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Inaugurada la nova Biblioteca d’Humanitats
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El conseller de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, Xavier Trias,
va inaugurar oficialment, el dia 31 de
gener, la Biblioteca d’Humanitats,
que inclou un edifici de nova cons-
trucció i la remodelació de l’antiga
Biblioteca de Lletres. 

El conseller Trias va definir la
Biblioteca com un edifici «bonic i ben
construït, que fa venir ganes d’estar en
aquesta universitat». El conseller tam-
bé va vistar la plaça Cívica.

El rector de la UAB, