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almenys en els pròxims tres anys.
cialment, segons els acords de la
Junta de Govern de l’any 1994 i
les necessitats sorgides d’un
augment de superfície construïda o

nous estudis i els ingressos propis
(capítol V), amb l’estimació
calculada per a cadascun. Les

Continua a la pàg. 2
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Transparència
informativa

La Junta de Govern 
del dia 25 de gener
passat va aprovar la
creació d’una Comissió
de Transparència
Informativa, que pugui
estudiar en profunditat
tots els aspectes de la
informació que genera 
la Universitat i el seu
coneixement pert part
dels membres de la
comunitat universitària.
La Comissió serà
escollida en la propera
Junta de Govern del dia
22 de febrer.
L’esmentada comissió
estarà integrada 
pel secretari general 
de la UAB, que en serà 
el president, 
el cap de l’Àrea d’Afers
Institucionals, que
actuarà com a secretari, 
i els membres que
pròximament seran
escollits, i que seran: 
dos vice-rectors, un degà, 
un cap de departament,
un professor, 
dos estudiants i un
representant del PAS.
D’altra banda, en la
mateixa sessió de la
Junta de Govern, es va
plantejar la conveniència
que el Claustre 
debati la qüestió 
de la transparència

PUBLICACIÓ DE LA
informativa i tots 
els aspectes de la
comunicació a la UAB.

Universitat Autònoma de Barcelona
 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA •  FEBRER

El pressupost del 1996

El pressupost per a l’any 1996 de la Universitat Autònoma de
Barcelona ha estat condicionat per la decisió de la Generalitat
de Catalunya de prorrogar el pressupost de 1995 amb les

limitacions que això suposa per al Comissionat per a Universitats 

i Recerca. L’equip de govern de la
que existeixen, ha elaborat un info
de la qüestió i els passos que se se
del pressupost, i que tot seguit pub

Els problemes econòmics de la
nostra universitat s’agreujaran,
atès que la Generalitat de
Catalunya ha decidit prorrogar el
seu pressupost i que el corres-
ponent al Comissionat per a
Universitats i Recerca és el mateix
de l’any 1995, sense cap tipus
d’increment, amb independència
dels esforços del Comissionat per
introduir-hi millores. La incertesa
davant les variacions que pugui
haver-hi al llarg de l’any 1996 fa
necessària una política pressu-
postària, per part de la nostra
universitat, de prudència, però al
mateix temps que delimiti molt
clarament els aspectes als quals cal
donar prioritat per mantenir i
millorar la qualitat de la docència i
de la recerca, encara que sigui en
detriment, temporal o definitiu,
d’altres assignacions pressupos-
tàries. El marc econòmic en el
sector públic no creiem que sigui
conjuntural, sinó que perdurarà
tenir, ja fa deu anys, la iniciativa
d’impulsar tot allò que caracteritza
la vida d’un municipi: serveis, vida
cultural i festa major. 
AB, conscient de les dificultats
me en què s’explica l’estat 
uiran per a l’elaboració 
iquem íntegrament.

El Claustre General de la UAB
del 4 de desembre de 1995, com
també la Junta de Govern i el
Consell Social del mateix mes van
aprovar les línies generals del
pressupost de la UAB per al 1996.
Aquestes línies s’han dissenyat
sota l’òptica de l’estricta con-
tinuïtat, respectant únicament els
compromisos establerts els anys
1994 i 1995. La previsió de des-
peses ha considerat bàsicament
l’actualització monetària del 3,5%,
els nous triennis i trams, tant del
personal d’administració i serveis
com del personal docent i
investigador, l’augment de per-
sonal corresponent al desen-
volupament dels nous estudis ja
autoritzats, i els compromisos
assolits en el tercer conveni
col·lectiu per al personal laboral de
les universitats públiques ca-
talanes, i l’acord amb el PAS
funcionari de la UAB (capítol I).
Les despeses de funcionament
(capítol II) han augmentat par-
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de l’increment dels costos de
fluids i altres despeses indirectes.
A la resta del pressupost, les
despeses estan relacionades amb
l’aplicació del pla plurianual
d’inversions (PPI), amb les
despeses financeres que comporta
o amb els ajuts a l’estudi i al
transport.

