectar el seu darrer film, Double
Take. L’acte va tenir lloc a Barcelona a
CaixaForum (Av. de Francesc Ferrer i
Guàrdia, 6-8).

Des de fa sis anys, el Premi Román
Gubern de Cinema Assaig de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona acosta
directors i figures de prestigi internacio-
nal d’aquest gènere als estudiants de la
UAB i a la societat en general, com un
impuls a les creacions cinematogràfiques
innovadores i de qualitat dins l’assaig.
Podeu trobarmés informació a cultura.

uab.cat/cinemaassaig.htm

Es presenta el Premi de Cinema Assaig

Del 17 al 21 demaig, a la UAB va tenir lloc
una nova edició de l’Erasmus Staff Week,
una trobada de membres de personal
d’administració i serveis de les universi-
tats europees, que van venir a conèixer la
Universitat Autònoma de Barcelona.
El dia 17 demaig, la vintena de professio-
nals vinguts d’universitats d’arreu d’Eu-
ropa van ser rebuts per Mercedes Unzeta,
vicerectora de Relacions Internacionals, i
per Marta Vilalta, cap de l’Àrea de Rela-
cions Internacionals. Després van conèi-
xer el campus, aspectes de l’organització
i els seus serveis.
Al llarg de la setmana, els participants

a la trobada van assistir a xerrades per
familiaritzar-se amb diversos aspectes
de la gestió de la Universitat Autònoma
de Barcelona i dels seus serveis: l’im-
puls al multilingüisme, la gestió acadè-

El PAS de les universitats
europees es troba a la UAB

La tercera edició de
l’Erasmus StaffWeek aplega
una vintena de professionals
de diferents centres

mica a les facultats, el Parc de Recerca
UAB, l’Escola de Postgrau, la gestió dels
programes d’intercanvi i de les rela-
cions internacionals en general, la polí-
tica mediambiental i la Fundació
Autònoma Solidària, entre altres aspec-
tes.
Aquesta és la tercera edició de l’E-

rasmus Staff Week, que reuneix treballa-
dors de diferents àmbits professionals,
procedents d’universitats de Portugal, la
República Txeca, Finlàndia, Turquia,
Liechtenstein, Itàlia, Xipre, Grècia,
França, Alemanya, Polònia, Romania,
Bèlgica, Àustria i Estònia.

DES DEL CURS 2007-2008
El programa Erasmus, a través de l’E-
rasmus Staff Mobility, preveu estades
formatives per a personal administratiu
universitari en altres universitats euro-
pees des del curs 2007-2008. Això permet
que el personal de diferents països com-
parteixi formes d’organitzar, experièn-
cies i pràctiques d’altres institucions,
amb l’objectiu de millorar estructures i
mètodes de treball.

Tots els membres del PAS que van participar a l’Erasmus Staff Week.
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Hi ha poques dones científiques
a Espanya?
No, n’hi ha moltes. El que no hi ha són
dones en llocs de responsabilitat. Existeix
un sostre de vidre difícil de trencar i un
terra enganxós, com enmolts altres camps
professionals.

Per què?
La causa fonamental té a veure amb qües-
tions estructurals de la carrera científica,
ambestereotips socialsdelsqualsnoescapa
el món de la ciència i que atribueixen la
imatge del científic i l’autoritat que emana
del saber a persones del sexemasculí. Hi ha
factors relacionats amb l’organització de les
institucions científiques i amb procedi-
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mentsde seleccióquesemblaquesónneu-
tres però que no ho són.

Quina és la situació actual?
S’avança molt lentament i fins i tot en
alguns camps s’està retrocedint. Hi ha
especialitats, com ginecologia, obstetrícia
i pediatria, on no hi ha cap dona catedrà-
tica. Només un 15 % de les càtedres d’a-
quest país les ocupen dones. Al CSIC el
percentatge augmenta fins al 23 %. Això
és el resultat de la composició paritària de
les comissions avaluadores des del 2005.

És aquesta la principal mesura que s’ha
d’adoptar?
És una de les principals: la paritat en totes
les comissions avaluadores. Diversos
estudis han demostrat l’existència de
biaixos en l’avaluació dels candidats a
càtedra. A igualtat de mèrit, les dones
tenen moltes menys possibilitats d’acce-
dir als llocs més alts si a les comissions
avaluadores no hi ha dones.

Les dones científiques es queixen
de discriminació...
Molts estudis demostren que hi ha
aquests biaixos que li comento, que mol-
tes vegades són inconscients o involunta-
ris. Un estudi espanyol recent sobre els
concursos d’habilitació a càtedres diu que
per cada home d’una comissió d’avalua-
ció de set membres, una dona candidata,
a igualtat de mèrits, té un 14 % menys de
possibilitats d’obtenir la plaça.

Cal una assignatura de gènere
a la universitat?
Hi ha malalties, com l’endometriosi, que
afecten únicament les dones i a les quals
no es dediquen fons per investigar-les.
Són exemples dels biaixos de gènere que
té el coneixement científic actual, resultat
de l’escassa presència de dones en la cièn-
cia. Per això els hem d’eliminar incorpo-
rant la dimensió del gènere a la investiga-
ció i a l’ensenyament. Això redundarà en
unamajor qualitat de la ciència.

«És unapèrduade talent per al país
tenir poquesdones líders en ciència»

Inés Sánchez de Madariaga és doctora
en Arquitectura per la Universitat
Politècnica de Madrid i màster
per la Universitat de Colúmbia. Va ser
la fundadora i directora del primer grup
de recerca en qüestions de gènere,
planificación i arquitectura a l’Escola
d’Arquitectura de Madrid i autora
del llibre Urbanismo con perspectiva de
género i actualment dirigeix la Unitat de
Dones i Ciència al Ministeri de Ciència
i Innovació. Ha participat recentment
al seminari «Posicions de lideratge: com
són d’accessibles per a la dones que fan
recerca en materials», organitzat
a la UAB per la professora Maria Dolors
Baró, de la Unitat de Física de Materials
II del Departament de Física, en
col·laboració amb el professorWolfgang
Mayrhofer, de la Universitad de Viena.

ZA
M
O
R
A


