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Recursos docents per al curs 1995-1996
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Reglament 
de professors
ajudants 

Després de gairebé un any de diàleg
i de negociacions entre el vice-rector
de Professorat, els representants del
professorat ajudant, l’associació de
becaris ABIA i la Junta de Personal
Docent i Investigador, es va presen-
tar a la Junta de Govern del 20 de
juliol passat el Reglament de l’activi-
tat i de les condicions de contractació
del professorat ajudant de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, el qual
havia estat àmpliament consensuat,
excepte un aspecte molt concret, on
es van manifestar les opcions contra-
dictòries dels diversos implicats en la
mesa de negociacions (el pas auto-
màtic o no entre les categories de
professor ajudant de facultat de pri-
mera etapa i de professor ajudant de
facultat de segona etapa). La Junta
de Govern va optar per una via inter-
mèdia que preveu, en el mateix text
del Reglament, el pas automàtic,
però articulant un període de transi-
ció en el qual es convocarà un con-
curs obert, tant per als professors
ajudants com per als becaris d’inves-
tigació.

Aquest reglament, aprovat per la
Junta de Govern sense cap vot en
contra, amb trenta-tres vots a favor i
set abstencions, posa fi a un buit nor-
matiu de molts anys, i preveu, entre
altres aspectes, tant la càrrega
docent màxima que es pot exigir al
professorat ajudant com els drets que
té l’esmentat col·lectiu. És obvi que,
malgrat que la competència sobre
aquest reglament és de la Junta de
Govern, el Claustre General de la
UAB haurà de pronunciar-se sobre
els criteris de la política de professo-
rat que l’han inspirat.
Universitat Autònoma de Barcelona
’Autònoma, més a prop
l curs 1995-1996 a la UAB

’estrena amb millores significati-
es pel que fa als transports
úblics que arriben al campus i en
urten. El 4 de setembre, els Ferro-
arrils de la Generalitat van elimi-
ar el transbordament entre les
stacions de Bellaterra i Universi-
at Autònoma. Per al 2 d’octubre
s prevista la inauguració de
’estació de Renfe de Cerdanyola-
niversitat.

Les novetats ferroviàries benefi-
iaran tant els estudiants universita-
is com la resta de les trenta-cinc
il persones que diàriament es tras-

laden des dels seus llocs de residèn-
ia cap al campus i viceversa. Pel
ue fa als Ferrocarrils de la
eneralitat, s’ha suprimit el temps
’espera a Bellaterra, que era
’entre dos minuts i un quart d’hora.
n altre exemple de la millora de

emps és la durada del trajecte Saba-
ell-UAB, que serà de només nou
inuts. L’estació de Renfe, per la

eva banda, servirà per eliminar
’enllaç amb autobusos des de Cer-
anyola, si bé es mantindrà una

línia regular entre el barri cerdanyo-
lenc de Serraparera i el campus.

Amb el nou servei dels
Ferrocarrils de la Generalitat, tots
els trens de la línia Barcelona-
Sabadell s’aturen a l’estació Uni-
versitat Autònoma. Per adaptar-lo
a les necessitats actuals, el recinte
d’aquesta estació es va començar a
remodelar l’estiu d’enguany, i és
previst que les obres acabin el mes
d’octubre. Els combois amb para-
da a la UAB seran especialment
freqüents entre les 8.00 i les 9.00
del matí, franja en què sortiran set
trens des de Barcelona i tres des de
Sabadell. 

La Renfe també millorarà les
connexions amb el campus a partir
del 2 d’octubre, data en què entra-
rà en funcionament l’antiga estació
de mercaderies de Cerdanyola-
Bellaterra, rebatejada com a Cer-
danyola-Universitat. La remodela-
ció de l’estació serà a càrrec de la
UAB, en virtut del conveni subs-
crit entre l’Autònoma i la com-
panyia ferroviària. En la presenta-
ció de l’acord, el 8 de setembre
passat, el rector Carles Solà va
indicar que la millora dels acces-
sos amb tren acomplia els objec-
tius de «fomentar l’ús del transport
públic entre el personal universita-
ri, facilitar un accés més còmode i
ràpid al campus i millorar-ne la
connexió amb les poblacions que
l’envolten».

