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Nous preus de Renfe i Sarbus
Fruit de les negociacions entre la Renfe, l’equip de govern i els
representants dels estudiants, s’ha arribat a un acord per tal d’abaratir
el preu de l’abonament mensual i la creació d’un nou tipus
d’abonament anual. Es posa fi, així, al conflicte creat per l’augment
del preu del viatge a causa del canvi de zona tarifària que ha suposat
l’arribada del tren a la Universitat.

ivindicacions

la societat i la vida econòmica. Va

els actes que es produeixen en Frederic Mompou. 

Continua a la p. 2  

O
N

IO
Z

A
M

O
R

A

Anaya i el Servei
de Publicacions
coeditaran
textos científics 
Los muros de la
separación. Ensayo sobre
heterofobia y filantropía,
de l’antropòloga 
Teresa San Román, 
una de les científiques
més destacades en el
camp de les ciències
socials, serà el primer
volum que publicarà
l’editorial Tecnos,
després de l’acord de
coedició que van signar,
el dia 5 d’octubre, 
la Universitat Autònoma
de Barcelona i el grup
editorial Anaya a la seu
de Liber 95, a Barcelona. 
L’acord possibilita la
publicació, en llengua
castellana, d’una sèrie de
textos de qualificat valor
científic i tècnic, alguns
dels quals ja han estat
publicats per la UAB i
formen part d’una sèrie
de manuals universitaris
que ha tingut un èxit
considerable en el món
acadèmic i científic. 
El grup Anaya 
i el Servei de Publicacions
s’encarregaran 
d’editar-los i de
distribuir-los juntament
amb altres manuals 
en l’àmbit de la llengua
castellana.
Un altre dels llibres que
es publicarà a l’editorial
Pirámide és Tratado 
de psicología, escrit per
professors destacats 
de psicologia de diverses
universitats espanyoles.
Universitat Autònoma de Barcelona
NIVERSITAT AUTÒNOMA D

Inici de curs amb re
Josep Laporte va llegir la lliçó
inaugural del curs acadèmic 1995-
1996, que va ser presidit per la
reivindicació d’un marc legislatiu
propi en qüestions universitàries,
com van posar de manifest en les
seves intervencions tant l’antic
comissionat per a Universitats i
Recerca, Josep Laporte, com el
rector, Carles Solà.

L’acte d’inauguració del curs
va tenir lloc el dia 3 d’octubre, a
la sala d’actes del Rectorat, i va
ser interromput durant uns instants
per un grup d’alumnes que
protestaven pels nous preus de la
Renfe i per la supressió dels
autobusos que fins ara feien el
servei Cerdanyola-Universitat de
forma gratuïta.

Després de la lectura de la
memòria del curs 1994-1995, a
càrrec del secretari general de la
UAB, Salvador Alegret, l’ex-
conseller i excomissionat per a
Universitats i Recerca, Josep
Laporte, va llegir la lliçó d’inau-
guració de curs: «La universitat
catalana. Una reflexió històrica».
Laporte va fer una exhaustiva
descripció i valoració de la
universitat catalana des dels seus
inicis i, sobretot, dels deu últims
anys, quan es van traspassar les
universitats a la Generalitat. Va
acabar el seu parlament demanant
més recursos econòmics i més
competències per assolir els reptes
de la integració a Europa.

El director general d’Uni-
versitats, Josep Font, va fer una
referència especial a la necessitat
de disposar del traspàs de
competències en beques, i va dir
que les limitacions pressupostàries
exigien uns esforços de raciona-
lització.

El president del Consell Social,
Joan Uriach, va glossar la creació
de la figura del Síndic de Greuges,
i va explicar la tasca duta a terme
durant l’últim any. 

El rector, Carles Solà, va re-
afirmar la necessitat de defensar i
desenvolupar l’autonomia cien-
tífica, la llibertat d’ensenyament i
d’investigació, i, alhora, la d’en-
fortir i multiplicar els lligams amb
posar de manifest, també, que la
universitat i la investigació, peces
cabdals per al futur del país,
haurien de tenir estatuts de
conselleria. Va insistir en la
necessitat que la universitat
catalana s’ha de dotar d’un marc
legislatiu propi. També va recordar
contra del català al País Valencià, i
va reafirmar la necessitat que les
universitats adoptin alguna posició
davant l’aberració i la manipulació
polítiques.

Durant l’acte, el pianista
Miquel Villalba va interpretar
Cants màgics, del compositor
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2 L’Autònoma

Seamus Heaney
Seamus Heaney, el poeta irlandès
de llengua anglesa que va rebre el
premi Nobel de literatura el dia 5
d’octubre passat, ha estat traduït al
català pel professor de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona
Francesc Parcerisas.

Heaney ha tingut i té una
relació molt bona amb la Facultat
Traducció i d’Interpretació de la
UAB, en la qual va pronunciar 
la lliçó inaugural del curs
acadèmic 1992-1993.

Diplomes 
a Econòmiques
Per primera vegada, la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empre-
sarials va lliurar els diplomes i els
premis de llicenciatura als seus
alumnes.

L’acte va tenir lloc el dia 20
d’octubre passat, amb la presència
de l’alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall, i del de Sabadell, Antoni
Farrés.

El degà de la Facultat, Lluís
Barbé, va presentar el confe-
renciant, el professor Josep
Fontana, que va parlar dels liberals
espanyols exiliats al començament
del segle XIX.

El rector, Carles Solà, va
recordar l’esforç que suposa per a
la societat la formació dels seus
futurs professionals.

En un clima d’ironia aca-
dèmica i d’eufòria estudiantil, el
recentment llicenciat Eduard
Morell va parlar en nom del seus
companys. Va reconèixer que
estaven preparats per rebre la
liquidació i va afirmar que eren els
desocupats més feliços del
moment. 

Història de l’Educació
als Països Catalans
Cent cinquanta anys de batxillerat
a l’Estat espanyol, i educació,
història i construcció nacional han
estat el temes centrals de les XII
Jornades d’Història de l’Educació
als Països Catalans, que van
aplegar nombrosos professors i
pedagogs durant els dies 30 i 31
d’octubre, en una sèrie de debats,
comunicacions i taules rodones
que van tenir lloc a l’hotel
Campus.

Les jornades han estat or-
ganitzades pel Departament 
de Pedagogia Sistemàtica i So-
cial de la Universitat Autònoma 
de Barcelona.

Com cada any per aquestes dates,
el divendres 20 d’octubre, l’Autò-
noma es va vestir de gala per
celebrar la Festa Major i donar la
benvinguda als nous alumnes. La
varietat d’actes i el temps, que
també va ser de festa, amb
temperatures d’estiu, van fer
gaudir a milers d’estudiants, nous i
veterans, des del migdia fins a la
matinada del dissabte. 

L’advocadessa i periodista
Magda Oranich va fer un pregó
entre la nostàlgia del passat: «Al
maig del 68 crèiem que canviaríem
el món», i l’esperança vers el
futur: «Espero que el segle XX

sigui recordat com l’últim amb
guerres», sense oblidar les
consignes: «No passeu de res,
molta gent pateix al voltant
vostre», i el punt final: «Decreto
l’estat de felicitat permanent»,
amb què Magda Oranich va tancar
el seu pregó. A continuació, la
colla castellera Ganàpies de la
UAB va commemorar el seu
primer aniversari carregant i
descarregant un pilar de quatre
carregat per sota, un tres de sis i un
pilar de quatre. El plat fort dels
actes del matí el va servir el grup
musical Tradivàrius, que va fer

La Festa Major va donar color 
a l’inici de curs

ballar a tothom a ritme de folk-
rock. La resta de la jornada es va
completar amb actuacions
musicals als diferents escenaris
instal·lats per tot el campus i amb
actes que ja comencen a ser
tradició a l’Autònoma, com la
Gran Gimcana, l’Escenari Boig i

l’exquisida i monumental paella de
Festa Major, cuinada pel personal
del bar de Ciències. Com a
clausura de la Festa, es va fer un
endimoniat ball de diables a càrrec
dels Diables de la Verneda, i el
ball final amb el grup Riders
Rhytm and Soul Band. 

