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Junta de Govern
La Junta de Govern del dia 22
de febrer passat va aprovar
d’iniciar el procediment
per a l’adscripció de l’Escola
d’Enginyeria del Medi Ambient
de Mollet del Vallès a la UAB,
i elevar la proposta al Consell
Social per a la seva aprovació.
També es va aprovar la
modificació dels reglaments dels
departaments de Química, de
Patologia i de Producció Animals
i d’Enginyeria Química.
Es va aprovar el reconeixement
del Servei de Documentació per a
la Investigació Transcultural com
a servei especialitzat (S3).
Es va acordar elegir els membres
de la Comissió de Transparència
Informativa següents:
Lluís M. Ferrer Caubet, degà;
M. Jesús Izquierdo Benito,
directora de Departament;
J. Lluís Piñol Rull, professor,
i Asunción Martínez Rivera,
personal d’administració i
serveis. Els alumnes no van
presentar candidats i els dos
vice-rectors ho seran en funció
del tema que tracti la Comissió.
El mateix dia 22, en Junta
de Govern extraordinària,
es va presentar l’avantprojecte
de pressupostos.

Mesa paritària
La mesa paritària entre representants i membres de l’equip de govern que va tenir lloc el 19 de febrer passat
va servir per informar els estudiants sobre el procés electoral
iniciat per renovar la composició
del claustre general de la UAB i
per presentar el futur edifici d’associacions d’estudiants situat a la
plaça Cívica. També es va debatre sobre els transports
i es va fixar per al 18 d’abril la
propera convocatòria de la mesa
paritària, on es tractaran temes
com el voluntariat i la qualitat
de vida al campus.

Universitat Autònoma de Barcelona

Seguretat, higiene i medi ambient al campus de la UAB
Quines són les sortides d’emergència d’una facultat? És sa el nostre
lloc de treball? Treballem en una situació de perill? Com es pot reduir el
nombre de residus que es generen
al campus? Aquests són alguns dels
interrogants que intentarà resoldre
la nova Oficina de Seguretat i
d’Higiene Ambiental (OSHA) de la
UAB, creada al gener d’aquest any.
Segons el seu responsable, Pere
Ysern, l’OSHA parteix del model
dels departaments anglosaxons
d’Environmental Health & Safety,
els quals estan força arrelats actualment en les estructures públiques i privades dels EUA.
Aquesta oficina, emmarcada dins
de l’Àrea de Logística i de Medi
Ambient, és una de les primeres, en
les universitats de tot l’Estat, que té
en compte un aspecte tan important
del treball diari com és la seguretat,
un element no gaire present en la
cultura laboral del país i que sovint
es passa per alt.
Planificarà, dissenyarà, organitzarà i coordinarà tots els aspectes
relacionats amb la seguretat i la hi-

giene (en l’àmbit laboral) i el medi
ambient.
Aquesta nova oficina potenciarà
la gestió ambiental al campus de la
UAB per tal de reduir i tractar adequadament els residus que generen,
per exemple, els diversos laboratoris universitaris. Dins d’aquesta mateixa línia d’actuació, també tindrà
cura de proposar les normes que
s’estableixin per minimitzar la pol·lució, alhora que donarà assessorament i informació ambiental a la comunitat universitària.
Així mateix, assegurarà que, des
del punt de vista ambiental, d’estalvi energètic i de seguretat, la contractació de serveis externs i el disseny de nous edificis reuneixin les
millors condicions possibles.
Un altre vessant de treball serà la
creació i l’aplicació d’un programa
en la preparació de la comunitat universitària en cas d’emergència local
o general. El 29 de febrer, els alumnes de la Facultat de Ciències de la
Comunicació ja van fer el primer simulacre, el qual pretenia sobretot
detectar possibles errors en el siste-