La previsió d’ingressos s’ha
fonamentat en els tres orígens més
significatius: la subvenció de la
Generalitat de Catalunya, les taxes
acadèmiques i els ingressos propis,
i, finalment, les transferències de
capital i els préstecs i crèdits
concedits. 

Ingressos

La subvenció (capítol IV) s’ha
considerat igual que la de l’any
1995, incrementada en el 3,5% i en
les partides de nous estudis
autoritzats anteriorment, els trams
de docència i investigació, la
compensació de l’efecte de la
matrícula gratuïta per família
nombrosa de tres fills, i les
partides ja acordades l’any 1995
amb el Comissionat per a Uni-
versitats i Recerca (segona fase del
programa de millora de la qualitat
docent o l’expedient d’homo-
logació europea de Veterinària).
Les taxes acadèmiques (capítol III)
s’incrementen amb l’IPC de 1995,
i l’augment estimat de crèdits per a
Primera pedra
La plaça Cívica, nucli de trobada i
de serveis al campus, ha iniciat el
seu procés de realització material
amb la col·locació de la primera
pedra, que va tenir lloc el dia 24 de
gener, amb la presència del
comissionat per a Universitats i
Recerca, Joan Albaigés, i el director
general d’Universitats, Josep Font. 

El professor Josep Egozcue va
recordar que, juntament amb la
professora Assumpta Cros, va

Analitzem, per tant, el procés ja
iniciat d’elaboració del nostre
pressupost i que ens marca el
futur.
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comissions paritàries i es discuteix

l’aprova definitivament.
Tanmateix, l’aprovació no és

ferma fins al vist-i-plau, per part
de la Conselleria d’Economia i

prioritaris; quart, incentivar un
estalvi immediat o a mitjà termini
en tots els capítols de despeses,
tant en les polítiques de l’equip de

9

Cap. 1. Despeses de personal
58,4% (57,9%)

bé
 

Cap. 4. Transferències corrents
1,3% (1,3%)

Cap. 6. Inversions reals
(21,7%)16,6%

Cap. 9. Amortització de préstecs
6,9% (4,0%)

Resum del pressupost de despeses de l’any 1996Resum del pressupost de despeses de l’any 1996Resum del pressupost de despeses de l’any 1996
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transferències de capital (capítol
VII) són les dotacions per a re-
cerca, equipaments o inversió en
obra civil, que corresponen a les
previsions autoritzades del PPI o a
les assignacions previstes en els
diversos programes (recerca,
infraestructures), sovint per a tres
anys i de tipus finalista, com
també els préstecs i crèdits
concedits (capítol IX), que també
estan fixats d’acord amb les
actuacions a mitjà termini.

Les diferències entre la pre-
visió de despeses i la d’ingressos,
bàsicament en l’àmbit del pres-
supost corrent i no de béns de
capital, són de prop de quatre-
cents milions de pessetes, i es
justifiquen pel no reconeixement
previ per part de la Generalitat de
Catalunya de l’increment de
triennis del PAS i el PDI (61 M
PTA), del conveni col·lectiu de les
universitats (72 M PTA), de les
despeses induïdes (108 M PTA),
de l’increment dels preus dels
fluids i serveis (99 M PTA) i de
l’increment de les despeses
financeres (35 M PTA) pel retard
en el cobrament de les sub-
vencions, com també altres par-
tides menors.

Negociacions

En aquest sentit, la nostra
universitat ha iniciat les
negociacions amb la Direcció
General d’Universitats per poder
augmentar la subvenció de la
Generalitat que permeti equiparar
despeses i ingressos. Tanmateix, la
situació actual, tal com es va
informar a la Junta de Govern del
dia 25 de gener, presenta una

El pressupost del 1
Ve de la pàg. 1
L’Autònoma

incertesa econòmica i pres-
supostària per part de la
Generalitat de Catalunya. La
pròrroga pressupostària i les

Cap. 5. Ingressos patrimonials
0,7% (0,3%)