L’èxit de la Festa Major va fer
realitat per unes hores la utòpica
proclama amb la qual es va tancar
el pregó, encara que només fos per
unes hores.

Ve de la p. 1

L’acord preveu l’establiment de
targetes específiques per a es-
tudiants i personal de la UAB.
Així, l’abonament mensual entre
les zones 1 i 3 –Barcelona i
Cerdanyola-Universitat–, que
costava 4850 pessetes, passa a
costar-ne 3850. L’aplicació
d’aquesta nova tarifa suposa un
preu unitari de 87,5 pessetes el
viatge, a una mitjana de vint-i-dos
dies d’utilització al mes. Aquest
mateix abonament de Cerdanyola a
Cerdanyola-Universitat passa a
costar 2250 pessetes, unes 51
pessetes el viatge. Aquesta moda-
litat de pagament permet fer 
dos viatges diaris durant el període
de vigència (trenta dies), i es 
pot adquirir a les estacions de la
zona 1 de rodalies i a l’estació de
Cerdanyola del Vallès de la Renfe.
També es crea un nou abonament
anual que permet fer un nombre de
viatges il·limitat durant el període
de vigència. Aquest abonament
tindrà un preu de 29.000 pessetes.
Els abonaments anuals permeten
de fer un nombre de viatges
il·limitats durant el període de
vigència i poden adquirir-se, fins

al dia 11 de desembre de 1995, a
l’oficina situada a la consergeria
de la planta baixa de la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empre-
sarials. Per adquirir els abona-
ments, caldrà presentar la sol·li-
citud corresponent, que es troba a
l’oficina d’abonaments i a la

de transports Sarbus, pel qual 
es posa a disposició de la comu-
nitat universitària un nou tipus de
viatge amb abonaments mensuals
–2600 ptes.– i anuals –21.650 ptes.
Aquests abonaments permeten fer
un nombre de viatges il·limitats
durant el període de vigència i
poden adquirir-se, fins al dia 11 de
desembre de 1995, a la mateixa
oficina de la Facultat de Ciències
Econòmiques. 

Per subscriure els abonaments
caldrà portar una fotografia i el
carnet que acrediti ser membre de
la Universitat. Per als estudiants
que van escollir viure durant el
curs a Cerdanyola o a Ripollet
confiant en el servei gratuït
d’autobusos de la Universitat, la
UAB ha dissenyat un sistema
propi de beques.

D’aquesta manera, s’intenta
solucionar els problemes creats pel
canvi de tarifes i per la supressió
del servei gratuït d’autobusos entre
Cerdanyola i la UAB. Des de
l’inici de curs, els estudiants van
mostrar el seu desacord i van
organitzar assemblees i actes de
protesta. 

El Rectorat va reconèixer errors
de precipitació en la posada en
marxa dels nous sistemes de trans-
port, atribuïts a la rapidesa amb
què s’havia de tancar l’operació.

Solucions per al transport

consergeria de cada centre. En
ambdues modalitats caldrà pre-
sentar el carnet que acrediti ser
membre de la comunitat univer-
sitària.

D’altra banda, també s’ha
arribat a un acord amb l’empresa

Els alumnes van reivindicar
solucions concretes 

per al problema del transport 
en la sessió acadèmica 

de la inauguració de curs.

Actuació de la colla castellera Ganàpies de la UAB.
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Martin Rodbell, premi
Nobel de medicina, 
a l’Hospital «Germans
Trias i Pujol»
El premi Nobel de medicina de
1994, Martin Rodbell, va dur a
terme, el dia 31 d’octubre, una
detinguda visita a l’Hospital
Universitari «Germans Trias i
Pujol», on va visitar els labo-
ratoris i va mantenir contactes
amb els investigadors. Martin
Rodbell és un dels especialistes
més destacats en bioquímica
endocrinològica.