Amb el servei directe, el trajecte
entre Barcelona-Plaça Catalunya i
Cerdanyola-Universitat es podrà fer
en vint-i-vuit minuts. La freqüència
dels combois, que sortiran de
l’Hospitalet i acabaran al campus,
serà de quinze minuts, entre les
8.00 i les 9.30 del matí, i de trenta
minuts la resta del dia. La possibili-
tat de modificar el servei anirà en
funció de l’evolució de la demanda.
La millora dels accessos amb tren
al campus s’emmarca també dins
d’uns paràmetres de millora de la
qualitat mediambiental. Actual-
ment, més del 40% dels viatges cap
a la UAB i des de la UAB es fan
amb automòbil. Els nous serveis
dels Ferrocarrils de la Generalitat i
la Renfe poden contribuir a una
disminució de l’ús dels mitjans de
transport particulars en benefici
El desenvolupament de nous estu-
dis significa, juntament amb la
progressiva aplicació dels nous
plans d’estudi, un increment subs-
tancial de l’oferta docent a l’Autò-
noma, i, amb això, la necessitat
d’incorporar nou professorat per
cobrir les exigències docents.

Les limitacions pressupostàries
fan difícil no solament atendre
correctament aquestes necessitats,
sinó també les que es deriven del
legítim afany de millorar constant-
ment les condicions de la docèn-
cia.

En aquesta situació, no es pot
dir que la UAB afronti el desenvo-
lupament del curs 1996-1996 en
condicions òptimes, però s’ha pro-
curat que la distribució de recursos
del professorat permeti afrontar-lo
en les millors condicions possi-
bles. A títol informatiu, a conti-
nuació es presenten algunes dades
que permeten situar l’esforç, a la
vegada insuficient i considerable,
que s’ha realitzat:

a) Magnituds econòmiques: s’han
destinat tres-cents milions a
nous recursos de professorat
amb el desglossament següent:

– cent milions per a places de
caràcter provisional, finançades
mitjançant mesures d’estalvi
pressupostari.

– dos-cents milions per a places
consolidades de nova contracta-
ció i per a mesures de normalit-
zació de la plantilla, orientades,
bàsicament, a l’estament de
professors ajudants i de titulars
d’escola universitària en facul-
tats.

b) Tipologia de les places: s’han
creat 182 places, amb el des-
glossament següent:
– 79 places provisionals de profes-
sors associats.

– 33 places de professors ajudants.
– 67 places de professors asso-

ciats.
– 3 places de professors numera-

ris; a més, s’ha dut a terme un
conjunt de transformacions,
incloses les resultants de les
mesures de normalització.

c) Increment de potencial docent:
el resultat es pot avaluar en
unes 29.000 hores de docència
suplementària.

Les dotacions de nous recursos
s’han orientat, en la mesura en què
ha estat possible (és a dir, sempre
que els recursos no tinguessin una
destinació finalista), cap als depar-
taments més deficitaris, de manera
que s’ha continuat la política de
corregir les desigualtats històriques.

I N F O R M A C I O 
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Sense barreres
El dia 24 de juliol es va signar a la
Universitat Autònoma de Barcelo-
na un conveni de col·laboració
entre la Fundació Roviralta i la
UAB, pel qual es dedicaran cent
milions de pessetes a parts iguals,
durant els tres pròxims anys, a eli-
minar les barreres arquitectòniques
que existeixen actualment en
alguns edificis de l’Autònoma,
construïts la majoria als anys
setanta. Es tracta de millorar la
mobilitat dels estudiants amb dis-
minució física. S’instal·laran ram-
pes, ascensors i baranes al costat
de les escales a les facultats de
Dret, Econòmiques i Empresarials,
Psicologia, Polítiques i Sociologia,
Filosofia i Lletres, i Ciències.