ma d’evacuació de la Facultat. A
més a més, per a Toni Peral, responsable de l’Àrea de Logística i de
Medi Ambient, «és molt important
que la comunitat universitària conegui com ha d’actuar en cas de perill».
La nova Oficina de Seguretat i
d’Higiene Ambiental s’ha creat abans
que entrés en vigor, el dia 11 de febrer, la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals (Llei 31/1995 de 8 de novembre), la qual té l’objectiu prioritari de «fomentar una cultura preventiva mitjançant la formació, la
informació i la participació dels treballadors», i obliga qualsevol empresa o institució a tenir un servei
de prevenció que garanteixi una protecció adequada de la seguretat i la
salut dels treballadors.
Cal assenyalar, finalment, que
l’Oficina de Seguretat i Higiene
Ambiental gaudeix en aquests moments de l’assessorament d’Andy
García-Rivera, director del departament d’Environmental
Health & Safety de la Universitat
de Cornell (Nova York).

Repulsa per l’assassinat de Tomás y Valiente

E

l dia 14 de febrer va ser
assassinat el professor
Francisco Tomás y Valiente
al seu despatx de la Universitat
Autònoma de Madrid. La UAB va
manifestar la seva repulsa en un
comunicat que deia textualment:
«El rector de la Universitat Autònoma de Barcelona i tota la comunitat universitària expressen la
seva consternació i la seva repulsa
per l’assassinat del professor
d’Història del Dret Francisco Tomás
y Valiente, que ha tingut lloc aquest
matí al seu despatx de la Universitat
Autònoma de Madrid. Al mateix
temps, manifesten el seu sentiment
de solidaritat i de condol a la
Universitat Autònoma de Madrid i
a la seva família, com també el rebuig a les accions violentes que
atempten contra la vida de les persones i la convivència pacífica».

La Junta de Govern del dia
22 de febrer també va
expressar el seu rebuig
«davant aquest crim
execrable». Les facultats de Dret de
Catalunya van manifestar la seva condemna per l’assassinat i el dia 15 va
tenir lloc una concentració de protesta a
les portes de l’edifici del
Rectorat de la UAB,

on es van fer cinc minuts de
silenci. El seguit d’actes de
condemna i solidaritat
va acabar el dia 29
de febrer amb un acte conjunt de le s
universitats catalanes que va tenir
lloc al paranimf de
la Universitat de
Barcelona.
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Pràctiques integrades
a Relacions Laborals
Els alumnes de tercer curs de la primera promoció de la diplomatura de
Relacions Laborals han començat,
amb el segon semestre, les pràctiques integrades previstes com a matèria troncal en el pla d’estudis de la titulació, amb una càrrega lectiva de
12 crèdits pràctics, equivalents a 120
hores, que es realitzen entre les entitats col·laboradores (empreses, sindicats, associacions empresarials,
administració pública) que han subscrit un conveni amb la UAB.
El plantejament de les pràctiques
integrades comporta una obertura
real de la UAB en el marc professional que més pot interessar els
alumnes com a futurs especialistes en
recursos humans i relacions laborals
amb capacitat d’assessorament general de les empreses i dels particulars en aquesta matèria.
La formació acadèmica està configurada des de la perspectiva d’una
interdisciplinarietat prevista en el
pla d’estudis que aporta els elements
teòrics necessaris en matèria jurídica, econòmica, psicològica i sociològica.
L’oferta d’assignatures optatives
facilita també l’accés dels estudiants
a altres disciplines complementàries,
com informàtica, cooperatives i societats anònimes laborals, mercat de
treball, o relacions de treballs dins de
les administracions públiques, que
preparen l’alumne en les tècniques necessàries per al futur exercici professional.

Borsa del llibre usat
La Federació Nacional d’Estudiants
de Catalunya (FNEC) a la UAB ha
obert una borsa de llibres usats per als
estudiants. Aquesta borsa consta de
dues llistes de consulta pública, una
amb les persones que volen vendre
llibres usats, i una altra amb tots els
estudiants que estan interessats a
comprar-ne. De moment, ja tenen
una oferta de més de cent cinquanta títols per vendre i confien que
aquesta xifra s’incrementarà considerablement amb l’inici del segon
semestre acadèmic.
La idea d’una borsa de llibres
usats ha sorgit per facilitar l’intercanvi
entre els que es volen desprendre
dels llibres de la carrera i els que en
volen adquirir a bon preu.
Als taulers d’anuncis de les facultats sempre hi ha crides per comprar o vendre llibres. Per consultar o
per apuntar-se a la borsa s’ha d’anar
al local de la FNEC, al costat del bar
d’Econòmiques, al matí o a la tarda,
de dilluns a divendres, o també es pot
telefonar al número 581 13 45.
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La pau a Bòsnia no atura els objectors de l’Autònoma
Tot i la pau a què sembla haver arribat l’ex-Iugoslàvia, la feina que fan
els objectors i voluntaris de
l’Autònoma amb els refugiats bosnians no s’ha acabat. Coincidint amb
els dotze mesos de l’inici del projecte de la UAB a Eslovènia (primer, al camp de refugiats de Tolmin,
i després, al d’Ajdovscina), una delegació del Parlament de Catalunya
va ser convidada a visitar i comprovar in situ la tasca feta. Aquesta delegació va visitar els dos camps de refugiats acompanyada per Jaume Giné,
del Comissionat d’Afers Exteriors i
responsable dels temes de cooperació de la Generalitat; Salvador
Alegret, secretari general de la UAB;
i Jordi Tolrà, responsable de l’Oficina
d’Afers Socials de la UAB.
Els estudiants de la Universitat
Autònoma de Barcelona (objectors
que fan la prestació social substitutòria i membres de Voluntaris
per Bòsnia) han dut a terme el programa Projecte de Preparació al
Retorn per als Refugiats Bosnians, finançat per la comissió Autònoma
Solidària, el Comissionat d’Afers
Exteriors de la Generalitat de
Catalunya i el Ministeri de Justícia.
L’objectiu d’aquest programa era
preparar els refugiats perquè puguin
tornar al seu país quan s’acabés la
guerra i, alhora, estimular les seves
vides durant l’exili.
Aquest grup de la UAB és l’únic
que té permís del govern eslovè per

Un dels voluntaris de la UAB, amb nens bosnians.
viure d’una manera permanent dintre dels camps de refugiats. L’estada dels objectors es fa en períodes mínims de tres mesos, al llarg dels quals
la convivència amb els refugiats és
total, amb les mateixes limitacions
d’espai, de menjar i de comoditats.
Això, segons expliquen els objectors, va ser clau per guanyar-se la
confiança d’una població maltractada per la guerra i escèptica davant
qualsevol ajuda.
La presència dels voluntaris de
l’Autònoma va provocar un canvi
important d’actituds, i va crear una
dinàmica d’activitats, com tallers de
confecció de peücs, classes d’anglès,
de castellà, d’informàtica, de fotografia, d’economia, de cuina, etc.

El Cor de la UAB o l’amor al cant
Do, re, mi, fa, sol, la... El Cor de la
UAB reuneix totes les persones de
la comunitat universitària interessades en el cant coral. Per formar-ne
part no cal tenir un do especial.
Només cal ser amant del cant, passar una prova de veu i tenir bona
oïda, perquè diuen que qui no té oïda no pot entonar.
El Cor de la UAB, la veu cantant
de la Universitat, membre de la
Federació Catalana d’Entitats Corals
(FCEC), prepara anualment tres concerts per al públic universitari. La
pròxima actuació del Cor serà el
Concert de Primavera, que enguany
tindrà lloc el dia 8 de maig, a
l’Auditori de Lletres, i comptarà amb
la participació de cinc cantants solistes
i d’un conjunt orquestral de vint-i-cinc
músics. La peça que s’interpretarà
serà el Magnificat de Bach. Aquesta
actuació serà segurament la més lluïda del calendari. Està previst que,
després, el Cor faci diverses actuacions per altres universitats i també
fora dels cercles universitaris, amb intercanvis i concerts conjuntament
amb altres cors.