Cap. 6. Alienació d'inversions
reals 0,3% (0,9%)

Cap. 7. Transferències de capital
16,2% (17,0%)

Cap. 9. Disposi

Resum del pressupost d’inResum del pressupost d’inResum del pressupost d’in

Nota: les dades entre parèntesis fan referència al pressupost d'ingressos de l'a
mesures de contenció de la
despesa per part del Govern han
significat congelar la subvenció a
les universitats públiques catalanes
en el pressupost de 1995, sense
cap tipus d’increment. Si aquesta
situació no es resol, hi haurà una
diferència entre la previsió de
despeses i d’ingressos de 1250
milions de pessetes. Tanmateix, hi
ha la convicció que l’increment del
3,5% al personal reconegut de la
UAB i altres partides que
prevèiem que no haurien de quedar
congelades, d’acord amb els
compromisos de l’Administració
central o de l’autonòmica, com són
els casos dels nous trams del
personal docent, dels nous estudis
autoritzats ja iniciats o la matrícula
gratuïta pel tercer fill, deixarien el
diferencial entre despeses i
ingressos previstos en, aproxi-
madament, vuit-cents milions de
pessetes.

És obvi que, davant d’aquesta
situació tan difícil, cal plantejar-se
un paquet de mesures de
prevenció, tant en l’elaboració del
projecte de pressupost des de la
perspectiva de la relació entre
despeses i ingressos, com en la
seva execució. En una situació
d’excepcionalitat, cal reforçar la
informació i el consens de les
mesures que s’han d’adoptar, com
també la priorització dels objectius
que s’han d’assolir i els
procediments que cal emprar.
L’elaboració del pressupost
s’inicia amb la proposta de l’equip
de govern, assessorat pels tècnics
de la Gerència i sobre la base de
les línies generals del pressupost.
Se n’informa al col·lectiu
d’estudiants i del PAS en les

96
a la Comissió d’Economia i
Serveis delegada de la Junta de
Govern, que en fa les modi-
ficacions oportunes abans de la

Cap. 3. Taxes i altres ingressos
16,9% (16,4%)

Cap. 4. Transferències corrents
58,4% (56,7%)

ció de préstecs
7,6% (8.7%)

gressos de l’any 1996gressos de l’any 1996gressos de l’any 1996

ny 1995.
discussió i la votació, en dues
sessions, separades almenys per
quinze dies, de la Junta de Govern.
Llavors es porta a la Comissió
Econòmica del Consell Social i al
Ple d’aquest, que el discuteix i
Finances i del Comissionat per a
Universitats i Recerca, del capítol
primer de despeses (personal).

Mesures de prevenció

L’elaboració del pressupost i les
mesures de prevenció es faran de
forma paral·lela i s’aprovaran,
probablement, en juntes de govern
diferents. L’elaboració d’aquestes
mesures correspon també a l’equip
de govern, que n’informarà als
directors de departaments, als
degans i als directors de centre i
als col·lectius d’estudiants i de
PAS, en les reunions que
regularment s’han establert, però
serà la Comissió d’Economia i
Serveis la que les analitzarà i
adaptarà per a la seva aplicació.
Així mateix, se n’informarà a la
Comissió Econòmica i al Ple del
Consell Social.

Aquestes mesures de prevenció
preveuran els apartats següents:
primer, la congelació de les
partides de despeses del pressupost
de 1996 equivalents a les partides
incertes d’ingressos, per tal que es
puguin alliberar a mesura que se
n’asseguri l’ingrés. El capítol II de
despeses de funcionament es veurà
afectat en un 20%, com també el
capítol I de personal; segon,
definir molt clarament els
objectius prioritaris per al 1996,
que bàsicament són garantir la
docència i la millora de la seva
qualitat, com també donar el

Cap. 2. Compra de 
i de serveis 12,7%

Cap. 3. Despeses financeres
4,0% (2,4%)

Nota: les dades entre parèntesis fan referència al pressupost de despeses
màxim suport possible a la recerca,
respectar la partida del 0,7 com a
acord del Claustre General, i els
acords establerts amb el PAS, el
PDI i els serveis en el darrer any;
tercer, establir uns procediments
que millorin el coneixement i la
transparència de la despesa per tal
d’aconseguir una millor eficàcia
d’acord amb els objectius
govern i la Gerència com en
l’administració descentralitzada;
cinquè, promoure l’increment dels
ingressos propis mitjançant la
clarificació de les funcions de la
Universitat, i emprant els
programes per objectius en les
unitats bàsiques de la docència, la
recerca i la gestió, i els contractes-
programa en tots els serveis o
unitats no bàsics de la Universitat;
i, sisè, l’equip de govern cen-
tralitzarà  amb transparència
informativa les decisions que es
prenguin sobre la utilització dels
ingressos no certs que s’incorporin
al pressupost en relació amb les
despeses condicionades.

El parer de l’equip de govern de
la UAB és que es pot afrontar amb
tranquil·litat, ja que considerem
possible que l’estructura orgànica i
funcional de la nostra universitat
sàpiga adaptar-se a un control més
acurat de la despesa, a una millor
eficàcia i racionalitat dels recursos
disponibles, com també a acon-
seguir un increment dels recursos
propis. 

Al mateix temps, aquest equip
treballarà estretament amb l’es-
tructura gerencial per millorar els
instruments d’anàlisi i control de la
despesa, i en la negociació amb el
Comissionat per a Universitats i
Recerca per aconseguir els recursos
pressupostaris que ens corres-
ponen. 

El repte que hem d’assolir és
continuar millorant la qualitat de la

ns corrents
(12,6%)

e l'any 1995.
docència i de la recerca de la
nostra universitat, encara que no
disposem de tots els recursos que
considerem necessaris.
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El Grup d’Estudis Sociològics
sobre la Vida Quotidiana i el
Treball (QUIT), adscrit al Depar-
tament de Sociologia, ha realitzat
una investigació sobre el Programa
Interdepartamental de Renda
Mínima d’Inserció (PIRMI).

El PIRMI, que es va posar en
funcionament el 1990, és la versió
catalana de les rendes mínimes
d’inserció que, durant la dècada
dels vuitanta, van introduir
diversos països europeus, amb la
finalitat d’oferir a les persones i
famílies més desfavorides uns
recursos econòmics mínims, com
també les condicions de la seva
reinserció social i laboral
mitjançant una sèrie d’accions a
les quals s’ha de comprometre el
beneficiari.

La metodologia de l’estudi es
va orientar en dues vessants. La
primera es va centrar en l’ex-

Recursos mínims i 
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plotació de la base de dades del
mateix programa, i la segona, de
caràcter més qualitatiu, es va basar
en entrevistes en profunditat sobre
un ventall ampli de persones que
participen en els nivells centrals,

encarregats de desenvolupar a la
UAB una tècnica nova dins la
classificació de marbres.  Es
intermedis i locals del programa.
De la valoració de les carac-

terístiques socials de la població
beneficiària, se’n desprèn que el
col·lectiu típic del PIRMI està
integrat per persones joves, dones
separades i divorciades amb fills al
seu càrrec, i persones que presen-
ten grans mancances pel que fa a
nivells d’instrucció, de qualifi-
cació professional i d’habitatge,
entre altres.

La investigació posa de ma-
nifest que la implantació d’aquest
programa al territori de Catalunya
no té relació amb les necessitats
socials dels diferents municipis i
comarques, mesurats a partir
d’indicadors com la taxa de
desocupació, la renda familiar,
l’analfabetisme o l’índex de de-
pendència. Les raons de la seva
implantació desequilibrada són de
tipus polític, professional, social, i
relatives al seu disseny fonamen-

einserció social
talment urbà i excessivament cen-
tralitzat.

Entre les deficiències més
notables dels primers anys de

de materials arqueològics.
Les anàlisis de matèries orgà-

niques són a càrrec de Rafael
Mora, del Departament d’Antro-
coordinació escassa entre els seus
nivells diferents d’intervenció, la
gran diversitat de maneres
d’interpretar-lo i de posar-lo en
pràctica (conseqüència sobretot
d’una formació escassa dels
professionals prèvia a la seva
posada en marxa), la manca de
recursos humans i materials
suficients i adients a les
necessitats de la població a la qual
s’adreça, i la manca d’estructures
de participació de la societat,
principalment dels sectors
econòmics.

Per tot això, el programa rep
nombroses crítiques i és motiu
d’insatisfaccions. És obvi, també,
que no es pot esperar d’un
programa d’aquestes caracterís-
tiques, per perfecte que sigui, que
contraresti els efectes dualitzadors
del nostre model de desenvolu-
pament i de societat, segons les
conclusions del Grup d’Estudis
Sociològics sobre la Vida Quo-
tidiana i el Treball.

Els resultats de la investigació
van ser presentats, en un seminari
professorat i del personal d’admi-

la Ciència i Tecnologia dels
Aliments de Catalunya, que in-

que va tenir lloc recentment al

part dels materials, però, torna a
El Servei d’Anàlisis Arqueo-
lògiques de la UAB té l’objectiu
de donar suport a les inves-
tigacions de materials arqueolò-
gics trobats a les diverses
excavacions d’arreu del país.
Els materials que s’hi
analitzen poden ser in-
orgànics (pedres, cerà-
miques, metalls...) o or-
gànics (carbons, llavors,
fauna...).

Les anàlisis de materials
inorgànics es realitzen al
Departament de Geologia de
la Facultat de Ciències (sala
C2/093), i el responsable n’és
el professor Aureli Álva-
rez. En aquest departa-
ment s’estudien els
materials inorgànics
amb diverses tècni-
ques: mitjançant
microscopis petro-
gràfics i electrònics,
mitjançant difracció de raigs X,
i per mitjà de diverses anàlisis
químiques. 

Quan no es disposa de la
tècnica adequada per fer l’anàlisi
encarregada, els responsables del
Servei han d’adreçar-se a altres
institucions. El professor Aureli
Álvarez també ha estat un dels

Servei d’Anàlisis A
posada en pràctica destaquen: la

tracta de l’estudi d’aquest mineral
per mitjà del tractament digital
d’imatges. Aquesta tècnica es

desenvolupa conjun-
tament amb el Ser-

vei de Tracta-
ment d’Imatges
de la Univer-
sitat Autòno-
ma de Bar-
celona.

El treball
del professor
Aureli Álvarez

ha estat relacio-
nat amb diversos

museus de 

Cata-
lunya, com
el de Tarragona, el de Gavà o el de
Girona. A més a més, el professor
Álvarez ha realitzat diversos
projectes per als departaments de
la UAB relacionats amb l’anàlisi

rqueològiques
Departament de Sociologia de la
UAB, pel professor Tomàs García
González, un dels investigadors
del grup.

pologia Social i de Prehistòria.
Les troballes orgàniques

s’estudien de diverses maneres.
Per exemple, les llavors (blat,
ordi...) i les terres on es troben
barrejades són traslladades als
camps experimentals, a prop del
Dispensari. Un cop allà, passen
per diversos tamisos que separen
el que és orgànic del que és
inorgànic. Les llavors que s’hi
troben s’estudien amb el
microscopi. Les col·leccions de
referència permetran més tard
determinar a quina espècie per-
tanyen.

L’anàlisi de les troballes de
restes òssies d’animals es fa
mitjançant l’estudi comparatiu
d’esquelets, que es troben a la Fa-
cultat de Medicina. L’encarregat
d’aquest vessant del Servei d’A-
nàlisis Arqueològiques és Jordi
Estévez.

Un cop f inal i tza ts  e ls
estudis, els materials romanen
durant  un quant  temps a  les
instal·lacions de la Universitat.
No obstant  a ixò,  l ’espai  és
reduït. Aquesta és una de les
preocupacions  més  grans  de
Rafael  Mora ,  que  veu d’una
manera cr í t ica el  fet  que les
troballes arqueològiques restin a
qualsevol lloc de la Universitat
de manera improvisada. Gran
mans dels seus propietaris, la
majoria dels quals són museus
de poblacions de Catalunya.
Candidatures
d’estudiants
Més de 260 candidats, repartits en
42 candidatures, concorren a les
properes eleccions dels repre-
sentats dels estudiants al Claustre
General de la UAB.

