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La Junta de Govern del dia 21 d’oc-
tubre passat va aprovar la normativa
d’eleccions al Claustre General, que
tindran lloc el dia 10 de desembre. El
Claustre està integrat per 150 pro-
fessors, 75 estudiants i 25 membres
del PAS.

Totes les representacions seran
elegides per sufragi universal, lliure,
directe i secret.

Les reclamacions respecte al cens
electoral van acabar el 6 de novem-
bre. La presentació de candidatures
es va poder fer fins al 13 de novem-
bre. El 26 de novembre s’iniciarà la
campanya electoral, que finalitzarà el
9 de desembre. El dia 10 de desem-
bre tindran lloc les eleccions.

El procediment electoral es re-
girà pel reglament aprovat en l’es-
mentada Junta de Govern. 

Eleccions al C
Pel que fa als professors, cada
centre adequarà el seu procediment

Vallbona, i va remarcar la seva des-
tacada activitat acadèmica i la seva
contribució a la prevenció de la salut
comunitària. Carles Vallbona, en el
claustrals que els pertoca. Per ser
candidat caldrà que la persona inte-
ressada manifesti la seva voluntat de
presentar-se a les eleccions.

Els estudiants es regiran pel re-
glament de les eleccions dels estu-
diants al Claustre General i a la Junta
de Govern. Les candidatures s’hau-
ran de presentar davant la Junta
Electoral de la UAB, a través de la
Secretaria General.

El personal d’administració i ser-
veis (PAS) adequarà el seu procedi-
ment electoral al que s’estableix en
la normativa aprovada.

Per resoldre les reclamacions i
impugnacions que puguin sorgir al
llarg del procés electoral, s’ha cons-
tituït la Junta Electoral, integrada pel
secretari general, Salvador Alegret, la
vicerectora d’Estudiants i de Promoció

austre el 10 de
Cultural, Mercè Izquierdo, i els mem-
bres escollits Manuel Cachón

preventiva s’ha de fer des de la pers-
pectiva de la medicina comunitària,
ja que ambdues estan lligades, atès
que l’actuació professional de la sa-

i

Carles Vallbona, a l’esquerr
amb el seu primer professor, el p
M. Escachx Gil, PAS, i els estudiants
Eva Llobera Vigueras, Diana Pujol
Mañà, Gabriel Dols Gallardo i Xavier
Julve Villena.

D’altra banda, el dia 27 de no-
vembre tindrà lloc el Claustre General,
en el qual el rector presentarà el seu
informe anual.

La Junta de Govern del dia 21
d’octubre va aprovar també la reno-
vació dels membres de les comis-
sions delegades de la Junta de Govern.
Per a la Comissió d’Avaluació i
Control de Professorat va ser escollida
la professora María Dolores Montero;
per a la Comissió d’Economia i
Serveis, l’estudiant Daniel Luz Álva-
rez; per a la Comissió d’Ordenació
Acadèmica, la professora Margarida
Arboix, i per a la Comissió de
Relacions Internacionals, el membre

esembre
del PAS Josep M. Escachx.
Finalment, es va elegir Daniel Luz

esentant de la
onsell Social. 
electoral a la normativa vigent i es de-
terminarà el nombre de professors

Cadenas, degà de la Facultat de Dret;
Juan Gómez Pallarés, professor; Josep

com a estudiant repr
Junta de Govern al C
complementa amb una acció adreça-
da a tota una comunitat. Aquesta do-
ble vessant de l’activitat mèdica és la
que he procurat fomentar».
El dia 29 d’octubre, la Universitat
Autònoma de Barcelona va investir
doctor honoris causa el catedràtic de
Salut Comunitària del Baylor College
de Houston, Carles Vallbona. L’ac-
te va tenir lloc a la sala d’actes del
Pavelló Docent dels Hospitals Vall
d’Hebron de Barcelona, i hi van ser
presents el conseller de Sanitat,
Eduard Rius, i el rector de la UAB,
Carles Solà.

La investidura, una proposta co-
muna de dos departaments de la UAB,
el de Medicina i el de Pediatria,
d’Obstetrícia i Ginecologia i de
Medicina Preventiva, significa el re-
coneixement públic de la carrera com
a metge, investigador i docent de
Carles Vallbona. El professor Josep
Vaqué va glossar la personalitat cien-
tífica i humanística del doctor

Carles Vallbon

seu discurs d’investidura, va dir: «Tot
estudi dels avenços de la medicina

a, doctor honor

lut vers l’individu, per molt efectiva
que sigui, no és prou eficaç si no es

s causa
a, el dia de la investidura, 
are escolapi Ramon Mestre.
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per a la Seguretat i Cooperació a flicte. L’autor va insistir en el fet que
 aquest

cte, però
’has dis-

intervencions de Fèlix Martí, direc-
tor del Centre UNESCO de Cata-
lunya; Jordi Armadans, director de la
Fundació per la Pau; i Damir Babic,
director de la Casa de Bòsnia.

a rra

u

FULL ág
Trobada 
de síndics 
de Greuges 
universitaris 
a la UAB
Els síndics de Greuges de les uni-
versitats dels Països Catalans i tam-
bé el de la Universitat de Múrcia es
van reunir a l’Hotel Campus de la
UAB, en una trobada que va tenir
lloc el 10 d’octubre passat. El motiu
d’aquesta trobada va ser una sessió
de treball en la qual es van inter-
canviar opinions sobre l’establiment
d’una filosofia comuna d’actuació,
que implicaria mantenir un inter-
canvi d’informació, ràpid i aprofun-
dit, sobre el tipus de queixes rebudes
i les resolucions preses respecte
d’aquesta qüestió. Tot i això, el Síndic
de Greuges de l’Autònoma, Enric
Casassas, va remarcar que «les re-
solucions preses per un síndic són
individuals i, per tant, només són
responsabilitat seva».

Altres temes tractats a la reunió
van ser la coordinació dels síndics
universitaris amb els de la comuni-
tat autònoma respectiva, i l’atenció
a les minusvalideses, tant físiques
com socials i d’adaptació curricu-
lar.

A la trobada, van assistir-hi, en-
tre altres, el rector de la UAB, Carles
Solà; el Síndic de Greuges de la
Generalitat de Catalunya, Anton
Cañellas; el Síndic de Greuges de la
UAB, Enric Casassas; el comissio-
nat per a Universitats i Recerca, Joan
Albaigés; i la defensora de la Co-
munitat Universitària de Múrcia, 
M. Carmen Sánchez-Rojas.

La figura del Síndic als estatuts
de les universitats
Els síndics també van parlar de la
necessitat d’incloure als estatuts uni-
versitaris l’obligatorietat de dispo-
sar d’un Síndic de Greuges. Algunes
universitats ja inclouen aquest punt,
però d’altres, com l’Autònoma, en-
cara no. En el cas de la UAB, va ser
el Claustre qui va crear, ara fa un
any, la figura del Síndic, a petició
del Consell Social de la Universitat.
Enric Casassas explica que «la fi-
gura del Síndic pot resultar incòmo-
da, perquè la seva funció és la de
vehicular tota una sèrie de queixes de
la comunitat universitària i tractar
de resoldre-les. No pertany a cap es-
calafó dins la Universitat, i, si els
estatuts no estableixen la seva obli-
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gatorietat, el càrrec podria deixar
d’existir, sent com és una figura im-
portant que dóna estabilitat a la vida
universitària».
ina 2
Raül Romeva, professor de Relacions
Internacionals a la Facultat de
Ciències Polítiques i de Sociologia i
investigador sobre pau i desarma-
ment al Centre UNESCO de Cata-
lunya, va presentar el seu llibre
Bòsnia-Hercegovina: lliçons d’una
guerra (Centre UNESCO de
Catalunya, Barcelona, 1997), el dia
28 d’octubre, a la sala d’actes d’aques-
ta facultat, en un acte organitzat per
la Càtedra UNESCO sobre Pau i
Drets Humans de la UAB, que va
comptar amb la presència de Vicenç
Fisas, titular de la Càtedra.