La història del Cor arrenca a la
Facultat de Medicina, a la tardor de
1982, quan el professor Baltasar
Plans, de la Unitat Docent de la Vall
d’Hebron, va organitzar aquesta entitat per introduir la música a la
Universitat. Plans va ser el primer
director del Cor. Des de llavors, han
passat per la direcció el musicòleg
Joan Bofill, el violinista i pedagog
Enric Ribó, i el mestre Joan Giral.
A partir de la tardor de 1993, es
va iniciar una renovació dels membres del Cor, encapçalada pel nou
director, Joaquim Miranda, que des
de l’any 1980 es dedica plenament al
camp de la pedagogia musical. A
més a més de professor de la Facultat
de Ciències de l’Educació de la UAB,
Miranda és director de l’escola de
música de l’Orfeó Català i del
Conservatori de Rubí.
Actualment, el Cor de la UAB
està format per uns setanta cantaires,
entre estudiants, membres del personal d’administració i serveis, i professors, la majoria dels quals amb
coneixements de música i membres
actius d’altres corals o de grups de

Ara, amb el canvi de situació política, l’objectiu, tot i no variar les activitats que es fan allà, s’ha de modificar. L’Oficina d’Afers Socials
treballa en un nou programa que mira de facilitar la informació necessària
perquè els refugiats puguin plantejarse el retorn. Aquest nou programa,
executat per l’equip de l’Oficina
d’Afers Socials, tracta de fer de pont
entre els refugiats i les institucions implicades en el retorn dels refugiats:
els governs bosnià i eslovè, l’ONU,
l’ACNUR, etc.
Quan s’assoleixin aquests nous
objectius, serà quan de veritat els
objectors i voluntaris de l’Autònoma
podran parlar no solament de pau sinó d’objectiu complert.

música. El repertori que ofereix és
variat, des de músiques d’autors de
diferents èpoques fins a la cançó
tradicional. Durant el curs acadèmic organitza, com a mínim, tres
concerts: un en l’acte inaugural del
curs; un altre amb motiu de les festes de Nadal, i l’últim sota la denominació de Concert de Primavera.
Aquest curs, el Concert de Nadal de
1995 es va fer a l’església de Sant
Pau del Camp, compartint l’escenari amb el Cor de la Universitat
Pompeu Fabra.
Entre les fites més destacades al
llarg de la trajectòria del Cor, cal
destacar la participació en el concurs de corals de Caja de Álava, juntament amb trenta-vuit cors de tot
l’Estat espanyol. En aquest concurs,
que es va fer a Vitòria el 1989, va
aconseguir el segon lloc ex aequo
amb el Cor Samaniego de Vitòria. El
primer lloc va quedar desert.
El Cor de la UAB també va participar, l’any 1990, en els tallers corals que van tenir lloc a Liverpool, en
el marc d’un programa Erasmus de
música contemporània, juntament
amb el cor de la Universitat de ParísSaint Denis i grups instrumentals de
Bremen i de Liverpool.
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Un nou catèter per prevenir infeccions hospitalàries
Un equip d’investigadors de la Unitat
Docent de l’Hospital del Mar ha dissenyat i ha avaluat experimentalment
i clínicament Segur-Lock, un nou
connector antisèptic per a catèters
intravasculars. Els doctors Antoni
Sitges-Serra i Marcel Segura, del
Departament de Cirurgia de l’esmentat hospital i professors de la
Universitat Autònoma de Barcelona,
han treballat durant anys per esbrinar
les causes de les infeccions relacionades amb els catèters, i han establert
que els microorganismes arriben a la
vena a través de l’interior dels catèters mateixos i no, com es creia habitualment, al llarg de la seva superfície externa.
Basades en conceptes elaborats
als anys seixanta, les estratègies de
prevenció de les infeccions relacionades amb catèters han tingut en
compte les cures de la pell en el lloc
d’entrada del catèter. No obstant
això, moltes d’aquestes estratègies
han fallat en la prevenció d’un nombre important d’infeccions, ja que, tal
com va descriure el doctor A. SitgesSerra a l’inici dels anys vuitanta,
moltes d’aquestes infeccions tenen
el seu origen a l’interior del catèter.
Fonamentats en aquest canvi conceptual, que ha anat guanyant un
ampli reconeixement internacional,
els doctors Sitges-Serra i Segura han
desenvolupat un dispositiu que converteix el catèter en un sistema tan-

cat. Aquest dispositiu consisteix en
un cilindre que s’adapta permanentment al connector del catèter i
que conté una cambra limitada per
dos elastòmers, plena d’alcohol iodat al 3%. Aquesta cambra ha de ser
traspassada per una agulla abans que

El nou connector per catèter
Segur-Lock, una cambra antisèptica continguda en un cilindre de
policarbonat que aïlla la llum del
catèter del medi extern.

Servei de Tractament d’Imatges
El Servei de Tractament d’Imatges,
antic Centre de Tractament d’Imatges
(CTI), ofereix, des de l’any 1986,
servei de processament i anàlisi
d’imatges als departaments i centres
de la Universitat.
Aquest servei va ser pioner a les
universitats espanyoles, un bon tant per
cent de les quals avui dia ja disposa
d’un centre com aquest, que
en certs casos porta el
mateix nom.
El processament
d’imatges pretén
millorar les imatges per tal que es
puguin veure millor; per exemple,
tractar una imatge
per poder observar
una informació on l’ull
humà només pot veure directament una part restringida dels
nivells de grisos que conté la imatge. També es pot realçar una imatge
augmentant-ne el contrast, filtrar-hi
el soroll, restaurar el seu desenfocament, etc.
L’anàlisi d’imatges pretén automatitzar l’extracció d’informació
continguda en les imatges. Per exem-

ple, es poden comptar partícules o
colònies bacterianes, seguir automàticament el moviment d’animals d’experimentació, mesurar objectes (entenent per objecte qualsevol
cosa distingible de la resta de la imatge), reconèixer caràcters, i una infinitat d’aplicacions en les disciplines
que treballen amb imatges
biomèdiques, de microscòpia, de geologia,
traces de partícules,
etc.
Els resultats de
tota aquesta informació es poden treure a través de diferents
mitjans que existeixen al Servei, com
per exemple en hardoopy o en diapositiva d’alta
qualitat, o en paper a través d’impressora de color. Aquests mitjans es
poden utilitzar per realitzar diapositives
de text i transparències en color per a
presentacions.
Pel Servei de Tractament
d’Imatges han passat nombrosos investigadors de diferents departaments,
alguns dels quals han necessitat, pos-

s’estableixi continuïtat entre el catèter i el «gota a gota». D’aquesta manera, no hi ha possibilitat que es contamini la llum del catèter mentre
Segur-Lock estigui adaptat al seu
connector. Proves realitzades in vitro, a l’Hospital del Mar i a l’Institut
Pasteur de París, han confirmat la
capacitat antisèptica i antifúngica
d’aquest nou dispositiu, que és el
primer d’aquestes característiques.
Segur-Lock ha estat desenvolupat industrialment per INIBSA, una companyia farmacèutica
líder en el sector. Aquest projecte
d’I+D de sis anys de durada entre
INIBSA i els investigadors de la
Universitat Autònoma de Barcelona
ha rebut subvencions estatals i autonòmiques, atès l’interès de les
administracions per reduir les
infeccions intrahospitalàries,
especialment les produïdes per catèter, que sumen uns vint mil episodis anuals arreu de l’Estat. Almenys
dos terços d’aquestes infeccions
podrien estalviar-se mitjançant
Segur-Lock.
Un estudi clínic prospectiu realitzat en diversos hospitals catalans,
que es publicarà a l’abril de 1996 a
la revista nord-americana Annals of
Surgery, ha demostrat que SegurLock redueix en més del 90% la prevalença d’infeccions de catèter originades en la seva llum en pacients
amb catèters venosos centrals de més
d’una setmana de durada.
teriorment, disposar de les seves pròpies màquines per poder realitzar les
investigacions d’una manera intensiva.
En aquests casos, el Servei ha donat
assessorament per realitzar la millor
compra possible en funció de les possibilitats i de les necessitats dels usuaris. Alguns dels serveis que ofereix el
Servei de Tractament d’Imatges són
la captació i la digitalització d’imatges de diferents tipus (documents sobre paper, diapositives, fotografies,
radiografies, mostres de laboratori,
imatges microscòpiques, etc.), tant
en blanc i negre o en color; la captació i l’enregistrament d’imatges digitals sobre i des de vídeo en sistemes
VHS, S-VHS, en sistema PAL; la utilització d’editors gràfics i d’imatges
(Corel-draw, Photo Styler, etc.); la
conversió d’imatges a diferents formats; la impressió d’imatges en color
o en blanc i negre sobre hardoopy
fins a una resolució de 640 x 480 amb
256.000 colors (10 x 10 cm), entre
altres.
L’equipament del Servei de
Tractament d’Imatges el componen
un microscopi òptic ZEISS amb platina i òptica totalment automatitzada
comandada per ordinador, amb il·luminació per transmissió i reflexió
amb òptiques des de vint-i-cinc fins
a cent augments.

Deu anys
d’investigació bàsica
en càncer de mama
El Grup Multidisciplinari per a
l’Estudi del Càncer de Mama, de la
Universitat Autònoma de Barcelona,
que dirigeix el professor Eduard
Escrich, celebra aquest any el seu
desè aniversari d’activitat ininterrompuda.
Aquest grup, integrat per investigadors pertanyents a diferents departaments de les universitats
Autònoma i de Barcelona, serveis
hospitalaris i un centre privat, col·laboren conjuntament en un projecte de
recerca bàsica en càncer de mama. El
seminaris, que es realitzen des de fa
deu anys una vegada a la setmana,
formen part dels estudis propis de
la UAB i són reconeguts per
l’Asociación Española de Senología
y Patología Mamaria.

Autoaprenentatge
del català
a la universitat
Els serveis lingüístics de les universitats catalanes, amb el suport de
la Direcció General d’Universitats i
la Direcció General de Política
Lingüística, estan treballant en l’elaboració d’un curs d’autoaprenentatge
del català mitjançant ordinador dirigit, denominat Divercat, adreçat principalment al professorat d’aquestes
universitats (i també al de la
Universitat de Perpinyà, la de les
Illes Balears i les del País Valencià).
També podrà ser utilitzat pels alumnes i pel personal d’administració i
serveis.
Atès que Divercat és un mètode
d’autoaprenentatge, cada alumne
podrà seguir el curs al seu ritme i
dedicar-hi el temps que vulgui. El
programa del curs es basarà en uns
forts condicionants apetitius –es mostra com un còmic interactiu– per
aconseguir que sigui agradable a
l’alumne, que el pot utilitzar com un
joc per a adults. De tota manera, també es podrà usar com una bateria
d’exercicis, sense el component lúdic.
És previst que aquest programa
estigui enllestit al juny de 1996. A
l’inici del curs 1996-1997 es podrà
començar a utilitzar com a programa
de formació. El contingut del curs
correspondrà a un nivell de suficiència, i es basarà en els principis
de la gramàtica textual per tal que
l’alumne sigui capaç, en acabar el
curs, d’escriure textos que necessiti en la seva vida professional. La durada del curs serà d’aproximadament
seixanta hores.
L’Autònoma
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Integració laboral
Santiago Dexeus
Publicacions
de disminuïts
i Josep M. Carrera,
El Servei de Publicacions acaba d’editar una revista nova. Es tracta de la
doctors honoris causa publicació d’art Locus Amoenus, que La UAB, conscient de la importància