L’Autònoma va ser la primera
universitat de l’Estat que va elabo-
rar un pla integral d’atenció als
disminuïts, ara fa quatre anys.
Nou reglament del Servei de Biblioteques
Al campus, 
en bicicleta
La UAB i el Consell Comarcal del
Vallès Occidental van presentar el
juliol passat un avantprojecte con-
junt per connectar amb carrils-bici
el campus de Bellaterra i la resta
de la comarca. L’estudi, dirigit per
l’arquitectessa Conxita Balcells,
recull setze itineraris possibles
d’entre dos i onze quilòmetres, per
desplaçar-se a l’Autònoma amb
bicicleta des dels municipis de
Sabadell, Terrassa, Cerdanyola,
Rubí, Barberà, Sant Cugat, Badia,
Ripollet i Sant Quirze. La xarxa
ciclista, que també servirà per fer
els recorreguts a peu, es podria
completar abans del 2001. 

El projecte de la UAB i el Con-
sell Comarcal comportarà l’elabo-
ració d’un Pla Especial Viari per
executar les infraestructures neces-
sàries.
Pràctiques per als
alumnes de Dret
Els alumnes de la Facultat de Dret
podran fer pràctiques externes a
l’Assemblea Territorial de Cata-
lunya del Col·legi de Registradors
de la Propietat i Mercantils
d’Espanya, al Col·legi Notarial de
Barcelona i a la Direcció General
del Servei Jurídic de l’Estat,
gràcies a un conveni signat entre la
Universitat Autònoma de Barcelo-
na i aquestes tres institucions el
mes de juny passat.

L’Autònoma
L’Autònoma ferida

M és d’un miler de persones
van participar, el 20 de
juliol passat, en l’acte que

va tenir lloc a la UAB en record
dels vuit estudiants de l’Autònoma
morts en l’accident de Rocamaura
(Provença) el dia 10 de juliol.

Els companys de promoció van
fer de l’acte un emotiu comiat dels
estudiants desapareguts. Familiars,
amics, companys, professors i per-
sonal de l’Autònoma van reunir-se
sota la plaça Cívica del campus en
un acte de gran tristesa però també
d’esperança i solidaritat. Per al
rector, Carles Solà, la institució se
sent «ferida pel fet terrible que sig-
nifica la mort sobtada d’uns
joves». Va voler agrair pública-
ment «la col·laboració de les auto-
ritats franceses i especialment del
poble de Rocamaura quan van aco-
llir les famílies dels accidentats».

El degà de la Facultat de Psico-
logia, Josep Maria Blanc, va desta-
car que la universitat, «un marc
sovint impersonal i fred», s’havia
transformat «en solidari». La
mateixa solidaritat que va mostrar
la resta d’universitats i institucions
catalanes i espanyoles. David Mar-
tín, un dels estudiants que viatja-
ven en l’autocar accidentat, va par-
lar en nom de tots els seus
companys: «No els hem perdut, cal
tirar endavant i recordar-los com
els vam conèixer, alegres»; i va
afegir enmig d’un emocionat silen-
ci: «Segur que els nostres com-
panys no ens voldrien veure tris-
tos». Jordi Pujolà, company de
Psicologia, va obrir i tancar l’acte
amb sengles peces al piano elèc-
tric. Com a cloenda, va interpretar
«Amics per sempre», cançó amb
molta significació per a aquest
grup d’estudiants que van pujar a
l’escenari i es van unir en una
emocionant abraçada. 

Al vespre del mateix dia 20, es
va celebrar un funeral a la basílica
de Santa Maria del Mar, a Barcelo-
na, oficiat pel cardenal Ricard
Maria Carles, arquebisbe de Bar-
celona.
La Junta de Govern del dia 20 de
juliol va aprovar la reforma del
reglament del Servei de Bibliote-
ques per 22 vots a favor, 1 vot en
contra i 5 abstencions. La presen-
tació del nou reglament va obrir un
debat previ sobre la necessitat
d’aquest i la possibilitat d’ajornar-
ne la discussió. L’ajornament es va
posar a votació, amb el resultat de
17 vots en contra, 7 vots a favor i 4
abstencions.

