
aportat per la Comissió de
Seguiment Econòmic del Claustre.
En el document es fa saber
l’estimació de les grans xifres 
i els criteris generals que donaran
lloc, posteriorment, al Projecte 
de Pressupost.
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La Junta de Govern del dia 14 de
desembre passat va aprovar la
convocatòria d’eleccions, la
normativa electoral, i també
l’elecció dels membres de la Junta
Electoral de les properes eleccions
dels representants dels estudiants,
dels professors i dels membres del
personal d’administració i serveis
(PAS) al Claustre General. 

La Junta Electoral ha quedat
constituïda pel secretari general,
Salvador Alegret, la vice-rectora
d’Estudiants i de Promoció
Cultural, Mercè Izquierdo, i els
membres escollits per la Junta de
Govern, la degana de Ciències
Polítiques i Sociologia, Judith
Astelarra, el professor Sebastià
Solé Cot, la representant del PAS,
Esther Pardo, i els representants
dels estudiants, Gemma Mores,
Raimon Gassiot, Òscar Coromina,
i Carles Julià Viñas García.

El dia 6 de març tindran lloc
les eleccions al Claustre General
per escollir 134 professors, 75
alumnes i 25 membres del PAS,
que, juntament amb els repre-
sentants d’instituts, els directors de
centre i el mateix rector, integren
els 250 claustrals.

Eleccions al Claust
D’altra banda, el dia 18 de

desembre sobre la plaça Cívica, ha obli
d’ús la zona d’aparcaments que hi hav
entre l’estació dels Ferrocarrils de la 
facultats de Dret i de Ciències Econòm
s’han reforçat els aparcaments dels pun
campus. La nova zona de pàrquings de
Lletres-Psicologia, Ciències de l’Educ
tindrà capacitat per a 600 cotxes; a
pròxima reunió de la comissió
paritària tindrà lloc el dia 19 de
febrer i tractarà dels locals
d’estudiants, la plaça Cívica i la
problemàtica del transport.

El calendari electoral queda
establert en els terminis següents:
el 19 de desembre, publicació i
difusió del cens; el 12 de gener, fi
del termini de reclamacions al
cens; el 24 de gener, fi del termini
de presentació de candidatures; 
el 26 de febrer, inici de la
campanya electoral; el 5 de març,
fi la campanya electoral i fi del

6 de mar
procediment del
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gat a deixar fora
ia sota la plaça,
Generalitat i les
iques. Per això,
ts perifèrics del
 les facultats de
ació i Ciències

 Medicina se’n

diferents: blau, ve
per l’estació de la 
Veterinària; la líni
central, la Facultat 
la Facultat de Med
vermella circularà
aquest nou servei d
final de gener, aban
lloc la proclamació oficial dels
resultats definitius de les eleccions
per part de la Junta Electoral.

En la mateixa Junta de Govern
del dia 14 de desembre, es va
aprovar la modificació del sistema
d’elecció dels representants dels
departaments a la Junta Govern, en
el sentit que dels representants a la
Junta de Govern que correspon a
cada grup de departaments, dos
seran elegits per votació entre els
departaments del grup, i la resta,
seguint un torn rotatori. La
presència a la Junta de Govern per