Informàtica 
i educació
Prop de dos-cents professors i
estudiants de diferents nivells
educatius de tot l’Estat van
participar, els dies 12, 13 i 14 de
setembre, en el Congrés Edu-
mac’95 Informàtica i Educació,
organitzat pel Departament de
Didàctica de les Matemàtiques i de
les Ciències Experimentals, el
Servei d’Aplicacions Educatives i
la Facultat de Ciències de
l’Educació. 

Al Congrés, s’hi van fer trenta-
cinc comunicacions i s’hi van
desenvolupar deu tallers de
música, educació infantil, llen-
gües estrangeres, matemàtiques,
sensors, gestió escolar, educació
especial, vídeo i la utilització
educativa de la xarxa Internet.
S’ha editat un CD-ROM amb les
actes de les comunicacions, els

L’anàlisi de l’ADN, que es farà en
aquesta unitat, afegeix un valor
Pedigrís genètics p
Els darrers anys, les aplicacions de
la genètica molecular en l’ava-
luació dels caràcters hereditaris i
en la identificació animal s’han
desenvolupat d’una manera
creixent.

Atesa la gran similitud que hi
ha entre l’organització dels
genomes dels mamífers, el
desenvolupament dels mapes
genètics en humans i ratolins té
molta importància per facilitar
l’elaboració dels mapes d’espècies
domèstiques. Gràcies al des-
envolupament del mapa genètic
humà, han estat aïllats els gens
responsables de moltes malalties
hereditàries, la qual cosa ha per-
mès un diagnòstic precís abans
d’aparèixer els primers símptomes.
El projecte Genoma Caní (Dog
Genome Project o DOGMPA,
mapa genètic caní) pretén
revolucionar la medicina vete-
rinària arribant a identificar els
gens associats a les caracte-
rístiques morfològiques i de
comportament de les diferents
races, com també els gens
responsables de malalties here-
ditàries, com el càncer, l’epilèpsia,
la displàsia de maluc, els desordres
en la coagulació o malformacions
òssies, entre altres.

L’elaboració del mapa genètic
caní requereix la caracterització de
marcadors moleculars polimòrfics
específics. La possibilitat de trobar
aquests marcadors associats a una
determinada malaltia d’origen
genètic permetrà el desenvo-
lupament de protocols de diag-
nòstic molecular per anàlisi
d’ADN.

Actualment, el grup de
Genètica i de Millora del

Departament de Patologia i de

documentació del Centre ja
er als gossos
Producció Animals, en el qual hi
treballen els professors Armand
Sánchez, Laura Altet i Olga
Francino, està caracteritzant
marcadors polimòrfics i ha posat a
punt les tècniques de detecció
necessàries per a l’aplicació
d’aquests marcadors en les proves
d’identificació individual i de
paternitat en l’espècie canina.
nou a l’animal de companyia, ja
que proporciona un registre
permanent i inalterable de cada
exemplar, informació que serà
introduïda en una base de dades i
serà mantinguda, a més, com un
banc d’ADN. L’ADN d’un gos no
canvia mai i, per tant, comprovar-
ne la identitat és simplement
qüestió d’analitzar una nova
assignatura de campus (Olimpisme

mostra de sang i comparar-la amb
l’anterior. És òbvia la utilitat
d’aquesta informació en el cas de
robatori o pèrdua de l’animal de
companyia, per verificar pedigrís,
excloure falses paternitats i evitar
possibles fraus. 

Paral·lelament, l’estudi del
banc d’ADN de tots els animals
analitzats permetrà la identificació
de línies portadores de deter-
minades malalties, com també
l’estudi de la seva freqüència en la
població.