El procés de reforma del regla-
ment de les biblioteques es va ini-
ciar el 26 de gener de 1995 en una
Junta de Govern on alguns dels
seus membres van posar sobre la
taula la necessitat d’obrir un perío-
de de reflexió sobre l’adequació
del reglament del Servei de Biblio-
teques a les estructures università-
ries actuals i a les necessitats
docents i investigadores de tota la
comunitat universitària. A banda
d’obrir un període per a la presen-
tació d’esmenes, es va crear una
comissió ad hoc per estudiar la
reforma del reglament del Servei
de Biblioteques. Aquesta comissió
la van integrar els professors Jordi
Bartrolí, Jaume Guàrdia, Manuel
Gerpe, M. Lluïsa Hernanz, la vice-
rectora M. Teresa Espinal i el
director del Servei de Bibliote-
ques, Joan Ramon Gómez Escofet. 

La proposta de modificació del
reglament va ser presentada a la
Comissió General de Biblioteques,
que en la reunió del dia 7 de juliol
va prendre l’acord de valorar nega-
tivament la proposta de modifica-
ció del reglament del Servei de
Biblioteques elaborada per la
comissió de treball de la Junta de
Govern. També va demanar que se
n’ajornessin la discussió i l’apro-
vació per tal de poder emetre un
informe raonat. 

En la sessió de la Junta de
Govern del dia 20 de juliol, la
vice-rectora M. Teresa Espinal va
justificar el contingut de la refor-
ma d’acord amb la necessitat
d’adequar aquest servei a la nor-
mativa de la Universitat segons
l’acord de la Junta de Govern del
20 d’octubre de 1994. Segons
aquest acord, el Servei de Bibliote-
ques, en qualitat de servei tècnic
de suport a la docència i a la recer-
ca (S1), es regirà per les normes de
funcionament següents: s’establirà
una comissió d’usuaris que serà
consultiva en tots el temes que
afectin el servei, i es redactarà un
reglament intern de funcionament,
el qual haurà de regir l’activitat del
Servei.

En síntesi, la modificació del
reglament comporta la transforma-
ció de les comissions de biblioteca
en comissions d’usuaris de la
biblioteca, i la Comissió General
de Biblioteques en Comissió
General d’Usuaris del Servei de
Biblioteques. Aquestes comissions
seran òrgans consultius. El coordi-
nador de cada comissió d’usuaris
representa la comissió i coordina
la relació entre la biblioteca i els
ens que hi són vinculats. El nome-
nament serà fet pel rector, a pro-
posta del degà de facultat o direc-
tor del centre vinculat a la bibliote-
ca, entre els professors que en són
membres. 

Quan una biblioteca tingui més
d’una facultat o centres vinculats,
el càrrec de coordinador serà rota-
tiu entre les diferents facultats i els
diferents centres. El reglament
manté el model de biblioteca uni-
versitària organitzada en grans
àrees o segons uns criteris de terri-
torialitat i, en funció d’això, els
centres, departaments, les unitats
departamentals, els instituts, cen-
tres especials de recerca, serveis i
centres d’estudi es vinculen a una
de les biblioteques. 

Les biblioteques podran tenir
unes extensions o dipòsits perma-
nents fora de la seva seu central.
La resolució, referent a la creació
d’una extensió o dipòsit perma-
nent, correspon a la Junta de
Govern, un cop analitzat el pla de
viabilitat de la proposta per part de
la Comissió General d’Usuaris del
Servei de Biblioteques, i l’aprova-
ció del pla per part de la Comissió
Delegada de la Junta de Govern
competent en matèria bibliotecària
i de la Comissió d’Economia i de
Serveis.

El text del nou reglament
també preveu la possibilitat de rea-
litzar préstecs extraordinaris de
determinats fons bibliogràfics i
documentals per necessitats deri-
vades d’un bon suport a la docèn-
cia i a la recerca.

El nou reglament també regula
les mesures que s’hauran d’aplicar
en el cas d’incompliment de la
normativa del Servei.



càrrega viral plasmàtica s’està uti-
litzant des del setembre de 1994.
La càrrega viral representa la
quantificació total del VIH i s’ava-
lua en el plasma. En tres o quatre
setmanes és possible conèixer si
una combinació terapèutica fun-
ciona o no, i si la seva activitat és
superior a les combinacions ja
conegudes. La càrrega viral permet
dissenyar assaigs terapèutics
basats en l’eficàcia real sobre el
VIH i no en marcadors indirectes
(limfòcits CD4 o supervivència)
que eren els utilitzats fins ara.