ç de 1996
Aprovat l’informe
del rector
El Claustre General de la UAB va
aprovar l’informe anual del rector
per 91 vots a favor, 6 en contra 
i 10 en blanc, en la sessió que 
va tenir lloc el dia 4 de desembre, 
a la sala d’actes del Rectorat.
En aquest informe, el rector, entre
altres temes, va queixar-se de la
inversió insuficient que tant el
Ministeri com la Generalitat fan a la
UAB, i va denunciar que, mentre
s’ha posat en marxa un nou pla
d’estudis, la subvenció en pessetes
constants per alumne ha disminuït
fins a situar-se al nivell de 1991.
També va presentar el projecte de
remodelació de la plaça Cívica,
amb nous serveis que entraran en
funcionament a l’octubre de 1996.
Va anunciar la demanda de noves
titulacions per tal de completar
l’oferta, especialment en el camp de
les titulacions tècniques.  
Posteriorment, el Claustre va aprovar,
també per majoria, l’informe de
política de professorat i les línies
generals del pressupost de 1996. 
La proposta sobre la política de
professorat planteja rebaixar la
relació del nombre d’alumnes per
docent de divuit a quinze. Pel que fa
a l’horari lectiu, es preveu establir-lo
en sis hores setmanals. La política
que es defensa en aquest document
permetrà l’elaboració d’una plantilla
teòrica que constituirà la base de les
mesures que s’hauran d’anar
aplicant els anys vinents, i definirà
un marc institucional indispensable
per poder solucionar els problemes
de professorat.
Les Línies Generals de Pressupost 
de 1996, també aprovades en
aquest Claustre, és un document

PUBLICACIÓ DE L
desembre va tenir lloc la reunió de
la comissió paritària, integrada per
membres de l’equip de govern i de
les associacions d’estudiants, en la
qual es va acordar donar la
màxima difusió al procés electoral
i fer una crida a la participació. La

el 6 de març, dia
El dia 8 de març 
resultats provi
eleccions i s’inici
presentació d’im
finalitzarà el 
Finalment, el dia 

La primera pedra de la nova plaça Cívica es posarà el
dia 24 de gener, a les 12.30 hores. Les obres han
comportat diversos canvis en l’estructura viària del
campus universitari.

La construcció del nou centre de serveis, sobre el
qual es va informar en el número monogràfic del

Els pàrquings alternatius
 vot per correu; 
de les eleccions.
es publicaran els
sionals de les
arà el període de
pugnacions, que
15 de març.
9 de març tindrà

elecció exclou el departament del
torn rotatori.

En l’esmentada Junta de
Govern, també es van aprovar
modificacions en la normativa de
mestratges i de presentació de tesis
doctorals i en la de diversos depar-
taments.

podran aparcar 175; al pàrquing del Rectorat, uns 200;
i 175 més, a la carretera de l’eix central, que, provi-
sionalment, també s’utilitzarà per suplir la manca
d’aparcaments ocasionada per l’enderroc de la plaça
Cívica.

Així mateix, per potenciar que els estudiants deixin
els seus cotxes als aparcaments de la perifèria, la UAB
ha reforçat el servei d’autobusos de circumval·lació
que uneix els diferents punts del campus. S’han creat
tres línies de circumval·lació, identificades amb colors
rd i vermell. La línia blava passarà
Renfe, l’eix central i la Facultat de
a verda unirà Cerdanyola amb l’eix
de Veterinària, la Vila Universitària,
icina i l’estació de la Renfe; la línia
 en sentit contrari. És previst que
’autobusos entri en funcionament al
s que comencin els exàmens.
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La Facultat de Ciències de la
Comunicació va acollir, del 12 al
15 de desembre, el VI Congrés de
l’Associació Espanyola d’Histo-

dels estudis cinematogràfics dins
l’àmbit universitari». En l’acte
d’obertura, el rector, Carles Solà,
va recordar que la celebració

Cent anys de cinema

ful 9
Aproximació 
al Tercer Món
L’ONG ideal és la que només
finança, no té cooperants i es
dedica a educar i a sensibilitzar.
Aquesta és una de les diverses
conclusions a les quals es va
arribar al VII Curs d’Aproximació
al Tercer Món, que es va fer del 28
de novembre al 15 de desembre,
organitzat per l’Assemblea Món-3
de la UAB. Aquest curs, a més a
més de ser una aproximació
introductòria, crítica i calidos-
còpica a la realitat del Tercer Món,
en el context del sistema capi-
talista mundial, es va concebre per
retre un petit homenatge a
l’escriptor nigerià Saro-Wiwa. Ken
Saro-Wixa i vuit companys seus,
integrants del Moviment per la
Supervivència del Poble Ogoni,
van ser executats pel règim militar
de Nigèria el 10 de novembre
passat.