Els últims avenços en genètica
molecular aplicada al genoma caní
es van recollir en el II Congrés
Internacional DOGMAP, que va
tenir lloc a Cambridge l’abril
passat, i on el grup de Genètica de
la Facultat de Veterinària va
presentar els seus treballs
d’investigació com a únic
laboratori assistent de l’Estat
espanyol. 

El laboratori de genètica
molecular de la Unitat de
Producció Animal i el grup de
Deontologia i Legislació Veteri-
nària de la UAB, en col·laboració
amb Avepa (Associació de Vete-
rinaris Especialistes en Animals
Petits), oferiran com a servei
rutinari, i amb un cost raonable,
l’anàlisi genètica d’identificació
individual i el test de paternitat en
totes les races canines. 

Aquest servei, adreçat tant a 
la professió veterinària com als
propietaris i criadors de gossos,
pioner a Europa, es comple-
mentarà, a més, amb la creació
d’un banc de dades genètic i
d’ADN. La inclusió d’un animal
en aquest registre permetrà no
solament la seva identificació i la
certificació de genealogia, sinó
també el diagnòstic molecular per
a totes les malalties genètiques que
el projecte GENOMA caní vagi
materials dels tallers i el
programari educatiu.

Formació permanent
L’Institut de Ciències de l’Educació
(ICE) de la Universitat Autònoma
de Barcelona, amb el suport del
programa comunitari Leonardo, va
organitzar, els dies 23 i 24
d’octubre, un seminari europeu
titulat «Evitar l’exclusió dels
treballadors amb risc de mobilitat:
l’orientació en la formació
permanent», que va tenir lloc a
l’hotel Campus, i al qual va
participar l’exresponsable de
Recerca del Centre Europeu per al
Desenvolupament de la Formació
Professional (Cedefop).

El Seminari va consistir a obrir
un debat sobres les experiències
d’orientació dels assalariats per tal
de proposar iniciatives a la Unió

caracteritzant.
Set anys després de la seva
constitució, el Centre d’Estudis
Olímpics i de l’Esport es con-
solida com una institució de
projecció internacional en la
recerca i la divulgació de les
relacions entre l’olimpisme,
l’esport i la societat.

La creació, al començament
d’aquest any, de la Càtedra
Internacional d’Olimpisme, la
primera de les seves caracte-
rístiques arreu del món, fruit d’un
conveni de col·laboració entre la
UAB i el Comitè Olímpic Inter-
nacional, representa una fita
important en la consolidació
internacional del Centre.

El servei d’informació i de

Centre d’Estudis Ol
ímpics i de l’Esport
disposa de més de 3500 títols de
consulta i està connectat al catàleg
col·lectiu de les biblioteques de la
UAB i als centres de docu-
mentació esportiva internacionals.
Actualment, s’està elaborant una
connexió pròpia a la xarxa
Internet.

El catàleg de publicacions del
Centre, que actualment disposa 
de 10 monografies i 47 documents
de treball, es veurà incrementat
aquest mes amb dues noves
publicacions sobre l’impacte dels
Jocs, les dues en edició anglesa.

L’activitat docent del curs
1995-1996 del Centre inclou
l’organització de dos cursos
universitaris de postgrau i d’una
i Esport des de la Perspectiva de
les Ciències Socials).

La realització, els pròxims
dies, del I Simposi Internacional
sobre Cerimònies Olímpiques és la
primera activitat d’abast inter-
nacional de la Càtedra Interna-
cional d’Olimpisme. 