És molt important la detecció
de les diferents mutacions del
virus davant els tractaments que
s’administren, com també el segui-
ment que es fa de les persones
infectades fa vuit anys o més i que
no han desenvolupat la malaltia, la
qual cosa permet estudiar el com-
portament del seu sistema immuni-
tari. Al laboratori de «Can Ruti» es
controla l’evolució de més de mil
tres-cents malalts de sida i de dos
mil cinc-cents portadors del virus
d’immunodeficiència humana de
Catalunya. El vessant de la preven-
ció és també una de les inquietuds
de l’equip d’investigadors. La pre-
venció, d’una banda, i la solidaritat
i la lluita contra la marginació
social i laboral dels afectats són
dues línies d’actuació que, junta-
ment amb les investigacions
actuals, poden frenar l’avenç de la
malaltia, segons el professor Bona-
ventura Clotet.
Investigació i preve
L’epidèmia de la síndrome
d’immunodeficiència adquirida
(SIDA) es va detectar a la prima-
vera del 1981 als Estats Units. Des
de llavors, s’ha estès pràcticament
a tots els països del món.

Els mecanismes de transmissió
són ben coneguts: relacions
sexuals sense protecció, xeringues
contaminades, transfusió de sang o
de derivats contaminats i transmis-
sió materno-filial en cas de mares
infectades pel virus d’immunodefi-
ciència humana (VIH).

La Unitat Docent de l’Hospital
Universitari «Germans Trias i
Pujol», de la Facultat de Medicina
de la UAB, té un dels equips
d’investigació de la sida més
importants del país. El cap de
l’equip d’investigació és el profes-
sor Bonaventura Clotet. Es treballa
en diferentss vessants: d’una
banda, en investigació bàsica, en la
línia de conèixer millor el funcio-
nament del VIH, la qual cosa pot
arribar a aconseguir el desenvolu-
pament d’una vacuna que pugui
prevenir la transmissió de la malal-
tia; altres se centren en els nous
tractaments i en l’atenció al malalt. 

Quant a l’aplicació de nous
medicaments i l’atenció específica
a cada cas, el marge de maniobra
és molt més significatiu. En aquest
sentit, cal destacar els estudis que
s’estan duent a terme a la Unitat
Servei d’atenció psi
nció de la sida
Docent sobre el control de la
malaltia fent referència a la deter-
minació de càrrega viral (CV) des-

prés de l’aplicació de noves medi-
cacions. La introducció de dife-
rents tècniques en l’estudi de la
cològica i pedagògica

El dia 15 de setembre va començar
a funcionar a la Universitat Autò-
noma de Barcelona un servei
d’atenció psicològica i pedagògica
que estarà instal·lat al Dispensari.
Compta, ara per ara, amb un pro-
fessional encarregat de posar-lo en
marxa, que, en una primera fase,
s’ocuparà d’atendre, de forma gra-
tuïta i estrictament confidencial,
els alumnes, els professors i el per-
sonal d’administració i serveis que
treballa a la UAB.

La UAB ha vist la necessitat
d’oferir ajut psicològic a la seva
població dins d’un context d’aten-
ció integral que afecti tots els
aspectes de la vida humana des de
la perspectiva bio-psico-social.
Aspira al fet que aquest servei
s’orienti a la prevenció, la detecció
i l’atenció d’aquesta problemàtica. 