El programa del curs estava
format per nou conferències, una
projecció de vídeo i una taula
rodona, l’últim dia. Entre els temes
que es van tractar hi havia: medi
ambient i desenvolupament;
població i recursos; mitjans de
comunicació; cooperació inter-
nacional; i colonització i
dependència a l’Àfrica. Els
ponents que van impartir les
sessions són majoritàriament
professors universitaris o membres
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el sabadellenc Ramon Gràcia, han

s

L’exvicepresident del Govern preguntes que li van adreçar els
Comunicació. Les ponències i la
taula rodona van tenir lloc a la
Facultat de Ciències Econòmiques
i Empresarials i a la de Ciències
Polítiques i de Sociologia, mentre
que la projecció es va fer a
Ciències de la Comunicació. 

Comboi humanitari
cap a Bòsnia
El dia 16 de desembre, un comboi
d’ajut humanitari va sortir cap al
nord de Bòsnia. 

El comboi, compost per dos
camions carregats amb quaranta-
quatre tones d’aliments i de
material escolar i higiènico-
sanitari, el va coorganitzar
Universitaris per Bòsnia, el
Comitè pels Balcans de SETEM i
AVAFES, de la Facultat de
Veterinària. Isaac Andrade, d’Uni-
versitaris per Bòsnia, va destacar
la decisiva col·laboració del
L’Autònoma

personal de Vila Universitària, de
l’Àrea de Logística i de Medi
Ambient, del Vice-rectorat de
Campus i de Qualitat Ambiental,
del Vice-rectorat de Relacions
Internacionals i del personal de
Magatzem i Transports.
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riadors del Cinema (AEHC),
dedicat, sota el títol «Cien años de
cine español», a l’anàlisi històrica
del centenari d’aquest mitjà.

Carmen Alborch, a la
iniciat, com a experiència d’in-
tercanvi cultural, social i polític,
en l’esmentada associació. L’acte
va tenir lloc a la sala de reunions
de professors i de PAS de l’hotel
Campus. La professora i coor-
dinadora de les tertúlies, Assumpta
d’aquest centenari coincideix amb
«la primera promoció de lli-
cenciats en Comunicació Àudio-
visual», i amb un altre aniversari,

lausura del Congrés.
Narcís Serra va parlar del tema
genèric «Què passa?», en què va
fer una anàlisi de l’actual situació
política, econòmica i social del
país. Va afirmar que la qüestió
educativa era absolutament
prioritària per al govern socialista,
1942, i modificada posteriorment
per tal d’adaptar-la a les
necessitats polítiques del règim
franquista en la postguerra
mundial. Aquesta primera versió
es creia perduda, però fa tres
mesos se’n va trobar una còpia a la
Filmoteca de Berlín. El professor
de la UAB Fèlix Fanés, per la seva
banda, va presentar un guió, fins
ara desconegut, d’una pel·lícula
que Salvador Dalí tenia previst
rodar amb els germans Marx el
1937, i que mai no va arribar a
filmar-se. També es va  presentar
un CD-ROM sobre una història
antropològica del cinema espanyol
i dues novetats editorials: una
d’àmbit internacional, Historia
general del cine, i l’altra d’àmbit
estatal, Historia del cine español.

Però el Congrés no es va
limitar en les seves sessions al
recinte de la Universitat Autònoma
de Barcelona, i va organitzar
sortides per visitar l’exposició 
El segle del cinema, al Centre 
de Cultura Contemporània de
Barcelona, i per presentar, a
Girona, el Museu del Cinema,
integrat per la col·lecció Tomàs
Mallol, una de les més completes
d’Europa en aparells de cinema
primitius.

L’acte de clausura va ser
presidit per la ministra de Cultura,
Carmen Alborch. La ministra va
lloar la feina dels historiadors del
cinema «per la salvaguarda i
protecció del patrimoni cinema-
togràfic». També va afegir que
aquesta tasca, feta amb rigor
científic, legitima l’estudi del
cinema com a disciplina uni-
versitària, en analitzar «el cinema
com a document, com a art i com a
indústria».

Com a cloenda de l’acte de
clausura, Romà Gubern va fer
pública una enquesta feta entre els
congressistes, en la qual es
El Departament de Comu-
nicació Àudio-visual i de Publi-
citat va patrocinar i organitzar la

els vint-i-cinc anys de la Facultat
de Ciències de la Comunicació.

El Congrés es va desenvolupar

celebració del congrés a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona.
Segons Romà Gubern, president
del congrés i de l’AEHC, això ex-
pressa «la definitiva implantació

Narcís Serra va ser el primer
convidat, el dia 30 de novembre
passat, a les tertúlies que un grup
de membres de l’Associació
d’Amics de la UAB, que presideix

Narcís Serra, amb el
al llarg de quatre dies de ponèn-
cies, col·loquis i presentacions de
treballs, entre els qual va destacar
la projecció de la versió original de
la pel·lícula Raza, estrenada l’any

 Amics de la UAB
Cros, va ser l’encarregada
d’impulsar aquesta nova etapa de
l’Associació d’Amics de la UAB,
en la qual es vol potenciar la
participació i el debat.
demanava una relació de les deu
millors pel·lícules espanyoles dels
cent anys del cinema. Els his-
toriadors es van decantar majo-
ritàriament per El espíritu de la
colmena, de Víctor Erice, seguida
d’El verdugo, de Berlanga, i de
Viridiana, de Buñuel.

en un moment en el qual s’albiren
canvis que poden afectar nega-
tivament el món educatiu.

Ramon Gràcia va presentar
aquest primer tertulià, que és
professor de la Universitat
Autònoma de Barcelona i que va
respondre a les nombroses
diversos participants en la
tertúlia. 

La pròxima tertúlia tindrà lloc
properament, a la mateixa sala, i el
convidat serà Ferran Mascarell,
que parlarà de les propostes
culturals de Barcelona.
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radioactius que hi havia instal·lats
als edificis del campus pels
aparells que actualment estan
homologats. Amb l’aplicació
d’aquesta mesura es contribueix a
la preservació del medi ambient al
campus universitari.
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Des de la darreria dels anys
seixanta, han estat moltes les
aplicacions que s’han donat als
liposomes, que han estat utilitzats
especialment com a models de
membrana, vehicles de fàrmacs i,
més recentment, també com a
adjuvants de vacunes.

Sens dubte, l’aplicació més
coneguda dels liposomes ha estat
en el camp de la cosmètica o de la
dermatocosmètica. Probablement,
el boom publicitari d’aquest sector
industrial ha emmascarat, en part,
altres usos dels liposomes.

La composició dels liposomes
és variable en funció de l’ús
previst, però, en general, estan
formats en un 80% per fosfolípids,
principalment fosfatidilcolina
lecitina.

La lecitina és una molècula
anfifílica, atès que té un cap polar,
el grup colina i dues cues
hidrofòbiques de catorze a divuit
àtoms de carboni cadascuna. En
presència d’aigua, aquestes
molècules tendeixen a agrupar-se
espontàniament formant bicapes li-
pídiques esfèriques, de tal manera
que les cues hidrofòbiques es
disposen a l’interior de les bicapes,
i els caps polars, a l’exterior,
interaccionant amb l’aigua. A