Amics de la UAB

Josep Llorens i Terol, professor
del Departament de Pediatria,
d’Obstetrícia i Ginecologia i de
Medicina Preventiva, pediatre des
de fa quaranta anys i professor de
la UAB en fa vint-i-tres, ha estat
guardonat amb la distinció de Soci
d’Honor de la Societat Catalana de
Pediatria, guardó que va ser lliurat en forma de diploma redactat
en llatí. Aquest premi s’afegeix als
que ha rebut al llarg de la seva vida professional, com el de
l’Ajuntament de Barcelona a la
tasca científica més destacada del
1971; el premi per les millors aportacions científiques a la Societat
Catalana de Pediatria els cursos
1982-1983 i 1983-1984; la Medalla
d’Or de l’Institut Dexeus, el 1989;
Soci d’Honor de l’Asociación
Española de Pediatría, el juny de
1994; i Soci de Mèrit de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i de les Balears, l’octubre de 1995, entre altres.
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L’Associació d’Amics de la UAB
ha organitzat dues noves tertúlies.
El dia 30 de gener, Ferran Mascarell
va parlar sobre polítiques culturals a
Barcelona, i el dia 27 de febrer, la professora Fàtima Bosch i el professor
Josep Egozcue van parlar sobre la
teràpia gènica i la manipulació embrionària, la qual cosa va permetre un
viu debat sobre la ciència, la vida, la
moral i les lleis.
La pròxima tertúlia tindrà lloc el
dia 26 de març, i es posarà sobre la taula el tema dels culebrons catalans de
televisió, amb la presència d’un realitzador i d’un productor de televisió.

dirigeix el professor del Departament
d’Art, Joaquim Yarza. La revista és
il·lustrada, tindrà periodicitat anual i
abastarà tots els àmbits de les arts
plàstiques. El Servei de Publicacions
també ha editat el número 17/1 de la
revista Faventia i el número 24 de la
revista Enrahonar.

Inscripció a l’Escola
Bressol Gespa
El període de sol·licituds de places a
l’Escola Bressol Gespa per al curs
1996-1997 s’obre el mes de març
per a tot el personal de la UAB.
L’Escola Bressol Gespa acull infants
de quatre mesos fins a dos anys. Per
a més informació, adreceu-vos a la
mateixa Escola o truqueu al telèfon
581 19 74.

Guia de serveis
universitaris adreçats
Pràctiques de l’INEFC a les empreses
La UAB i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)
van signar, el 26 de febrer passat,
un conveni de col·laboració que permetrà que alumnes de l’INEFC puguin fer pràctiques a la UAB.
Aquestes pràctiques, relacionades
amb l’especialització de Gestió d’Activitats Esportives, es faran a les instal·lacions del Servei d’Activitat
Física (SAF), i serviran per obtenir
crèdits acadèmics. El conveni el van
signar el rector de la UAB, Carles
Solà, i el director de l’INEFC, José
Antonio Sancha. Aquest acord tindrà
validesa durant tot el curs 1995-1996
i serà renovable cada curs.