Romeva és, sens dubte, un gran
coneixedor de la situació real que es
viu a Bòsnia. Mentre estudiava la
carrera de Ciències Econòmiques,
–es va especialitzar en Economia
Internacional i Desenvolupament–,
va treballar en camps de refugiats
bosnians, fet que li va permetre conèi-
xer la seva llengua. A més, tot i ser
un dels professors joves de la
Universitat, té 26 anys, va ser, de
l’octubre del 1995 a l’agost del 1996,
responsable del programa educatiu
de la UNESCO a Sarajevo, i durant
els mesos d’agost i de setembre 
del 1996, supervisor de l’Organització

Bòsnia-Hercegovin
Caritas i Metges sense Fronteres. 
La inauguració oficial de curs de

la Facultat de Ciències de la Comu-
nicació va tenir lloc el 16 d’octubre,
volupar la mateixa tasca a les elec-
cions municipals bosnianes.

Aclarir quina és la realitat 
bosniana
El llibre està pensat per respondre
tres qüestions: què ha passat, què
està passant, i què pot passar en el fu-
tur a Bòsnia? Romeva explica: «La
raó principal per la qual vaig es-
criure el llibre va ser que, treballant
sobre el terreny, vaig poder llegir
molts llibres analítics sobre el con-
flicte bosnià, però aquests llibres
potser no eren assequibles per a tot-
hom. Jo he intentat fer un llibre que
sigui assequible també per a les per-
sones que no estan involucrades ni
emocionalment, ni socialment, ni
políticament en el conflicte, però
que hi estan sensibilitzades, perquè
el poguessin entendre. El llibre no
aporta res de nou, però ordena al-
gunes idees sobre el que ha estat i en-
cara és un conflicte molt complex, i
intenta explicar què ha passat i què
passa a Bòsnia».

Bòsnia-Hercegovina: lliçons
d’una guerra està dividit en quatre
blocs que intenten establir un ordre
coherent per a la comprensió del con-

: lliçons d’una gue
d’afavorir el medi ambient. Al final de
l’acte, es van entregar els diplomes
als alumnes llicenciats el darrer curs
per aquesta facultat. 
tanciat per tal de ser rígid i rigorós en
els plantejaments. Es tracta de caçar
la intensitat que comporta haver vis-
cut la realitat fent un plantejament
científic».

El llibre també es presentarà el dia
17 de novembre al Club d’Amics de
la UNESCO a Barcelona, amb les

El professor Raül Romeva, 
en la presentació del llibre Bòsnia-
Hercegovina: lliçons d’una guerra
Europa (OSCE) en les eleccions pre-
sidencials i parlamentàries d’aquell
país. El setembre passat va desen-

«per escriure un llibre com
s’ha d’haver viscut el confli
s’ha de redactar un cop te n
Al llarg del mes d’octubre han tingut
lloc les inauguracions de curs de les di-
ferents facultats de la UAB. Al nú-
mero anterior ja es va informar sobre
les inauguracions de la Facultat de
Medicina, de Ciències Econòmiques
i Empresarials, i de Psicologia, que
van tenir lloc els dies 29 de setem-
bre, i 2 i 9 d’octubre, respectivament.

El dia 15 d’octubre, va tenir lloc
la inauguració del curs acadèmic de la
Facultat de Ciències de l’Educació,
amb la conferència titulada «Els edu-
cadors, defensors dels drets dels in-
fants», a càrrec de Jordi Cots i Moner,
adjunt al Síndic de Greuges per als
Infants.

Segons Cots, el mestre té l’obli-
gació de defensar els drets dels nens,
a més d’ensenyar-los. Serien, doncs,
els pares i els mestres els màxims res-
ponsables a l’hora de protegir els drets
dels infants, tot i que, per a ell, són els
dos col·lectius que es miren amb més
recel aquests drets. 

La sessió inaugural va ser prece-
dida per vuit tallers sobre els drets
dels infants, que va programar Vicenç
Fisas. Els tallers, als quals van assis-
tir molts alumnes, van consistir bàsi-
cament en el visionat de vídeos, tots
vinculats a les agressions als drets
dels menors, i van estar acompanyats
per la intervenció de membres de di-
ferents ONG, com ara Intermón,

Inauguracions del c

i hi va ser present el president del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya,
Lluís Carreras i Serra, el qual va pro-
nunciar la lliçó titulada «Llibertat
d’expressió i inestabilitat normativa en
televisió», en què va insistir en el fet
que, en el cas dels mitjans de comu-
nicació, la llei sempre ha anat darre-
ra dels avenços tecnològics que es
produeixen i de les necessitats del pú-
blic, i que són normes, en molts casos,
sense coherència.

L’Escola Universitària d’Estudis
Empresarials de Sabadell va inaugu-
rar el curs acadèmic el dia 21 d’octu-
bre amb la lliçó que va pronunciar
Leandro Cabiñano, catedràtic d’Eco-
nomia Financera i Comptabilitat i vi-
cepresident primer d’AECA, amb el
títol «Informació comptable i res-
ponsabilitat corporativa a Espanya».
L’alcalde de Sabadell, Antoni Farrés,
va intervenir en l’acte i va assenyalar
la importància de l’educació i de les
noves tecnologies.

El director executiu de Greenpeace
Espanya, Xavier Pastor, va parlar so-
bre «Polítiques de desenvolupament
sostenible», a la sala d’actes de la
Facultat de Ciències Polítiques i de
Sociologia, en l’acte d’inauguració
del curs, que va tenir lloc el dia 29
d’octubre. Pastor va insistir en el fet
que els governs haurien de donar su-
port a les energies renovables per tal

rs 1997-1998

La inaguració oficial del curs

acadèmic 1997-98 de la Facultat de
Filosofia i Lletres va tenir lloc el di-
jous dia 30 d’octubre. Després d’una
breu intervenció del rector, la degana
de la Facultat, Helena Estadella, va
parlar de les titulacions que s’hi im-
parteixen i dels objectius que es pre-
tén aconseguir. Tot seguit, va pre-
sentar als oients de la sala l’escriptor
Francisco Candel, de qui va destacar
que entén el món, l’escriu i ajuda a fer-
lo entendre als altres. 

Francisco Candel en la seva in-
tervenció va parlar de la nova pobre-
sa, de l’anomenat quart món. Va des-
tacar la tasca de diverses ONG que
s’ocupen de pal·liar els efectes d’aquest
fenomen social que es dóna, sobre-
tot, a les grans ciutats dels països in-
dustrialitzats.

Luis López Guerra, vicepresident
del Consell General del Poder Judicial
(CGPJ), va pronunciar, el dia 3 de
novembre, la lliçó inaugural de la
Facultat de Dret amb el títol «El go-
vern dels jutges», i va insistir en el
fet que la Constitució no reconeix un
autogovern del poder judicial i que el
CGPJ no és responsable, quant a les
seves decisions, davant el Parlament.

També va afegir que tampoc no és un
òrgan triat per l’electorat, però que, tot
i això, ha de tenir una certa responsa-
bilitat política.
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a: col·laboració entre l’empresa 
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L’experiència sobre els convenis de
col·laboració entre la universitat i
l’empresa va ser el tema central del de-
bat organitzat pel Vicerectorat
d’Investigació i la Fundació Empresa
i Ciència, que va tenir lloc el dia 22
d’octubre passat, a la sala d’actes de
la Facultat de Ciències, en el marc
del Fòrum de la Recerca.

La vicerectora d’Investigació,
Monstserrat Ponsà, va presentar els
ponents, i la també vicerectora
d’Investigació, Teresa Espinal, va mo-
derar el debat.

Joaquim Listerri, professor de
Lingüística General, va parlar sobre la
seva experiència de col·laboració amb
empreses des de l’àmbit de les hu-
manitats. Va explicar com els treballs
sobre patologia del llenguatge, del
Grup de Fonètica, els van portar a
col·laborar amb el Centre National
des Études des Telecomunications,
de França, i amb la Companyia
Telefònica Nacional d’Espanya. El
pas del text a la veu, mitjançant sis-
temes informàtics, van ser el centre de
les investigacions aplicades. El pro-
fessor Listerri va explicar que, des
del 1992 fins enguany, s’han signat nou
convenis amb quatre empreses, en els
quals han participat quinze investiga-
dors, i que han suposat 25 milions de
pessetes. Segons el professor Listerri,
la col·laboració amb les empreses 
representa una millora en el coneixe-
ment de les noves tecnologies i un es-
tímul per a la recerca. Com a des-
avantatges, va assenyalar la limitació

Fòrum de la Recerc
i la universitat
conèixer els diferents grups i línies
d’investigació, per donar a conèixer la
producció científica dels nostres in-
vestigadors i per fomentar els grups

e

trial, i va fer un repàs de la situació des
d’abans de la LRU fins a l’actualitat;
va matisar els avantatges que la col·la-
boració té per a ambdues institucions.
Les empreses poden disposar d’un
material humà i instrumental immi-
llorable, mentre que l’investigador
pot treballar amb llibertat suficient,
si bé amb uns objectius fixos. 

La col·laboració suposa la millo-
ra de la qualitat de la docència, l’ob-
tenció de recursos per a la universitat
i prestigi social per a l’investigador.
D’altra banda, va alertar sobre el pe-
rill d’una excessiva dependència del
mercat i va posar sobre la taula el pro-
blema dels drets i l’explotació de pa-
tents.

Jordi Rojas, cap de l’Oficina de
Transferència de Tecnologia, la qual
ha fet grans esforços per difondre les

La vicerectora d’Investigació, Montse
tre de les concessions, la gestió dels
ajuts aconseguits i el seguiment econò-
mic dels convenis signats.

Pel que fa a les característiques
formes financers, va explicar les fun-
cions de la nova Oficina d’Investigació
i de Transferència de Tecnologia en un
moment de canvi. Es tracta de cons-
truir una estructura de suport integral
a la recerca moderna d’una alta qua-
lificació tècnica. Va explicar que el nou
model que s’inicia ara perfila dos àm-
bits, si bé relacionats, amb funcions cla-
rament diferenciables. Un àmbit de
gestió administrativa i financera, i un
altre anomenat tècnic, que continuarà
la línia ja iniciada de suport als in-
vestigadors.

Josep M. Surís, director de la
Fundació Empresa i Ciència, va ex-
plicar el paper de la Fundació, que té
fitxades 27.000 empreses, que estan a
disposició dels professors que en tin-
guin necessitat. D’aquestes, n’han vi-
sitat 65 i els han explicat la capacitat

at Ponsà, en la presentació del debat.
de recerca de la Universitat. Es trac-
ta, en definitiva, d’establir lligams de
confiança i coneixement mutu entre la
en les publicacions.
El professor de Química Orgànica

Marcial Moreno va explicar la seva ex-

convocatòries i explicar les caracte-
rístiques i particularitats dels projec-
tes i, sobretot, grans esforços en la
periència en l’àmbit del sector indus-

L’Autònoma ha endegat aquest curs
un nou projecte informàtic per a la
gestió de l’àmbit d’R+D. Aquest pro-
grama, denominat Fènix, ha estat ela-
borat conjuntament per la UAB, la
UPC i la UPF, amb el suport econò-
mic de la Direcció General de Recerca
de la Generalitat de Catalunya. Fènix
esdevindrà en un futur pròxim l’ins-
trument comú de gestió de la recerca
de les universitats públiques catalanes
i de la CIRIT. 

Fènix servirà per facilitar l’accés
a la informació de l’àmbit de R+D, fa-
cilitarà l’elaboració de memòries de re-
cerca, la presentació de sol·licituds
d’ajuts, l’actualització de currículums
personals o la confecció d’instruments
de difusió i de promoció de l’activi-
tat de recerca de professors, grups
d’investigació, centres de recerca, de-
partaments o instituts d’investigació.
També ha de servir per augmentar el
coneixement intern i extern que es té
de la recerca que es fa a la UAB, per

Fènix, un projecte d

confecció dels estats de costos o in-

més innovadors i més compromesos
a fer recerca de qualitat a la UAB.

L’aplicació del projecte Fènix s’es-
tructura en tres mòduls interconnectats:
el Mòdul de Producció Científica, el
Mòdul d’Avaluació i el Mòdul de
Gestió de la Recerca i de Convenis. El
primer, el de Producció Científica,
gestiona els currículums dels investi-
gadors, de manera que poden dispo-
sar en qualsevol moment del seu cur-
rículum actualitzat, i els grups de
recerca i els departaments podran con-
feccionar memòries de recerca a mi-
da. El Mòdul d’Avaluació permetrà
d’organitzar la informació introduï-
da per investigadors i per departa-
ments per tal d’implantar un sistema
d’avaluació de l’activitat de recerca de
la Universitat. Finalment, el Mòdul
de Gestió de Recerca i de Convenis in-
clou la gestió dels projectes de recer-
ca i dels convenis i contractes, i fa
possible el seguiment de les convo-
catòries i de les sol·licituds, el regis-

 gestió de la recerca

universitat i l’empresa.

tècniques, es tractarà d’una aplicació
informàtica d’arquitectura client/ser-
vidor. El client és un PC (es recoma-
na Pentium) i els servidors seran els
de la Xarxa Servei 2000. L’aplicació
interactiva té una capacitat per a uns
150-200 usuaris simultanis.

La implantació del projecte Fènix
a la UAB ha començat en una prime-
ra fase que comprèn els departaments
de Patologia i de Producció Animals,
de Bioquímica i de Biologia Molecular,
de Filologia Catalana, de Filologia
Espanyola i d’Economia de l’Empresa.
Una vegada validada aquesta prime-
ra fase, es preveu la incorporació de
la resta de departaments al llarg del 
curs 1997-1998.

Amb l’aplicació d’aquest projec-
te informàtic s’augmentarà el conei-
xement intern i extern que es té de la
recerca que es fa a la UAB, es conei-
xeran els diferents grups i línies de
recerca i es divulgarà la producció

científica dels nostres investigadors, i
es fomentaran els grups més innova-
dors i més compromesos a fer recer-
ca de qualitat a l’Autònoma.
Contra les exportacions
d’armament
La càtedra Unesco sobre Pau i Drets
Humans de la UAB, de la qual és ti-
tular Vicenç Fisas, ha elaborat un
informe, adreçat al Govern i al
Parlament, en el qual s’aconsella
prohibir les exportacions d’arma-
ment a cinquanta països. 

D’aquests cinquanta, n’hi ha vint-
i-quatre que ja pateixen embarga-
ments decretats pel Consell de
Seguretat de Nacions Unides, com ara
Afganistan, Croàcia, Iran, Iraq,
Rwanda, Turquia, l’ex-Iugoslàvia i
la Xina, i per als quals l’informe de-
mana la prohibició absoluta d’ex-
portació d’armament.

Per als altres vint-i-cinc, el do-
cument proposa la restricció severa
de la venda d’armament. Entre ells,
hi figuren Aràbia Saudita, Bòsnia-
Hercegovina, Colòmbia, Índia, Israel,
Kuwait, Marroc, Mèxic, Rússia, Síria
i Uganda.

Els nivells de militarització, la
situació dels drets humans o el fet
d’estar immersos en conflictes són la
base a partir de la qual s’han fet
aquestes recomanacions.

Criteris que cal seguir a l’hora 
d’exportar armament
L’informe, titulat Criteris per auto-
ritzar o restringir les exportacions
d’armament, forma part de la cam-
panya per a la transparència del co-
merç d’armes que van iniciar fa tres
anys Greenpeace, Intermón, Amnis-
tia Internacional i Metges sense
Fronteres (de la qual Vicenç Fisas és
el coordinador), i serà enviat a tots els
membres de les comissions de
Defensa i Afers Estrangers del
Congrés.