Liposomes per a la
aquesta estructura se li va donar el

Sala Blanca, o clean room en la
denominació anglosaxona ori-
ginària, fa d’aquest servei un mitjà
òptim per a la fabricació de
dispositius de microelectrònica, ja
que qualsevol partícula de pols que
hi hagués en suspensió en l’aire
durant el procés de fabricació de la
motiu, s’han dedicat molts
esforços a aconseguir mètodes de
preparació a escala industrial, tant
a partir de lecitina, o seguint la
metodologia de Lucas Meyer, que
ha fabricat uns preparats de
proliposomes, «prolipos». Aquests
compostos, la principal matèria
primera dels quals és la lecitina,
permeten d’obtenir liposomes i
d’incorporar substàncies al seu
interior mitjançant mètodes
totalment usuals en qualsevol
procés de fabricació.

L’any 1994 es va donar a
conèixer una nova aplicació dels
liposomes. Concretament, el
doctor J. L. Parra, del CSIC, va
aplicar els liposomes a la tintura
dels teixits de llana.

A partir d’aquesta idea i
conscients de la dificutat que
representava utilitzar els liposomes
en la seva forma tradicional a la
indústria tèxtil, es va iniciar una
col·laboració entre Lucas Meyer
España i la Unitat de Biofísica de
la Facultat de Medicina de la
UAB, amb la finalitat d’iniciar un
estudi de posada a punt dels
«prolipos» per a l’ús del tenyiment
de teixits de llana a escala
industrial i sense variar els
mètodes usuals de la indústria

indústria tèxtil
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tèxtil. El fruit d’aquesta
onar lloc al

extil. Aquest
oordinat pel

a

Superior d’Investigacions Cientí-
fiques (CSIC) i de la Facultat de
Ciències. En l’actualitat, el
director científic n’és el doctor
Jordi Bartrolí, que s’encarrega de
supervisar els aspectes científics i
el finançament del servei. Així
mateix, el director del Laboratori
dels treballs del Dr. Parra, són: és
un preparat que té una gran
estabilitat en les condicions usuals
d’emmagatzematge de la indústria
tèxtil; permet la preparació dels
liposomes moments abans de ser
afegits al bany de tenyiment, amb
la qual cosa garanteix la seva
presència en el procés de
tenyiment i, d’altra banda, no
canvia la composició del bany;
també permet, al tècnic de
tenyiment, d’incorporar el
colorant o altres compostos als
liposomes o, si ho prefereix,
utilitzar els liposomes com a
acompanyant del tenyiment sense
incorporar cap compost al seu
interior. Aquest preparat ha estat
utilitzat en diferents assaigs a
escala de laboratori i, a partir
d’aquests assaigs, se n’ha mo-
dificat la composició fins a
aconseguir la més adient. Amb la
composició definitiva s’han fet
tenyiments de llana de diferents
tonalitats i a escala industrial en
les mateixes condicions en què es
realitza aquest procés en qualsevol
indústria del sector.

Dels resultats que s’han
obtingut, se’n podria destacar la
temperatura de tenyiment, que és
de 20º, la qual cosa implica un
15% de reducció en la despesa de
vapor d’aigua per escalfar el bany
de tenyiment; i la reducció del
temps del procés. Pel que fa als
nom de liposoma, paraula d’origen
grec (lipos = greix, soma = cos).

En els primers treballs

col·laboració va d
preparat Prolipo-T
projecte ha estat c
publicats, la majoria de mètodes
d’obtenció de liposomes eren
mètodes que només tenien utilitat
a escala de laboratori. Per aquest

La importància de l
El Laboratori d’Ambient Con-
trolat, un servei científico-tècnic
de suport a la recerca, ha canviat
de nom. En una de les darreres
juntes d’usuaris se’l va rebatejar
amb el nom de Servei de Sala
Blanca UAB. La seva antiga
denominació portava a errors. No
es tracta d’un servei de control del
medi ambient de la Universitat. El
Servei de Sala Blanca UAB posa a
l’abast dels diversos grups
d’investigació de l’Autònoma una
zona d’ambient ultrapur, on
l’aigua i l’aire són en condicions
de màxima puresa.