Ficció televisiva
Un equip d’investigació de la UAB,
encapçalat pel professor Lorenzo
Vilches, de la Facultat de Ciències de
la Comunicació, representa Espanya
en dos projectes europeus que analitzen la ficció televisiva: Europajoves-televisió i Eurofiction.
El primer projecte, observatori europeu de programació televisiva
europea i processos socialitzadors
en els joves, se centra en els països
de la Mediterrània. Promogut per la
RAI italiana i amb participació de
les cadenes franceses France 2 i
France 3 i de TVE, també hi col·laboren Antena 3 TV, Tele 5 i TV3.
Eurofiction és un observatori de la televisió europea de ficció que promou el coneixement i la millora de
qualitat de la ficció televisiva europea.

social de la integració laboral de les
persones amb discapacitats psíquiques, i a iniciativa del Vice-rectorat
d’Ordenació Acadèmica, ha mantingut converses amb diferents associacions que treballen en aquest àmbit. Fruit d’aquestes converses, s’han
establert convenis de col·laboració
entre algunes d’aquestes institucions
i la UAB.
La materialització d’aquests
acords ha significat la incorporació de
tres persones a diferents àmbits d’administració i de serveis, en principi de
forma tutelada, i posteriorment amb
més autonomia i amb contracte laboral temporal.
La seva adaptació i integració als
diferents àmbits ha estat satisfactòria
per a totes les parts.

Pròxim Orient Antic
Organitzat per l’Institut Interuniversitari d’Estudis del Pròxim
Orient Antic, el dia 15 de març s’iniciarà un curs sobre Introducció a les
Religions del Pròxim Orient Antic,
amb dues conferències de P. Gassull
i V. Solanilla, titulades respectivament «L’aspecte històric dels mites
del Pròxim Orient» i «La representació iconogràfica dels déus principals del Pròxim Orient». El dia 22 de
març, L. Feliu parlarà sobre «La religió a Mesopotàmia». Els actes tindran lloc a l’aula 74 de la Facultat de
Filosofia i Lletres. Les altres sessions del curs tindran lloc els dies
12, 19 i 26 d’abril i 3 de maig. El curs
és obert a totes les especialitats i cicles de la UAB.

La Universitat Autònoma de Barcelona ha col·laborat, mitjançant
l’Oficina d’Investigació i l’Oficina
de Transferència de Tecnologia, en
l’elaboració de la guia de serveis universitaris adreçats a les empreses. Es
tracta de la tercera edició d’una publicació editada pel Consell Comarcal
del Vallès Occidental, amb la intenció d’estrènyer les relacions entre la
universitat i el món empresarial. La
guia dóna a conèixer a les empreses
de la comarca l’oferta de serveis científico-tècnics que ofereixen les universitats implantades a la comarca: la
Universitat Politècnica de Catalunya
i la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Aquesta guia serà repartida per
les cambres de comerç de Sabadell i
Terrassa a més de sis-centes empreses del Vallès Occidental. La resta
dels mil cinc-cents exemplars editats
serà distribuïda a departaments de la
UAB i la UPC.
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’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 /

Impremta del Servei de Publicacions

Seán Golden, professor de l’Àrea
de Llengua i Cultura de l’Extrem
Orient del Departament de
Traducció i d’Interpretació, va ser
reelegit degà de la Facultat de
Traducció i d’Interpretació el 18 de
gener passat. Recentment també ha
estat nomenat membre de la New
York Academy of Science i de
l’American Association for the
Advancement of Science.

Els doctors Santiago Dexeus i Josep
Maria Carrera, director el primer del
departament de ginecologia i obstetrícia de l’Institut Dexeus de
Barcelona, i el segon, cap dels serveis
d’obstetrícia del mateix Institut, van
ser investits doctors honoris causa per
la Universitat de Coïmbra (Portugal),
el 25 de febrer passat. Aquesta distinció els ha estat atorgada en reconeixement de la seva trajectòria científica i també per la relació constant
que existeix entre la Facultat de
Medicina de la Universitat de
Coïmbra i l’Institut Dexeus, centre
adscrit a la UAB. Els candidats al
doctorat van ser acompanyats pel director general de Salut Pública de la
Generalitat, Lluís Salleras, i pel catedràtic de la UAB Lluís Cabero,
president de la Sociedad Española
de Obstetricia y Ginecología.