La creació d’un servei d’aten-
ció psicològica i pedagògica al
campus de la UAB representa una
eina nova i positiva a l’abast de la
població universitària, que perme-
trà una millora de la qualitat de
vida i un ajut en el procés forma-
tiu. S’hi tindran en compte tots els
interrogants i les reflexions que la
població universitària faci sobre
ella mateixa i la seva activitat.
Haurà d’oferir un acompanyament
en la recerca d’una major autono-
mia intel·lectual i afectiva.
Especialment als estudiants, els
quals, en aquesta etapa de la vida,
poden sentir-se amb massa dificul-
tats, tant personals com acadèmi-
ques. L’objectiu del servei és
cobrir les necessitats d’ajut i de
tractament psicològic i incloure-hi
tots els nivells d’assistència de la
població d’aquesta universitat. En
una primera fase es faran avalua-
cions psicològiques, orientacions i
tractaments breus; altres tracta-
ments a més llarg termini es deri-
varan, si calgués, a altres centres
de la xarxa pública.

Es planteja, també, com a
objectiu, l’estudi epidemiològic
dels trastorns més freqüents dins la
població universitària i, conse-
qüentment, vincular-lo al treball
dels equips d’investigació per pro-
moure campanyes de prevenció.

La posada en marxa d’aquest
projecte és producte de la iniciati-
va d’alguns professors de les
facultats de Medicina, de Psicolo-
gia i de Ciències de l’Educació, i
de la voluntat de l’equip de govern
d’aprofitar la infraestructura aca-
dèmica i el potencial tècnic de pro-
fessors i d’investigadors, com ja
s’ha fet en altres camps.

La primera funció d’aquest nou
servei serà la d’atendre els estu-
diants, els professors i el personal
d’administració i serveis que treba-
llen a la UAB. Qualsevol membre
de la comunitat universitària pot
posar-se en contacte amb la perso-
na responsable d’aquest nou servei
trucant als telèfons 581 18 00 
i 581 19 00.
Notes a l’instant
Tots els estudiants de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona poden,
des del mes de juny passat, consul-
tar les notes dels seus exàmens o el
seu expedient acadèmic durant les
vint-i-quatre hores del dia i tots el
dies de l’any, sense necessitat de
desplaçar-se fins al campus.
Només cal demanar el número
secret personal de la respectiva tar-
geta intel·ligent a qualsevol oficina
de “la Caixa” i fer la consulta als
terminals de ServiCaixa instal·lats
a Catalunya o l’Estat espanyol. Els
alumnes que ja tenen activat el
moneder electrònic ja coneixen el
número amb el qual poden entrar
als terminals de ServiCaixa per fer
la consulta de les qualificacions i
dels expedients en règim d’auto-
servei. 
Hemeroteca
El conveni signat el dia 13 de
setembre entre la Biblioteca de
Catalunya i la Universitat Autòno-
ma de Barcelona permetrà consoli-
dar l’Hemeroteca de la UAB com
la més important del país.

Segons l’acord signat pel rec-
tor, Carles Solà, i pel director de la
Biblioteca de Catalunya, Manuel
Jorba, tots el fons de premsa
espanyola i estrangera de la
Biblioteca de Catalunya passaran a
l’Hemeroteca de la UAB. 

L’aportació de recursos econò-
mics, humans i d’informació per al
compliment del conveni serà
objecte d’un programa que prevegi
una execució plurianual pel que fa
a inversions, i una execució anual
pel que fa a manteniment.

El nou material serà instal·lat a
l’Hemeroteca de la Facultat de
Ciències de la Comunicació men-
tre no es construeixi el nou edifici
de l’Hemeroteca General.
L’Autònoma

Rectors europeus 
a la UAB
Els dies 8 i 9 de setembre va tenir
lloc a la Universitat Autònoma de
Barcelona una sessió de treball del
Presidium del Liaison Comitte of
Rectors Conferences.