Aquesta característica de la
professor Manel Sabés.
Les principals novetats que

presenta aquest preparat respecte
d’altres, i especialment respecte

 puresa
peça, la faria malbé. Així mateix,
la Sala Blanca permet el rentat de
microxips amb aigua ultraneta,
sense partícules sòlides i amb una
conductivitat baixíssima. De la
mateixa manera que amb els
microxips, la Sala Blanca permet
la manipulació de qualsevol tipus
de prototipus final (sensors,
components òptics, etc.), els quals
demanen un context de fabricació
de màxima puresa i precisió.

El Laboratori d’Ambient
Controlat, o Servei de Sala Blanca
UAB, es va crear a l’inici dels
anys vuitanta com a resultat d’un
projecte conjunt del Centre
residus en el bany de tenyiment,
s’observa una reducció del 30% de
sulfats, la quasi total desaparició
del colorant residual del bany, i
una reducció de la DQO, quantitat
d’oxigen necessària per oxidar el
residu present, de 7000 mg/ml a
300 mg/ml.

dóna el vist-i-plau als grups que hi
treballen. No obstant això, el
responsable que el servei resti en
bones condicions és el seu director
tècnic, Josep Peral. 

El denominat tradicionalment
Laboratori d’Ambient Controlat
disposa de dos grups d’intercanvi
d’aire: un grup que purifica l’aire
del laboratori general, i un altre
que purifica el de la sala de fotolit,
una sala interior on es realitza
l’etapa més delicada dels
prototipus i on l’aire és encara més
pur que al laboratori general. La
diferència entre ambdues sales és
evident. Mentre que a la primera el
nombre de partícules per unitat de
volum oscil·la entre les deu i les
deu mil, a la sala de fotolit mai no
sobrepassa les cent. En ambdós

casos l’aire passa a través d’uns
filtres compressors que són
netejats periòdicament.

Un altre element important
dins el Laboratori és el compressor
de fred, que permet que hi hagi
una temperatura constant de 21º C
dins la sala.
Eliminació dels
parallamps radioactius
L’Àrea d’Arquitectura i de Lo-
gística ha substituït, els darrers
mesos, la totalitat dels parallamps
XX Simposi d’Anàlisi
Econòmica
El XX Simposi d’Anàlisi Eco-
nòmica va aplegar els especialistes
més destacats de totes les
universitats de l’Estat, els dies 13,
14 i 15 de desembre, a l’hotel
Campus de la Vila Universitària de
la UAB.

El Simposi és una trobada
anual organitzada pel Departament
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La salut a Europa
La mostra La salut a Europa: mil
anys d’història es va presentar
aquesta tardor a la Casa de Cultura
de Girona. La mostra, que ha
tingut el suport del Vice-rectorat
d’Estudiants i de Promoció
Cultural de la UAB, descriu el que
ha significat a Europa l’assoliment
de la salut al llarg de mil anys. Des
de Girona, l’exposició ha iniciat un
recorregut per diverses ciutats del
nostre àmbit. La selecció de les

d’Economia i d’Història Eco-
nòmica i l’Institut d’Anàlisi
Econòmica del Consell Superior
d’Investigacions Científiques
(CSIC). Enguany va ser inaugurat
per Miguel Ángel Fernández
Ordóñez.
L’Autònoma 3

imatges i l’elaboració dels textos
han estat a càrrec d’un ampli grup
d’historiadors vinculats al CSIC i a
diverses universitats de l’Estat,
coordinat per Jon Arrizabalaga i
José Pardo (CSIC), i per Àlvar
Martínez Vidal, de la Facultat de
Medicina de la UAB.
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Fàtima Bosch i Tubert,
professora del Departament de
Bioquímica i de Biologia
Molecular (Unitat de Bioquímica
de Veterinària), ha estat
guardonada amb el premi Rey

l 96 per corregit  15/1/9
la mateixa xarxa de suport. Finalment,

d’Alumnes, l’ha posada a l’abast

Psicologia de l’Educació, amb la
Don Juan Carlos I 1995 per a
investigadors joves de menys de
quaranta anys, en la modalitat
científico-tècnica. El premi li ha
estat concedit en reconeixement
a la seva tasca i a la seva
contribució al coneixement
científic.