El Simposi, organitzat con-
juntament amb el Museu Olímpic
de Lausana, tindrà lloc durant la
setmana del 13 al 18 de novembre,
i es divideix en dues parts. La
primera tindrà lloc a l’hotel
Campus de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i abordarà
les cerimònies olímpiques com a
ritus moderns i com a fenòmens
mediàtics. La segona tindrà lloc al
Museu Olímpic de Lausana i se
centrarà en l’evolució històrica de
les cerimònies olímpiques, des de
la d’Atenes de 1989 fins al nostres
L’Autònoma
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PAS funcionari

En el marc de les negociacions
entre l’equip de govern i els
representants del col·lectiu del
personal d’administració i serveis,
el dia 13 de setembre es va
formalitzar l’acord d’accions
relacionades amb l’execució del
catàleg de llocs de treball del PAS
funcionari. Aquest acord té tres
grans àmbits d’actuació:

– El de les accions d’aplicació
general a les plantilles actuals, que
s’ha materialitzat amb un
corriment generalitzat de nivells i
amb l’equiparació de la major part
de les retribucions a les de la
Generalitat de Catalunya.

– El de la possible recatalo-
gació de determinades places.

– El de la possibilitat de la
promoció personal en el mateix
lloc de treball.

L’acord formalitzat ha pres
com a base la major especia-
lització i l’increment de la qualitat

dinamització lingüística per fo- als concursos de professorat.
Antoni Oliva Cuyàs va ser
escollit degà de la Facultat de
Ciències el dia 24 d’octubre. 
El nou equip de govern és
integrat per Antoni Méndez
Vilaseca, vicedegà d’Ordenació
Acadèmica; Joan Sorribes
Gomis, vicedegà d’Economia i
Serveis, Josep Santalò Pedró,
vicedegà d’Infraestructura
Docent; Joan Soldevila Bartolí,
vicedegà d’Estudiants i d’Afers
Institucionals, i Regina Martínez
Barchino, com a secretària de la
dels serveis per part del col·lectiu
del PAS funcionari, i ha de ser
concretat en el marc de l’e-
laboració del nou catàleg de llocs
de treball, en fase de negociació.

Autònoma Solidària
El termini de la convocatòria
d’ajuts individuals i de projectes
de la Comissió Autònoma So-
lidària finalitzarà el dia 30 de
novembre. Els formularis es poden
demanar al Vice-rectorat de
Relacions Internacionals. Per a
més informació, truqueu al telèfon
581 14 39.

Premi
Bernadeta Cornella Vidal, alumna
de la Facultat de Ciències Eco-
nòmiques i Empresarials, va
obtenir el primer premi pel seu
treball «El capitalisme té set.
L’empresa i el medi ambient», en
la primera edició del Premi
Universitat-Empresa, patrocinat
pel Consell Social, i emmarcat en
els projectes professionals que els
estudiants de Ciències Econò-

Facultat.

Nomenaments
Xavier Parés Casasampera ha estat
nomenat director del Departament
de Bioquímica i de Biologia
Molecular; Arturo Noguerol
Rodríguez ha estat, també, nome-
nat director del Departament de
Didàctica de la Llengua, de la
Literatura i de les Ciències
Socials; i del Departament de
Sociologia n’és directora Maria
Jesús Izquierdo Benito. Aquests
nomenaments s’han fet amb
efectes del dia 1 d’octubre passat.

Compartir cotxe
El Vice-rectorat de Campus i de
Qualitat Ambiental de la
Universitat Autònoma de Bar-
celona ha engegat de nou la
campanya per impulsar que els
estudiants comparteixin el cotxe
per anar a la Universitat. Els
alumnes que tinguin places
disponibles al seu cotxe o que
vulguin viatjar amb algun altre
company poden trucar a l’Oficina

dia 24 de novembre.

El temps
Des del mes d’octubre funciona al
campus una estació meteorològica
instal·lada a la Facultat de Ciències
de l’Educació, que, a més de servir
per a diverses pràctiques dels
alumnes, tindrà utilitat per
conèixer les dades més
significatives. Tot seguit, donem
un resum de les dades més
significatives del mes d’octubre.
Albert Balcells i González,
catedràtic d’Història Contem-
porània, ha rebut de la
Generalitat de Catalunya la
Creu de Sant Jordi pel conjunt
de la seva obra historiogràfica,
formada per més d’una dotzena
de llibres, i per la seva activitat
en favor de la introducció de la
història de Catalunya a l’en-
senyament reglat. La seva
història del nacionalisme català
acaba de ser publicada en anglès
per Macmillan amb el títol
Catalan nationalism: past and
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miques i Empresarials realitzen en
el Programa Universitat-Empresa. 

present. d’Informació (tel. 581 11 11), la
qual s’encarregarà de posar-los en
contacte.