Aquestes organitzacions es van
comprometre, el juliol passat, amb la
Secretaria d’Estat de Comerç del
Ministeri d’Economia, a fer un estudi
semestral sobre la situació de tots
els països del món. Segons Fisas:
«Les organitzacions farem un infor-
me suggerint els criteris que hauria
de tenir en compte l’Administració
a l’hora d’exportar armament, i a
canvi, el Govern ens haurà de faci-
litar informació sobre les exporta-
cions d’armament que es van auto-
ritzar entre el 1991 i el 1995».

Orientar el Govern i el Parlament
L’objectiu d’aquest primer informe
és, per tant, orientar tant el Govern
com el Parlament sobre l’autoritza-
ció o la denegació de les exporta-
cions armamentístiques, en funció
dels compromisos signats per l’Estat
espanyol. El document s’ha basat en
l’anàlisi d’onze indicadors d’alerta,
utilitzats generalment en estudis de
prevenció de conflictes. Aquests in-
dicadors són relatius a embargaments
de Nacions Unides o altres organis-
mes, nivells de militarització, situa-
3L’Autònoma

ció dels drets humans i nivell de con-
flictivitat, que afecten un total de 98
països, amb una mitjana de 2,8 ini-
dicadors d’alerta per país.
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pat, representant el Centre, en pro-
jectes internacionals de recerca, en-
tre els quals destaca un projecte belga
que tractava sobre els conflictes a
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si prospera la iniciativa d’integrar tots
els petits centres en un de més gran i
potent, això suposarà un pas enda-
vant per al personal del Centre, que

e d’Estudis sobre la pau i el desarmament

tur molt pròxim la nova estructura i
ubicació del Centre els permetrà po-
tenciar totes les seves tasques d’in-
vestigació.

a  i 
El Centre d’Estudis sobre la Pau i el
Desarmament és un centre especial
de recerca on hi treballen onze per-
sones entre personal investigador
(una catedràtica, quatre titulars d’uni-
versitat, dos ajudants de facultat i
tres ajudants d’escola universitària)
i personal tècnic i col·laborador (un
becari). 

La iniciativa de la creació
d’aquest centre està molt vincula-
da a la persona del rector Ramon
Pascual, que va ser l’impulsor prin-
cipal del projecte, que es va con-
vertir en una realitat el 28 de febrer
de 1989. Des del Rectorat, es va
contactar amb una sèrie de profes-
sors i investigadors de diferents dis-
ciplines (relacions internacionals,
economia i sociologia), que per les
matèries que tractaven podien ser
persones interessades a treballar so-
bre qüestions de pau i desarmament.
La tasca de direcció del centre es
va encarregar a la catedràtica Esther
Barbé. 

Un cop el Centre d’Estudis so-
bre la Pau i el Desarmament va es-
tar configurat, es van concretar els
temes que s’hi estudiarien. Es van es-
tablir tres línies de recerca: d’una
banda, la seguretat al sud d’Europa
a la dècada dels noranta (projecte de 
recerca que ha durat quatre anys, du-
rant els quals s’ha estudiat la políti-
ca d’organització europea al Medi-
terrani i que ha donat lloc a un gran
nombre de col·laboracions en revis-
tes i llibres, i que ha estat el marc d’es-
tudi escollit per diversos becaris per
fer les seves tesis doctorals). D’altra
banda, les relacions transnacionals i
els nous actors internacionals, i fi-
nalment, economia i defensa.

Col·laboracions
Aquestes tres línies d’estudi es con-
creten en les diferents activitats que
es realitzen o es projecten des del
Centre, com la publicació dels treballs
de divulgació (col·lecció «Estudis
Internacionals», en col·laboració amb
el Centre UNESCO de Catalunya),
de treballs científics (col·lecció
«Working Papers») i col·laboracions
en diferents publicacions periòdi-
ques, entre les quals destaca la revista
Papers (el número 46, El Medi-
terráneo en el umbral del siglo XXI,
és un monogràfic realitzat íntegra-
ment pel Centre d’Estudis sobre la
Pau i el Desarmament). També or-
ganitzen seminaris i cursos relacio-
nats amb les investigacions que duen
a terme a cada moment; s’encarre-
guen de fomentar la investigació so-
bre els conflictes internacionals i
col·laboren amb les ONG que ho
sol·liciten quan organitzen actes a
l’Autònoma. Caldria destacar que
diversos investigadors han partici-

Ce
l’ex-Unió Soviètica, o un d’alemany
sobre assemblees parlamentàries i
organitzacions europees.  

Aquestes activitats tenen una do-
ble finalitat: una de caràcter més
acadèmic (permet als alumnes uni-
versitaris treballar, sobretot a nivell
de recerca i seminaris, qüestions que
estan poc tractades dins dels plans
d’estudis), i una altra de caràcter so-
cial. Per aconseguir aquest segon
objectiu, el Centre d’Estudis sobre la
Pau i el Desarmament col·labora amb
el Centre UNESCO de Catalunya,
amb qui publica conjuntament
Estudis Internacionals, que apareix
regularment. Aquests estudis, que
fan referència a temes actuals de pau
i desarmament, s’adrecen principal-
ment als centres d’ensenyament se-
cundari. Això permet que un sector
social amb accés a la universitat tin-
gui la possibilitat de tractar temes
com els de pau i desarmament, 
que no s’inclouen en els plans d’es-
tudis.

Projecte
Actualment, el Centre d’Estudis so-
bre la Pau i el Desarmament està
pendent d’integrar-se al novíssim
Centre d’Estudis Internacionals, un
projecte que pretén agrupar en un
sol centre les diferents iniciatives
puntuals d’investigació que existei-
xen a l’Autònoma. Va ser creat ini-
cialment per integrar els ja existents

El grup d’investig
ntre d’Estudis Xinesos i Centre
Estudis Japonesos, i amb la vo-
ntat d’incorporar-hi altres grups
 recerca, divulgació i docència.
Està previst que aviat s’hi incorpo-
raran, probablement, seccions o grups
relacionats amb els estudis africans,
llatinoamericans i de cooperació in-
ternacional i desenvolupament.
Aquesta nova estructura suposaria
una millora, pel que fa a infraestruc-
tures administratives, per al Centre
d’Estudis sobre la Pau i el Desar-
mament. També permetria alliberar
d’aquestes tasques persones que tenen
beques per fer recerca i que, per man-
ca de recursos del Centre, han de de-
dicar part del seu temps a tasques de
caràcter més administratiu. Per tant,

dors del Centre d’Estudis sobre la Pau
normalment compagina les tasques
d’investigació sobre pau i desarma-
ment amb altres activitats. La majo-
ria són professors i no solament de
la UAB, sinó també de la Universistat
de Lleida i de la Pompeu Fabra. Per
tant, són persones amb càrrega do-
cent. Els  joves que hi treballen són
becaris d’investigació. Segons la di-
rectora, Esther Barbé, el temps que
poden dedicar a la investigació es
veu encara més reduït si, a més, s’han
d’encarregar de les tasques admi-
nistratives. Així doncs, tot i la si-
tuació actual, s’espera que en un fu-

el Desarmament.



diferents que es reorganitzen donant
lloc a un cromosoma amb dos centrò-
mers i a un fragment sense centrò-
mer). De fet, experimentalment s’ha
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Metafase d’un limfòcit humà, obtingut de
perifèrica amb amb raigs. Els triangles ass

i les fletxes, fragment
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Eg ri
Des de l’any 1982, un grup d’in-
vestigadors que pertanyen a la Unitat
d’Antropologia del Departament de
Biologia Animal, de Biologia
Vegetal i d’Ecologia, i a la Unitat de
Biologia Cel·lular del Departament
de Biologia Cel·lular i de Fisiologia,
estan desenvolupant una línia de re-
cerca sobre els efectes citogenètics
de les radiacions ionitzants en l’espè-
cie humana. Aquest grup és reco-
negut pel Consell de Seguretat
Nuclear com a Unitat de Dosimetria
Biològica, i l’integren els investi-
gadors següents: Maria Rosa Ca-
ballín, Joan Francesc Barquinero,
Lleonard Barrios, Sergio Cigarrán i
Josep Egozcue. 

La dosimetria biològica permet
quantificar la dosi d’una exposició
a radiacions ionitzants mitjançant
una anàlisi biològica. De manera
habitual, la dosi rebuda pel personal
exposat ocupacionalment a radia-
cions ionitzants es controla mit-
jançant dosímetres físics. Ens po-
dríem preguntar quan cal fer una
anàlisi de dosimetria biològica. La
resposta és: en tots els casos en què
els dosímetres físics indiquen una
sobreexposició i en cal tenir una con-
firmació, o bé en els casos d’expo-
sicions accidentals on no s’ha pogut
realitzar cap mesura de la dosi o quan
aquesta és incerta.

Anàlisi de dosimetria biològica
En què es basa una anàlisi de dosi-
metria biològica i quina metodologia
s’utilitza? L’anàlisi es basa en la de-
tecció i la quantificació d’algunes
de les alteracions cromosòmiques
que són induïdes per les radiacions
ionitzants. Per això, s’han elaborat
corbes dosi-efecte on es correlaciona
la dosi d’exposició amb la quantitat
d’alteracions cromosòmiques pre-
sents en limfòcits de sang perifèrica.
Clàssicament, les alteracions cro-
mosòmiques que han mostrat una
millor relació dosi-efecte han estat els
cromosomes dicèntrics (formats per
dos trencaments en dos cromosomes

Radi
comprovat que la relació dosi-efec-
te per radiacions de baixa trans-
ferència lineal d’energia (com és el
gas dels raigs X i γ), segueix una
corba linear-quadràtica (Y = C + 
αD + β D2), on Y és la freqüència de
dicèntrics observada després d’una
exposició a una dosi D; C és la fre-
qüència basal de dicèntrics i α i β, els
coeficients linear i quadràtic res-
pectivament. Per a dosis baixes i ta-
xes de dosis baixes, el factor predo-
minant és el linear (αD), mentre que
en dosis altes i taxes de dosi eleva-
des predomina el factor quadràtic
(βD2). Al nostre laboratori s’han re-
alitzat dues corbes dosi-efecte, per
raigs X i γ, on per cadascuna s’han
analitzat els efectes citogenètics en
dotze dosis diferents, la qual cosa
representa l’anàlisi d’unes trenta mil
cèl·lules en total. Un cop un labora-
tori ha realitzat la seva pròpia corba

Sergio Cigarrán, Pilar Zafra, Josep 
si-efecte, la qual cosa és un re-
isit imprescindible, pot estimar la
i rebuda per una persona exposada
pre que aquesta dosi sigui supe-

sprés de la irradiació de sang 
enyalen cromosomes dicèntrics, 
s acèntrics.
rior a 50 mSv, que és el límit inferior
de detecció utilitzant aquesta meto-
dologia. 

Un altre aspecte important dels es-
tudis de dosimetria biològica és la de-
terminació de la dosi en casos en
què l’exposició és parcial, és a dir, no
afecta la totalitat del cos. Si en un cas
d’exposició parcial extrapoléssim
els resultats obtinguts en un estudi de
dosimetria biològica, la dosi esti-
mada seria molt inferior a la real, ja
que obtindríem una estimació de la
dosi rebuda per la totalitat del cos. La
Unitat de Dosimetria Biològica ha po-
sat a punt una metodologia que, a
partir de la quantificació de les cèl·lu-
les amb alteracions cromosòmiques,
permet saber si l’exposició ha estat
total o parcial i, a més, conèixer el
percentatge del cos exposat i la 
dosi que aquesta part del cos ha re-
but. Aquesta metodologia s’ha mos-
trat fiable sempre que el percenta-
tge del cos exposat sigui inferior 
al 90%. 

Coneixement dels efectes 
citogenètics
Dins d’aquesta línia de recerca, altres
estudis han permès d’aprofundir en
el coneixement dels efectes cito-
genètics de les radiacions ionitzants
en poblacions ocupacionalment ex-
posades, així com del fenomen de
la resposta adaptativa. 

Els estudis de l’efecte citogenè-
tic d’exposicions cròniques a radia-
cions ionitzants s’han fet en un grup
de treballadors dels serveis de me-

ozcue, Joan Francesc Barquinero, Ma
dicina nuclear i radioteràpia d’un
hospital de Barcelona. En conjunt, la
població ocupacionalment exposa-
da va mostrar un lleuger increment
del total d’alteracions cromosòmi-
ques en relació amb una població
control, encara que no es va poder es-
tablir cap relació dosi-efecte perquè
les dosis rebudes eren molt baixes. 

La resposta adaptativa es pot des-
criure com una major resistència al
dany genètic produït per una dosi
elevada de radiacions ionitzants, si
abans les cèl·lules han estat exposa-
des a una dosi molt baixa. El feno-
men de la resposta adaptativa no-
més havia estat descrit en estudis in
vitro. El grup va demostrar que, des-
prés d’irradiar mostres de sang pe-
rifèrica d’una població ocupacio-
nalment exposada i d’una població
control, amb dosis elevades de ra-
diacions ionitzants, les freqüències
d’alteracions cromosòmiques en
limfòcits de sang perifèrica eren sig-
nificativament inferiors en la pobla-
ció ocupacionalment exposada.
Aquests resultats indiquen que el fe-
nomen de la resposta adaptativa tam-
bé pot ser induït in vivo.

Actualment, a la Unitat de
Dosimetria Biològica s’estan apli-
cant les tècniques d’hibridació in si-
tu fluorescent (FISH) als estudis de
l’efecte citogenètic de les radiacions
ionitzants. L’avantatge d’aquestes
tècniques és que permeten la detec-
ció tant de dicèntrics com de trans-
locacions recíproques, que són 
alteracions que s’indueixen en pro-
porcions similars als dicèntrics i que,
a més, són relativament estables a
mesura que transcorre el temps post-
irradiació. Aquesta metodologia per-
metrà en el futur quantificar la dosi

a Rosa Caballín i Lleonard Barrios.
5

rebuda, fins i tot en els casos en què
l’exposició a radiacions ionitzants
s’hagi produït temps abans de l’anà-
lisi citogenètica.

L’Autònoma
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Congrés Internacional 
de Literatura
L’auditori de la Facultat de Filosofia
i Lletres de la UAB va acollir, els dies
22 i 23 d’octubre, 121 professors de di-
ferents nacionalitats, sobretot espanyols
i sud-americans, vinculats a la litera-
tura iberoamericana, en el I Congrés
Internacional de Literatura Ibero-
americana i Tradició Clàssica.

El congrés es va traslladar a la
Universitat de València (UV) els dies
24 i 25 d’octubre, ja que aquesta tro-
bada va ser possible gràcies a la col·la-
boració establerta entre ambdues uni-
versitats.

Durant les quatre jornades que va
durar el congrés, nombrosos ponents
van exposar aspectes concrets de la li-
teratura iberoamericana i dels seus au-
tors. Entre d’altres, es van homenatjar
a València les obres dels coneguts es-
criptors Julio Cortázar i Alejo
Carpentier. Com va explicar un dels
membres de la comisió organitzadora,
José Martínez Gázquez, professor de
la Facultat de Filosofia i Lletres de la
UAB: «El congrés intenta remarcar
que a tota la literatura iberoamericana
hi ha l’empremta de la tradició clàssi-
ca, que d’alguna manera s’està cultivant
més a Llatinoamèrica que a l’Estat es-
panyol, potser perquè necessiten con-
solidar-se en el món occidental». 

Els immigrants i els mitjans
de comunicació
Facilitar i fomentar les relacions entre
els mitjans de comunicació i els immi-
grants i establir una relació més fluida
entre el món acadèmic i les persones que
treballen en ONG per afavorir la di-
versitat cultural van ser els objectius
del seminari Diversitat Cultural i
Comunicació, que va tenir lloc els dies
28 i 29 d’octubre, a l’aula magna de la
Facultat de Ciències de la Comunicació
de la UAB. El seminari va ser organit-
zat per aquesta facultat i Projecte Migra-
media, una ONG que s’engloba dins
del Projecte Xenofília, una coordina-
dora de set ONG que treballen en l’àm-
bit de Ciutat Vella, a Barcelona, amb la
finalitat d’ajudar els immigrants a in-
tegrar-se a la societat afavorint-ne la
convivència amb la gent autòctona. 

Paco Candel, escriptor i recent pre-
mi d’honor de la Fundació Jaume I, va
pronunciar la conferència inaugural,
amb el títol: «Moviments migratoris a
l’Estat espanyol. Catalunya receptora
d’immigració». Candel, gran coneixe-
dor i estudiós del tema de les migracions,
va recordar el seu llibre Els altres ca-
talans, publicat el 1964, on es recullen
tots els moviments migratoris que ha re-
but Catalunya durant el segle XX.

Obam Micó, coordinador del
Projecte Migra-media, va assenyalar,
en la seva intervenció: «La importàn-
cia dels mitjans de comunicació dins
de la immigració és inqüestionable.
Per aquest motiu, vam fer, a Barcelona,
un curs d’iniciació als mitjans de co-
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municació per als immigrants que són
la veu de determinats col·lectius, amb
la intenció d’ajudar-los a desenvolupar
millor la seva tasca comunicativa».
ina 6
Nombrosos i notables escriptors es
van reunir a la sala de graus de la
Facultat de Filosofia i Lletres de la
UAB, els dies 30 i 31 d’octubre, amb
un objectiu ben clar: debatre sobre la
situació de la literatura espanyola ac-
tual. El motiu de la trobada: el se-
minari Veinticinco Años de Narrativa
en España (1972-1997), que va or-
ganitzar el Seminari de Literatura
Espanyola Contemporània, del
Departament de Filologia Espanyola
de la UAB. Els professors Juan
Rodríguez i Fernando Valls van 
idear i coordinar aquestes jornades,
que van tenir una gran assistència de
públic, segurament perquè l’oportu-
nitat de presenciar taules rodones
que comptin amb personatges tan
destacats de la narrativa espanyola i
catalana no és gens freqüent. Tal com
deien dos estudiants abans d’entrar a
la sala: «Això s’ha de veure». 

«Els plans d’estudi s’ocupen mas-
sa d’escriptors morts, i poc dels que
estan vius i podem conèixer perso-
nalment», comentava una de les as-
sistents al seminari, potser sense sa-
ber que aquest era un dels objectius
de Rodríguez i de Valls quan van
pensar d’organitzar les jornades: ofe-
rir l’oportunitat, a tothom que hi es-
tigués interessat, de conèixer l’opinió
d’escriptors destacats sobre tres gè-
neres literaris: la novel·la, el conte i
l’article literari.

La novel·la
La primera jornada va ser dedicada
íntegrament a la novel·la, i en van
parlar Esther Tusquets, Javier Cercas,
Carme Riera, Enrique Turpin, Rafael
Chirbes, Gustavo Martín Garzo,
Santos Sanz Villanueva i Juan
Rodríguez.

Turpin va ser l’encarregat de for-
mular les preguntes que iniciarien la
taula rodona, i va voler saber com
definirien la convivència, durant els
últims vint-i-cinc anys, dels autors
que ja havien començat la seva carrera
amb els que van sorgir a partir dels
anys setanta, i també com era la se-
va pròpia convivència amb els nous
valors dels noranta.

Els escriptors van coincidir a afir-
mar que han après tant dels vells com
dels nous autors, ja que totes les ge-
neracions disposen de bons narra-
dors, que tenen coses per explicar i per
ensenyar. Un altre dels temes tractats
van ser els premis literaris i la seva
imparcialitat. Carme Riera va afir-
mar que «hi ha molts autors que no
estan canonitzats per les aules i, en
canvi, sí per part del públic. Això ho
demostren les llistes de vendes. Cada
cop ens apropem més a la literatura
de consumisme, com en el cas dels
Estats Units». Fent al·lusió directa
al premi Planeta, Riera va afegir: «És
Hollywood i, a més, és un premi
d’encàrrec».

Reunió d’escriptors
El conte
El conte va ocupar el matí de la se-
gona jornada. Els convidats van ser
Luis Mateo Díez, José María Merino
y Juan José Millás. Fernando Valls i
Montserrat Amores van ser els mo-
deradors de la taula rodona. 

Els autors van comentar que
aquest gènere, originàriament mino-
ritari, ha viscut una gran revifada en
els últims anys i ha arribat a un pú-
blic força més ampli. Merino va atri-
buir aquest fet, en bona part, a la tas-
ca de Fernando Valls, que «sempre ha
estat interessat en el conte i que va pu-
blicar un esplèndid recull de contes
de diferents autors sota el títol Son
cuentos».

Luis Mateo Díez va comentar que
el conte sempre va ser el seu gènere
preferit, i va dir: «En el conte el des-
envolupament final està molt més a
prop de la poètica que en la novel·la.
El conte venia a buscar-me a casa; en
canvi, quan escric una novel·la haig
de ser jo qui surti a buscar-la».

Segons Millàs, el conte seria el gè-
nere que s’acosta més a la vida, ja que
«el conte és una unitat narrativa mí-
nima, i la vida quotidiana és un seguit
d’aquestes unitats». Aquest autor
també va destacar un altre fet:«Ara els
autors poden començar la seva car-
rera escrivint contes. Abans això era
impensable; trobo que aquest canvi
per part dels editors i dels escriptors
és molt positiu».

L’article literari
L’article literari normalment no es
tracta en seminaris sobre literatura,
potser perquè encara hi ha molts es-
tudiosos que no el consideren un gè-
nere mereixedor d’estudi. Però en
aquestes jornades se li va atorgar la im-

Juan José Millás, en un mom
portància que mereix. Per parlar sobre
el tema van acudir dos narradors i ar-
ticulistes coneguts per tothom: Rosa
Montero i Javier García Sánchez.
Ambdós autors, però, van insistir en
el fet que els agrada més escriure no-
vel·les que no pas articles. Com va
afirmar Montero: «El periodisme està
molt sotmès a l’espai i al temps, i la
novel·la, no. Encaixar un article en
un límit espacial determinat acaba al-
terant l’estil de l’escriptura». La pe-
riodista i escriptora va afegir: «Em
sento més narradora que periodista.
Podria pensar en la meva vida sense
periodisme, però no sense narrar».

En la seva intervenció, Rosa
Montero també va insistir en la gran
pressió que exerceixen els lectors so-
bre els articulistes: «Et prenen com
un portaveu de les seves necessitats,
i, quan no els satisfàs, pots rebre car-
tes incendiàries. Però, tot i això, l’ar-
ticle et permet el compromís ciutadà,
impensable amb la novel·la. L’article
també permet veure com es va confi-
gurant un món d’interessos de l’es-
criptor».

A la taula rodona, també van in-
tervenir-hi Jordi Gracia, Juan Ro-
dríguez i Fernando Valls, que van
coincidir a destacar la gran qualitat
literària de molts articulistes. Valls
va dir: «Hi ha molts escriptors que
han trobat el seu gènere en l’article li-
terari, i fan peces esplèndides, fins al
punt que molts lectors compren el dia-
ri només per llegir els seus articles.
Hem de reivindicar l’articulisme, que
es troba en un moment esplèndid».

Amb la sessió dedicada a l’article,
va cloure un seminari plagat d’es-
criptors de gran talla, que van realit-
zar intervencions sempre interessants.
Els aplaudiments del públic, entu-
siasta i sobretot lector, que s’havia

t dels debats sobre literatura
acostat fins a la sala de graus només
per escoltar-los i aprendre de les se-
ves veus, va confirmar l’èxit d’aques-
ta trobada.
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L’acte de col·locació de la primera pe-
dra de l’edifici que allotjarà la futu-
ra seu de l’Escola de Doctorat i de
Formació Continuada (EDFC) i tam-
bé del que constituirà la Biblioteca i
Hemeroteca Generals de l’Autònoma
va tenir lloc el dia 28 d’octubre, i 
hi va ser present el conseller de la
Presidència de la Generalitat, Xavier
Trias.

L’edifici de la Biblioteca i
Hemeroteca Generals s’emplaçarà al
solar situat just al límit de la plaça
Cívica i l’eix central del campus, on
es troba la Facultat de Dret i l’accés
inferior a la Facultat de Ciències de
la Comunicació.