Carme Riera i Guilera,
A d r e ç a  p o s t a l:

Xavier Rambla i Josep Antoni

fessors i personal d’adminis-
tració i serveis. Els premis els
convoca el Vice-rectorat d’Es-
tudis sota el lema «El llibre, una
festa». Les obres guanyadores
seran editades pel Servei de
Publicacions de la UAB dins la
col·lecció «Gabriel Ferrater».
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professora del Departament de
Filologia Espanyola, va ser
proclamada, el 25 de novembre
passat, guanyadora del Premio
Nacional de Narrativa, que
concedeix el Ministeri de
Cultura, per la seva obra Dins el
darrer blau.

Josep Lluís Gómez Mompart,
professor del Departament de
Periodisme i de Ciències de la
L’Autònoma

Comunicació, ha estat nomenat
president de l’Asociación de
Historiadores de la Comuni-
cación. Aquesta entitat aplega la
majoria de professors inves-
tigadors sobre història de la
comunicació d’arreu de l’Estat, i
també d’hispanistes.
Plànols a la xarxa
informàtica
Ja es poden consultar els accessos
al campus de l’Autònoma per
mitjà de la xarxa informàtica, amb
una nova opció del sistema Word-
Wide Wed de la UAB. L’opció
presenta dos plànols inter-
relacionats. En el primer es pot
consultar com venir al campus de
Bellaterra. També s’hi explica com
arribar a l’Autònoma si es ve amb
avió, cotxe, tren o autobús.

El segon plànol és el del
campus de Bellaterra, i aporta
informació sobre els centres
docents, els instituts i els centres
de recerca, els serveis i altres
centres d’interès. Aquesta opció ha
estat realitzada pel Servei de
Publicacions en format Acrobat.
L’Oficina d’Informació, de l’Àrea
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del Word-Wide Web de la UAB
amb l’objectiu de facilitar
l’arribada al campus de persones
alienes a la nostra universitat. 

La direcció d’aquests plànols
és http://www.uab.es/mapa.htm.

Nova junta de
l’Associació de
Becaris d’Investigació
L’Associació de Becaris d’In-
vestigació de l’Autònoma va
escollir, el 22 de novembre passat,
en assemblea general, la nova
junta de representants i vocals.
Aquesta associació agrupa becaris
d’investigació de la UAB, siguin
subvencionats pel Ministeri
d’Educació, la Generalitat, la
Universitat o el Consell Superior
d’Investigacions Científiques.
Universitat Autònoma de BarcelonaSi voleu ampliar aquestes
Noguera van ser elegits com a
nous representants externs de
l’associació. La junta comunica
que els becaris interessats a fer de
vocals del seu departament poden
informar-se’n als telèfons 581 25 07
i 581 17 42.

Publicacions
El dia 27 de novembre, a l’aula
magna de la Facultat de Filosofia 
i Lletres, es va presentar el llibre
La llengua rifenya Tutlayt tarifiyt,
editat dins la col·lecció

«Documents» del Servei de
Publicacions de la UAB. A l’acte,
que va ser presidit pel vice-rector
de Relacions Internacionals, Louis
Lemkow, hi van ser presents tres
dels autors: Abdelghani El
Molghy, llicenciat en Filologia
Anglesa per la Universitat d’Ujda,
que viu a Catalunya des del 1988 i
que ha exercit de professor d’àrab
als Estudis Universitaris de Vic;
Carles Castellanos, enginyer
industrial i lingüista, professor de
la Facultat de Traducció i d’In-
terpretació de la UAB; i Mohamed
Tilmatine, intèrpret i traductor,
ensenyant i investigador sobre

llengua i civilització berbers a la
Freie Universität de Berlín. 