El rector de la UAB, Carles
Solà, és el representant de la
Conferència de Rectors d’Uni-
versitats Espanyoles (CRUE), tant
al Presidium com a l’esmentat
comitè. En la reunió, els rectors
europeus participants van discutir
les noves línies d’actuació de la
Comissió Europea en els camps de
la formació i la recerca.
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Manuel Castellet i Solanas, cate-
dràtic de Geometria i de Topolo-
gia, va ser elegit president de
l’Institut d’Estudis Catalans, el
dia 3 de juliol, per majoria abso-
luta. El professor Castellet, que
ja era vice-president de l’entitat
des del 1992, és membre de l’Ins-
titut des de la meitat dels anys
setanta i pertanyia a la secció de
Ciències i Tecnologia.
Josep M. Figueres i Artigues,
professor del Departament de
Periodisme i de Ciències de la
Comunicació, ha rebut el premi
d’Història Lluís Nicolau
d’Olwer 1995, que concedeix
l’Institut d’Estudis Catalans, per
l’obra “Diari català”, plataforma
d’exposició ideològica i d’activis-
me del catalanisme polític (1879-
1881), que forma part de la tesi
doctoral del professor Figueres.
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A d r e ç a  p o s t a l :
Universitat Autònoma de Barcelona
Àrea d’Afers Institucionals
Gabinet de Premsa. Edifici Rectorat
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel.: 581 13 35. Fax: 581 25 46

L’AUTONOMA es pot obtenir i imprimir en format

Acrobat via Internet a través del Web de la UAB

a l’adreça h t t p : / / w w w . u a b . e s /
L’Autònoma

Francesc Muñoz Gutiérrez,
membre del PAS i de l’Institut
Universitari d’Estudis Europeus,
ha estat guardonat amb el Premi
de la Institució Catalana d’Estu-
dis Agraris 1995, pel seu treball
Valoració de projectes forestals.
El moment òptim de tallada i les
generacions futures. La Institu-
ció Catalana d’Estudis Agraris
és filial de l’Institut d’Estudis
Catalans.
Durant els últims sis mesos gairebé
s’ha duplicat el nombre d’enllaços
de fibra presents a la xarxa informà-
tica de la UAB. S’han suprimit els
enllaços de coure (cable groc o
thickwire) entre edificis –s’han con-
nectat directament amb fibra l’edifi-
ci de Veterinària i el de Ciències de
la Comunicació–, s’han creat segons
enllaços entre els edificis de les
facultats de Ciències i de Lletres i el
Centre de Càlcul, i també s’ha creat
un nou enllaç entre l’Hotel Campus i
l’Institut d’Estudis Metropolitans, de
manera que aquest també ha quedat
connectat a la xarxa.

Per tal que els concentradors de
terminals i hubs de totes les secre-
taries del campus es connectessin
amb fibra òptica sense passar pel
cable groc, s’han connectat per
fibra amb distribuïdors els edificis
de les facultats de Dret, Lletres,
Econòmiques, Psicologia, Ciències
Polítiques i Traducció i Interpreta-
ció. Així, la caiguda d’un llamp a
la xarxa tindrà un efecte localitzat i
no es propagarà pel cable groc per
tot l’edifici, com fins ara. 

Aquestes noves tirades amb
fibra òptica connectaran també els

Reforçament de la 
arxa informàtica
departaments dels edificis en què
ara s’hi fa un cablatge intensiu
tipus 10_BaseT, com a les
facultats de  Medicina, Traducció i
Interpretació, Filosofia i Lletres,
Ciències Polítiques i Sociologia,
Dret i Ciències, i més endavant a
les de Ciències Socials, Ciències
de l’Educació, Ciències de la
Comunicació i Veterinària, entre
altres, amb una fiabilitat elevada .

Tots els nous elements incor-
poren també protocols de gestió
SNMP, que són monitoritzats con-
tínuament en hores hàbils per pre-
veure i corregir les fallades i les
disfuncions que s’hi produeixin.

Les noves fibres consoliden
una arquitectura de xarxa en estre-
lla que permetrà, mitjançant la
substitució dels elements actius de
xarxa, la implantació de noves tec-
nologies de xarxa, com ATM i
Ethernet d’alta velocitat. 

A més, l’establiment d’enllaços
multiparells possibilitarà la
implantació de noves aplicacions
sobre fibra òptica, com ara monito-
ratges de seguretat, control de dis-
positius i distribució de centraletes
telefòniques.
Vídeos científics
El Servei d’Àudio-visuals de l’Ins-
titut de Ciències de l’Educació
(ICE) ha publicat el catàleg dels
seus vídeos científics corresponent
a l’any 1995.