Aquest edifici, en el qual també
s’ubicarà la Biblioteca de la Facultat
de Ciències de la Comunicació, cons-
tarà de sis plantes superiors al nivell
de la plaça Cívica i d’una altra per so-
ta. Disposarà de dos accessos inde-
pendents: el principal, des de la plaça
Cívica, i un altre a la planta quarta que
connectarà, a peu pla, amb l’eix que
prové de la Facultat de Ciències de la
Comunicació. És a dir, la Biblioteca
disposarà de dues entrades per ni-
vells distints i en sentits oposats. La
superfície per construir és de 7.940 m2,
dels qual inicialment s’ocuparan uns
3.000 m2. María Gutiérrez, vicedegana
de la Facultat de Ciències de la
Comunicació, va dir: «Aquest edifi-
ci ens connecta amb el campus i ens
connecta amb el futur», i va recordar
que la Biblioteca i l’Hemeroteca
d’aquesta facultat «són un referent
europeu». El rector de la UAB, Carles
Solà, va destacar el «reconeixement
assolit per l’Hemeroteca com a sec-
ció de la Biblioteca General de
Catalunya».

Pel que fa a l’Escola de Doctorat

Nous edificis al cam
i de Formació Continuada (EDFC),
aquesta estarà ubicada en un edifici
situat entre la masia Can Miró i la

realitzat per l’Aula de Teatre de la
UAB va satisfer tant l’autor com el
públic, que va omplir la sala i va en-
tendre perfectament el caràcter al-

 

tament amb la masia. L’edifici ha
estat dissenyat amb la intenció de
ressaltar la presència d’aquesta.

En aquest moment s’està cons-
truint una primera fase, que consta
dels espais següents: sala d’actes, sis
aules, sala d’alumnes, sala de reu-
nions, secretaria, administració, 
direcció, consergeria, serveis i es-
pais auxiliars, distribuïts en quatre
plantes, dues d’elles semisoterrades.
La superfície total construïda és de
1.666,7 m2.

La masia Can Miró correspondrà
a l’entrada principal i representati-
va de l’Escola, i disposarà d’un ves-
tíbul d’entrada, la seu de la secreta-
ria, una recepció i els despatxos de
direcció i administració. Les tasques
de rehabilitació de la masia s’acaba-

Col·locació de la primera pedra dels
Generals, de la Biblioteca de Ciènc
de Doctorat i de Formació Continu

de la Presidènc
ran més tard que la construcció de
l’edifici annex i, per tant, durant uns
mesos s’entrarà provisionalment a

teatre en la vida acadèmica» va acon-
seguir reunir grups i aules de teatre
de diverses universitats (a més de
grups ja veterans, com l’AIET de la

e

Continuada per una porta lateral
d’aquest edifici.

Carles Perelló, director de
l’EDFC, va afirmar que l’Escola és
«una resposta a la demanda d’estudis
més diversificada i complexa» i que
contribuirà a «una millor formació
dels futurs professors i investiga-
dors». El rector, per la seva banda, va
destacar que l’Autònoma és la «pri-
mera universitat de l’Estat en doc-
torats i tercer cicle», i que el futur ja
ha arribat amb «menys estudiants de
divuit anys i més de més de quaran-
ta». El conseller de la Presidència,
Xavier Trias, va tancar l’acte afir-
mant que el futur universitari exi-
geix accions seguint aquesta filoso-
fia: «Potenciar la qualitat davant la

dificis de la Biblioteca i Hemeroteca
s de la Comunicació i de l’Escola 

da, amb la presència del conseller 
, Xavier Trias.
quantitat», ja que la competència in-
teruniversitària és bona i «una so-
cietat més competitiva genera més

ial».
plaça Cívica, que comunicarà direc- l’Escola de Doctorat i de Formació benestar soc
de web indicada en el paràgraf an-
Del 27 d’octubre al 2 de novembre va
tenir lloc, a la Sala Beckett de
Barcelona, la II Setmana de Teatre i
Universitat. Entre les diferents acti-
vitats que es van realitzar, va desta-
car l’estrena, el dimecres dia 29, de
l’obra Los figurantes, de J. Sanchis
Sinisterra, a càrrec de l’Aula de Teatre
de la UAB, amb direcció de Núria
Furió. L’autor es va traslladar ex-
pressament des de Madrid per assis-
tir a l’estrena de l’obra, que encara no
havia estat presentada professional-
ment a Barcelona. També va parti-
cipar a la roda de premsa, juntament
amb Núria Furió i membres d’altres
grups i aules de teatre universitari, que
va tenir lloc el mateix dia. El muntatge

L’Aula de Teatre de

ternatiu del teatre universitari.

La resta d’activitats que van com-
pletar el programa van ser les diver-
ses lectures dramatitzades d’autors
universitaris o que en algun moment
han passat per la universitat (Calor,
calor, d’Isabel Fernández; Pequeños
detalles del horror, de Pablo Ley;
Amb el genoll, de Xavier Otero i
Xavier Giménez Casas, i Júlia i Cèlia,
de Ricard Gázquez), i el debat sobre
la funció del teatre en la vida acadè-
mica. Totes dues activitats han tingut
uns resultats força positius, tant per
a la sala Beckett com per a l’Aula
de Teatre de la UAB, ja que les lec-
tures dramatitzades van atreure força
públic, i la reunió-debat «L’espai del

la UAB, a la Sala B
presentar tres dels seus espectacles:
Variacions Hamlet, La peregrinació
de Carlemany i Descripció d’un pai-
satge.
Projecte CESAR
L’ús creixent a la Universitat de les
noves tecnologies de la informació,
com ara el web, els serveis que s’han
començat a crear en el desenvolu-
pament del projecte Autònoma
Interactiva (campus virtual de la
UAB http://blues.uab.es/) i la prò-
xima implantació del mòdul de suport
a la docència (MSD) i de l’automa-
trícula via web, per esmentar alguns
dels serveis més destacats, fan cada
cop més necessari garantir a la co-
munitat universitària l’accés a la xar-
xa des de fora del campus. 

El Servei d’Informàtica ha co-
bert aquesta necessitat amb el projecte
CESAR (Correu Electrònic i Servei
d’Accés Remot), un servei que pro-
porciona accés remot a la xarxa de la
UAB i a Internet mitjançant la xar-
xa telefònica i una bústia de correu
electrònic per rebre i enviar missat-
ges. 

L’accés remot s’ha implantat mit-
jançant InfoVia. Amb aquest sistema,
la tarifa que Telefònica aplica als
usuaris per la connexió és la urbana
(la més econòmica), des de qualse-
vol punt de l’Estat. Per a la Uni-
versitat, un avantatge important
d’aquest sistema és que no hi ha lí-
mit en el nombre de connexions si-
multànies a la xarxa.

Per treballar amb el correu
electrònic, el Servei d’Informàtica
ha desenvolupat una aplicació basa-
da en el Web que elimina qualsevol
necessitat d’instal·lació o de confi-
guració per part de l’usuari. Aquesta
aplicació fa servir el protocol del
correu IMPA, que permet mantenir
emmagatzemats els missatges rebuts
(llegits o no llegists) a la bústia de cor-
reu; per tant, l’usuari pot llegir i con-
sultar el correu electrònic des de
qualsevol ordinador connectat a
Internet d’arreu del món sense pre-
ocupar-se del seu emmagatzematge. 

CESAR està destinat a tot el
col·lectiu de la Universitat i dels ins-
tituts i centres adscrits: estudiants,
personal docent i personal d’admi-
nistració i serveis. La tarifa plana,
sense límit d’hores, és la mateixa
per a tothom: 5.000 pessetes l’any. 

Els usuaris de CESAR reben,
juntament amb el codi d’usuari i la
clau d’accés, un CD-ROM amb el
programari d’InfoVia i els navegadors
d’Internet, i també un talonari de
xecs per beneficiar-se de tot un seguit
d’avantatges i descomptes als ser-
veis de la plaça Cívica.