L’associació que ha presentat
més candidatures estudiantils és el
BEI, en els seus distints col·lectius,
amb un total d’onze candidatures,
seguit de l’AEP, que n’ha presentat
vuit, i la FNEC, amb sis. A diverses
facultats es presenten també
Assemblearis i Independents.

Per centres, a la Facultat de
Ciències Polítiques i de Sociologia
és on la contesa electoral serà més
renyida, ja que s’hi han presentat sis
llistes. A Ciències, Ciències Econò-
miques i Empresarials, i Filosofia i
Lletres, l’oferta es reparteix en cinc
candidatures per cada facultat, una
més que a la Facultat de Dret.

Les eleccions al Claustre Ge-
neral, que tindran lloc el dia 6 de
març, serviran per escollir els
representants dels estudiants, del
nistració i serveis (PAS). En total,
els estudiants hauran d’escollir
setanta-cinc representants.

Llicenciats 
en Tecnologia 
dels Aliments
Els primers llicenciats en Ciència i
Tecnologia dels Aliments podran
començar a exercir aquesta nova
titulació al final del mes de febrer.

La primera promoció d’aquesta
titulació, de segon cicle, que im-
parteixen conjuntament la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona,
la Universitat de Barcelona i la
Universitat de Lleida, aporta una
formació específica per al camp de
la indústria alimentària, la segona
en importància econòmica, tant a
Catalunya com a la Comunitat
Europea. Aquesta titulació s’im-
parteix a la Facultat de Veterinària.
Enguany, la matrícula per a la
llicenciatura s’ha ampliat de cent
places a cent trenta, de les quals un
20 per cent serà per a llicenciats.
El processos de control d’aliments,
la transformació de les matèries
primeres i els problemes de la
nutrició i de la salut pública són
estudiats en profundidat en aquesta
titulació. També s’ha constituït
l’Associació per a la Promoció de
tentarà donar impuls i potenciar les
sortides professionals a la nova
titulació.

L’Autònoma 3
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Joan A. Argente, professor del
Departament de Filologia Ca-
talana, va ser elegit president de

 97 CORREGIT   12/2/96 16:
Facultat de Ciències de l’Educació
la Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans, institució 
de la qual n’és membre des de
l’any 1989.

Joan Estruch i Gibert, professor
del Departament de Sociologia,
va ser nomenat, en la sessió
ei
 d
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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

segon semestre ens permeti
de millorar, encara més,
l’efectivitat dels dispositius
per a la recollida de dades.

plenària del mes de desembre

passat, membre numerari de la
Secció de Filosofia i Ciències
Socials de l’Institut d’Estudis
Catalans.

Octavi Fullat i Genís, professor
del Departament de Pedagogia i
de Didàctica, va ser nomenat, el
L’Autònoma

desembre passat, membre
numerari de la Secció de
Filosofia i Ciències Socials de
l’Institut d’Estudis Catalans.
Reconeixement de serve
Amb l’aprovació per part de la
Junta de Govern de la UAB dels
serveis especialitzats (S3), es
completa el quadre de serveis de
suport a la docència i a la recerca
que ofereix l’Autònoma. Aquests
serveis es classifiquen en tres tipus
de figures: serveis tècnics generals
de suport a la docència i a la
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Rectorat/Veterinària
Eix central/Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Eix central/Econòmiques
Estació Renfe
s especialitzats (S3)
externs/interns, o de pràctiques
docents), adscrites a un depar-
tament o centre del qual depèn la
seva administració. 

Un S3 ha d’oferir un tipus de
servei ben definit, amb un re-
glament de funcionament propi
(normes, accés, tarifes, etc.), i amb
un professor de la UAB com a
NOM ADSCRIPCIÓ

Servei d’Assaigs Radioimmunològics i d’Endocrinologia Unitat de Fisiologia Animal. Departament de Biologia 
Cel·lular i de Fisiologia

Servei de Bioquímica Clínica Veterinària Facultat de Veterinària
Servei de Biotecnologia Animal Unitat de Bioquímica de Veterinària. 

Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
Servei de Datació de Triti i de Carboni 14 Departament de Geologia
Servei d’Anàlisis Arqueològiques Departament d’Antropologia Social i de Prehistòria
Servei de Seqüenciació i Síntesi d’Àcids Nucleics Unitat de Bioquímica de Veterinària. 

Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular

tècnics de suport a la recerca (S2);
i serveis especialitzats (S3). 

Els S3 són unitats mixtes
(laboratoris de prestació de serveis

La Junta de Govern va aprovar
el reconeixement dels serveis
especialitzats (S3) que tot seguit
indiquem:
Servei d’Aplicacions Educatives
Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya
Gabinet Geològic d’Anàlisi Territorial i Ambiental

Record de Joan Sardà
La vigília de Nadal va morir
l’economista i professor Joan
Sardà i Dexeus. Molt jove va ser
professor ajudant a la Universitat
Autònoma republicana; va ser un
actiu inspirador de mesures de
política econòmica: la instauració
del primer impost sobre la xifra de
Departament d’Història Moderna i Contemporània
Unitat de Geodinàmica Externa i d’Hidrogeologia. 
Departament de Geologia

espanyola que van seguir són fites
remarcables, com ho és el seu pas
pel Banc d’Espanya.

La Facultat de Ciències Econò-
miques i Empresarials el recordarà
com el primer degà de la Facultat
els anys 1970-1973, quan va saber
imposar el criteri que els
professors fessin uns mesos de
treball de formació abans d’im-
partir classes. La Facultat li va
Servei d’autobusos
Coincidint amb l’inici del segon
semestre acadèmic, el dia 19 de
febrer entrarà en funcionament un
nou circuit de circumval·lació del

negocis a Catalunya durant la
Guerra Civil, el Pla d’Estabi-
lització de 1959 i les mesures
liberalitzadores de l’economia
de tren Cerdanyola-Universitat
amb els diferents edificis del
campus. Cada una d’aquestes
línies farà un recorregut diferent,
de manera que es facilitarà
l’arribada a qualsevol punt del

retre l’últim homenatge en vida en
un acte multitudinari i entranyable
que va tenir lloc el dia 14 d’oc-
tubre de 1993.
servei d’autobusos de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona.
Hi haurà dues línies –vermella i
blava–, que connectaran l’estació

campus per la via més curta. A les
consergeries de cada centre i als
mateixos autobusos, hi trobareu
informació dels nous horaris.

L Í N I E S  D ’ A U T O B U S O S

BLAVA VERMELLA

Estació Renfe Estació Renfe
Ciències Medicina
Lletres Ciències de la Comunicació
Ciències de l’Educació Hotel Campus
Eix central/Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Rectorat/Veterinària
Lletres/Ciències
Estació Renfe
L’avaluació de
l’actuació docent
des de la percepció
dels estudiants
Gràcies a la bona
predisposició demostrada 
pel professorat 
i pels estudiants, l’enquesta
sobre la docència del primer
semestre, realitzada 
el mes de desembre passat,
ha pogut fer-se en unes
condicions satisfactòries.
El Vice-rectorat de
Professorat comunica, 
tot seguit, algunes dades 
de caràcter general, que
constitueixen el primer pas
de la retroalimentació
informativa indispensable, 
a la qual tenen dret tots 
els que han col·laborat 
en el procés:

• Han estat processades
50.011 enquestes, 
amb una mitjana de 104
qüestionaris per
assignatura avaluada 
(en aquesta fase, només
s’avalua el 50% 
de la docència 
del primer semestre).

• Ha estat avaluada
l’actuació docent de 782
professors, la qual cosa
representa el 91% 
dels professors que
podien ser enquestats 
en aquesta fase.

• De les 504 assignatures
que formaven part 
de la mostra, 482 
han estat enquestades
efectivament (96%).

• Això significa que, 
dels 1881 grups de
docència que podien ser
enquestats, 1538 
ho han estat efectivament,
és a dir, un 82%.

Esperem que l’avaluació del
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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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