Aquest servei, en funcionament
des del 1973, té com a objectiu pri-
mordial el suport a la docència
amb aquests mitjans, en tots els
nivells educatius.

El ventall de vídeos científics
de l’ICE abasta diverses àrees de
coneixement, com biologia, genè-
tica, histologia, ciències socials,
física i química, bioquímica i bio-
logia, medicina, pedagogia, psico-
logia i veterinària (fisiologia ani-
mal).

En aquest catàleg figura una
sinopsi de cada vídeo, el director o
els directors, l’any de producció, la
durada i les diferents versions lin-
güístiques.

El Servei d’Àudio-visuals
desenvolupa les seves activitats
bàsicament en els camps següents:
producció de material àudio-visual
(vídeos, diaporames, transparèn-
cies, etc.); formació del professorat
per a la utilització d’aquests mit-
jans; suport tècnic a les activitats
de formació permanent del profes-
sorat, i també a d’altres activitats
de la UAB; i assessorament i ajuda
tècnica a departaments i facultats
universitaris, i a instituts i escoles
públics. Aquests vídeos es poden
adquirir per mitjà d’una butlleta de
comanda que figura en el catàleg,
o al mateix Institut de Ciències de
l’Educació. Edifici A. Tel. 581 14
82.
Mestratge 
de Biopatologia
«La detecció i la prevenció del
càncer de coll uterí» va ser el títol
de la lliçó de clausura del I Mes-
tratge de Biopatologia de la Dona i
Ginecologia Preventiva, que va
impartir el professor Joseph Mon-
sonego, cap del Departament de
Colposcòpia de l’Institut Alfred
Fournier de París. 

En l’acte de clausura, que va
tenir lloc el 30 de juny al palauet
Abadal de Barcelona, trenta alum-
nes van rebre els títols de magíster
i l’orla. Aquest mestratge ha estat
organitzat pel Departament de
Pediatria, Obstetrícia i Ginecolo-
gia, i Medicina Preventiva.
El rector, a la Internet
Els suggeriments o qualsevol
comunicació que vulgueu fer arri-
bar directament al rector de la
Universitat Autònoma els podeu
enviar via correu electrònic a
l’adreça:

rector@cc.uab.es
Josep Laporte
inaugurarà el curs
el dia 3 d’octubre

L’ex-conseller de Sanitat i Ensenya-
ment i antic rector de la UAB, Josep
Laporte, serà l’encarregat de pronun-
ciar la lliçó inaugural del curs acadè-
mic 1995-1996, que tindrà lloc el prò-
xim dia 3 d’octubre, a les 12 hores, a
la sala d’actes del Rectorat.
El doctor Josep Laporte pronunciarà la
lliçó inaugural sota el títol «La universi-
tat catalana. Una reflexió hitòrica». El
dia 20 de juny va tenir lloc a la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona un acte
d’homenatge al professor Josep
Laporte organitzat per les universitats
catalanes i la Generalitat.
Conveni 
del PAS laboral

El tercer conveni col·lectiu del perso-
nal laboral de les universitats catala-
nes es va signar el dia 12 de juliol a
l’Hotel Campus, de la Vila Università-
ria, amb l’assistència de la representa-
ció de les dues parts negociadores i
sota la presidència de M. Luz Bataller,
de la Inspecció de Treball.
El procés de negociació d’aquest con-
veni ha estat llarg, en bona part com a
conseqüència de la congelació salarial
dels empleats públics, recollida a la
Llei de Pressupostos Generals per al
1994. Finalment, però, es va arribar a
un acord per a quatre anys, que recull
la voluntat de les parts negociadores
de garantir un servei de qualitat i la
millora de les condicions de treball que
han de propiciar aquest objectiu.
A aquest tercer conveni s’hi han incor-
porat les tres universitats creades els
darrers anys: la Universitat de Girona,
la Universitat de Lleida i la Universitat
Rovira i Virgili.
L’esforç conjunt realitzat per les uni-
versitats i la voluntat manifesta d’arri-
bar a acords per part de les organitza-
cions sindicals universitàries han fet
possible aquest tercer conveni, el qual
ha estat considerat molt positiu, en ter-
mes generals.
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