Trobareu tota la informació re-
lacionada amb CESAR al web
http://www.uab.es/si/cesar, que in-
clou una relació de serveis accessi-
bles actualment des de la xarxa, el
programari d’InfoVia, telèfons de
suport per solucionar problemes, etc.

Si voleu gaudir de CESAR, heu
de seguir les instruccions del full
d’inscripció que trobareu a l’adreça
Universitat de Barcelona, o l’Aula
de Teatre de la UAB, hi van partici-
par els de la Universitat Rovira i
Virgili, els de la Universitat de Lleida
i els de la Universitat de Girona).  

La II Setmana de Teatre i
Universitat ha estat una mostra de
l’estreta col·laboració que, des de fa
molt temps, es dóna entre la Sala
Beckett i l’Aula de Teatre de la UAB.
L’interès de la Sala Beckett pel tea-
tre que es fa a les universitats l’ha por-
tat, diverses vegades, a incloure en la
seva programació tallers i treballs
realitzats per l’Aula de Teatre. Fa
dos anys, per exemple, s’hi van re-

ckett
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terior, a la recepció de l’edifici dels
Serveis Informàtics o al Servei
d’Informàtica Distribuïda (SID) del
vostre centre. 

http://blues.uab.es/
http://www.uab.es/si/cesar
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nes lamentarien molt que no s’acceptés
la seva proposta en un moment en quèor

on
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AMADEU SOBERANAS I LLEÓ,
professor del Departament de
Filologia Francesa i Romànica, va
rebre l’octubre passat la Creu de
Sant Jordi que atorga la Gene-
ralitat de Catalunya. El professor
Soberanas ha rebut aquesta dis-
tinció com a director de la col·lec-
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ció literària «Els Nostres Clàssics», tò

creada el 1924 per Josep M.
Casacuberta i que publica l’edi-
torial Barcino/Fundació Jaume I. 

ÀNGELA COTANO, alumna de la
Facultat de Traducció i d’Inter-
pretació, és l’autora del treball Les
llengües minoritzades a Europa.
Una aproximació, que ha estat
guardonat amb el Premi Bernat
Fenollar que concedeix l’Institut de
Sociolingüística Catalana de la
ei
 d
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Ciències de la Informació a l’Autònoma;

Generalitat de Catalunya. El tre-
ball ha estat dirigit per Carles
Castellanos, professor de la ma-
teixa Facultat.
L’Autònoma
Acte de comiat 
de Faustino Checa
El 31 d’octubre passat, amb motiu de
la seva jubilació, es va acomiadar de
la comunitat universitària Faustino
Checa i Martínez, porter major de les
facultats de Medicina i de Traducció
i d’Interpretació, i el qual va treballar
a la UAB des dels seus inicis.

A l’acte de comiat, que es va ce-
lebrar a la sala de juntes de la Facultat
de Medicina, facultat a la qual va de-
dicar la major part dels anys de servei,
se li va retre un homenatge multitu-
dinari, que deixà palesa la seva vàlua
professional i humana. En aquest ac-
te entranyable, a més dels seus com-
panys, van intervenir-hi el catedràtic
d’Anatomia Humana i Embriologia,
Josep M. Domènech i Mateu, i el ma-

L’escriptor Josep M. Benet i J
el pregó de la Festa Major per d

de la Universitat Au
teix degà de la Facultat de Medicina,
el doctor Miquel Vilardell i Tarrés,
que van subratllar els mèrits i la vàlua
de Faustino Checa.

Dos guardonats 
amb el premi Príncep
d’Astúries, a la UAB
Dos representants de l’equip cientí-

fic que el dia 24 d’octubre va rebre el
premi Príncep d’Astúries d’Investigació
Científica i Tècnica pels seus estudis
dels jaciments paleontològics d’Ata-
puerca van passar per la Universitat
Autònoma.

Amb el títol gèneric Atapuerca: el
jaciment, les restes i la seva im-
portància en la reconstrucció de l’evo-
lució humana, van tenir lloc dues con-
ferències a la sala d’actes de la Facultat
de Ciències. El dilluns dia 27, a càrrec
del doctor Juan Luis Arsuaga, de la
Universitat Complutense de Madrid,
que va destacar el caràcter excepcio-
nal del conjunt de jaciments d’Ata-
puerca. El dimarts 28, va exposar José
M. Bermúdez de Castro, del CSIC, el
qual va fer una presentació dels dife-
rents jaciments on es treballa o s’ha tre-
ballat, i després es va centrar en els dos

net va llegir, el dia 24 d’octubre, 
ar la benvinguda als nous alumnes

noma de Barcelona.
més importants: el de la Cima de los
Huesos i, molt especialment, el de la
Gran Dolina, que és el més important
de tots.

Investigació Bàsica 
en Càncer de Mama
Amb la ponència «Mecanismes mo-
leculars de carcinogènesi i paper de
l’oncogen cph», del professor Vicente
Notario, del Department of Radiation
Medicine, de la Georgetown University
(EUA), es va iniciar, l’11 de novem-
bre, el XII Curs dels Seminaris
Aspectes Generals i d’Investigació
Bàsica en Càncer de Mama, que or-
ganitza anualment el Grup Multi-
disciplinari per a l’Estudi del Càncer
de Mama, del Departament de Biologia
Cel·lular i de Fisiologia de la UAB. 
Aquest grup investigador està inte-
grat per professors de diferents de-
partaments de la UAB, de la Universitat
de Barcelona, per diferents serveis
hospitalaris i per un centre privat.
Enguany cal destacar la incorporació
de set nous membres al comitè cien-
tífic: els doctors M. Bescós (UAB), 

O. Guirado (ISCM-Cuba), M. La-
font (Hospital Mútua Terrassa), 
E. Manzanares (UAB), R. Moral
(UAB), M. Rifé i A. Sánchez (UAB).
Fiscalitat dels convenis
Els presidents dels consells socials de les
set universitats públiques catalanes, reu-
nits a Tarragona el 31 d’octubre passat,
van acordat fer arribar al Govern cen-
tral i al Parlament de l’Estat la modifi-
cació de la legislació vigent en matèria
de tractament fiscal dels convenis entre
les universitats i les empreses per des-
plegar treballs d’investigació.

Aquesta modificació representaria
la possibilitat de recuperar l’important
dèficit d’I+D de la societat espanyola,
i a la vegada facilitar vies alternatives per
al finançament universitari al marge de
les aportacions de les administracions pú-
bliques.

Ara es pot fer amb motiu del debat
pressupostari i les lleis d’acompanya-
ment, i fins i tot amb l’esperada modi-
ficació de la Llei de Fundacions anun-
ciada pel Govern.

Els presidents dels consells socials
de les set universitats públiques catala-
es coincideix en la necessitat de poten-
ciar els recursos universitaris al servei
de la seva millor qualitat.

Vázquez Montalbán,
doctor honoris causa
El periodista i escriptor Manuel Vázquez
Montalbán serà investit doctor honoris
causa per la UAB el dia 17 de desem-
bre, en una solemne sessió acadèmica
presidida pel rector, Carles Solà. La
presentació del doctorand serà a càrrec
del professor Josep Lluís Gómez
Mompart, en representació de la Facultat
de Ciències de la Comunicació. El no-
menament de doctor honoris causa el va
acordar la Junta de Govern en la sessió
que va tenir lloc el 22 de maig passat,
a proposta de la Facultat de Ciències
de la Comunicació. Les línies generals
sobre les quals es fonamenta la candi-
datura de Manuel Vázquez Montalbán
per ser investit doctor honoris causa se
centren en el fet que és probablement el
periodista català viu de major reconei-
xement professional; que és un escrip-
tor amb una obra extensa popularment
prou acceptada i traduïda a diferents
llengües, la qual ha merescut premis de
renom internacional; és un assagista no-
table en el camp de la cultura i de la
comunicació actual i també en l’àmbit
de la sociopolítica; que ha estat profes-
sor d’Història de la Comunicació Social
de la primera promoció de llicenciats de
A d r e ç a  p o s t a l:
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