La temperatura màxima va ser de
30 graus el dia 1 d’octubre, mentre
que la mínima va ser de 9,5 graus
el dia 12. La velocitat màxima del
vent es va produir el dia 29, amb
34 quilòmetres per hora. La pluja
ha estat de 28 litres per metre
quadrat; la màxima pluviositat es
va obtenir el dia 5, amb 14 litres
per metre quadrat. La humitat
relativa màxima va ser d’un 93 per
cent el dia 5, i la mínima, d’un 68
Claudi Cuchillo i Foix, professor
del Departament de Bioquímica i
membre destacat de l’ONG
Pharmaciens sans Frontières, ha
estat guardonat recentment amb
la Medalla de Plata de la
Universitat de Tuzla (antiga
Iugoslàvia), en reconeixement de
la seva tasca acadèmica i d’ajut
L’Autònoma

humanitari.
Per tal de fomentar la redacció de
tesis doctorals en llengua catalana
a la UAB, i també per assegurar la
qualitat lingüística de les tesis en
català, la Comissió de Política
Lingüística va aprovar uns ajuts
per al curs 1994-1995, que van
recaure en: Carme Miralles, «Les
polítiques del transport urbà i la 
transformació urbana: el cas de
Barcelona», del Departament de
Geografia; Carles Llinàs, «Ars
Angelica: l’angeologia del beat
Ramon Llull en el context de 
les seves doctrines filosòfico-
teològiques: l’especulació artística
del beat com a participació angèli-
ca: gnoseologia subjacent», del
Departament de Filosofia; i Enri-
queta Anticó, «Estudis de sistemes
líquid-líquid i sòlid-sòlid en pro-
cessos de metalls valuosos», del
Departament de Química.

Quant als ajuts aprovats per la
Comissió destinats a projectes de

Política Lingüística
universitària, l’Institut de Ciències
mentar l’elaboració de projectes
que contribueixin a dinamitzar l’ús
de la llengua catalana a la UAB,
han rebut finançament els
projectes següents: Divercat,
Guillem Bou, del Departament de
Pedagogia Aplicada; llibre de
preguntes de resposta múltiple
sobre el programa de Farma-
cologia de la Facultat de Medicina,
Elisabet Vila, del Departament de
Farmacologia i de Psiquiatria; i
Drecera catalano-japonesa, Ricard
Jordana, del Departament de
Filologia Anglesa i de Germa-
nística. 

També s’ha iniciat com a
experiència pilot l’activitat d’una
comissió de dinamització lingüís-
tica en quatre centres: Dret,
Ciències, Filosofia i Lletres i
Medicina (Unitat Docent de
Bellaterra). Per al curs 1995-1996
la Comissió ha aprovat tres con-
vocatòries d’ajuts: correcció de
tesis doctorals, projectes de
dinamització i traducció al castellà
de la documentació que es presenta
Ajuts per a vídeos
didàctics
En el marc del programa de suport
a la innovació de la docència
de l’Educació (ICE) ha obert una
convocatòria d’ajuts per a la
realització de vídeos didàctics.
Aquests ajuts cobreixen la
producció d’un vídeo en format
Betacamp SP que comporti una
feina de producció no superior a
tres setmanes. La realització del
vídeo serà a càrrec dels equips
tècnics de l’ICE i la responsabilitat
de la redacció del guió i de la
direcció científica del projecte
correspon als professors que el
presentin. Les sol·licituds hauran
de presentar-se a la secretaria de
l’ICE, abans de les 14 hores del
per cent el dia 12.
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