A l’acte hi van assistir força
persones membres de col·lectius
d’emigrants d’arreu de Catalunya,
com també el degà de la Facultat
de Filosofia i Lletres, Josep M.
Brucart.

Premi per a l’ICE
El vídeo La sordera, comu-
nicación y aprendizaje, que ha
produït i realitzat l’ICE de 
la Universitat Autònoma de
Barcelona, ha obtingut el Diploma
d’Honor de l’Asociación Española
de Cine Científico (Asecic), de
l’Àrea Humanístico- Social, en el
marc de la VII Bienal de Cine y
Vídeo Científico Español.

Aquest vídeo, dirigit per Núria
Silvestre, del Departament de
col·laboració de Jesús Valero,
ofereix els criteris necessaris per
crear les condicions òptimes en
l’educació de l’alumnat amb
deficiències auditives per a la seva
plena integració en el món dels
oients.

Concurs fotogràfic
La Facultat de Ciències de la
Comunicació de l’Autònoma i
l’empresa Ciba convoquen el 
I Concurs Universitari de Foto-
grafia Científica, amb premis que
sumen 600.000 pessetes. El
concurs, Premi Ciba 1996, és obert
a tots els universitaris de l’Estat.
El tema de la fotografia ha d’estar
relacionat amb el món de la
ciència i ha de tenir interès
periodístic i comunicatiu. Totes les
fotografies han de lliurar-se
positivades en format 24 x 30 o
equivalent, en blanc i negre o en
color.

El termini per lliurar les
fotografies és fins al 31 de gener
de 1996, al Departament de
Comunicació Àudio-visual de la
Facultat (Apartat 744, 08080
Barcelona). 
dades, us podeu adreçar al mateix
Departament (tel. 581 15 88).
Dinamització
lingüística

Els serveis lingüístics de les universitats de
llengua catalana es van reunir a la UAB
els dies 30 de novembre i 1 de desembre,
amb motiu de la VII Trobada de Serveis
Lingüístics Universitaris.

En la trobada es va tractar el tema
de la dinamització lingüística i es va
establir que cal incorporar el valor
dinamitzador a cada àrea funcional dels
serveis l ingüístics: assessorament i
formació; atès el caràcter interdis-
ciplinari que hauria de tenir el perfil
professional i personal del dinamitzador
lingüístic, es va veure la necessitat de
realitzar, de manera immediata, un curs
de formació de dinamitzador lingüístic.
La Universitat d’Alacant elaborarà una
proposta dels continguts i de la
metodologia del curs, que es proposa
que es faci a l’estiu del 1996; es va
veure, també, la necessitat d’establir un
mecanisme de coordinació de les
actuacions dinamitzadores que tenen
lloc a les diverses universitats; es va
acordar, alhora, que cal aprofi tar
l’impuls actual del voluntariat per crear
una zarxa de suport a les iniciatives de
dinamització lingüística. La prestació
social substitutòria podria integrar-se en
se sol·licitarà als departaments, les
consel leries o els òrgans a qui
correspongui dels governs autònoms una
campanya publicitària conjunta de
promoció de l’ús de la llengua catalana
en l’àmbit de la docència universitària.

Premis literaris
Es recorda que el termini de
presentació dels originals que
participin en el Premi de Poesia
Martí Pol i en el Premi de
Narrativa Pere Calders finalitza
el dia 31 de gener de 1996.
Aquests premis s’adrecen a tots
els membres de la comunitat
universitària: alumnes, pro-
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Àrea d’Afers Institucionals
Gabinet de Premsa. Edifici Rectorat
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel. 581 13 35. Fax 581 25 46

L’AUTÒNOMA 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 /
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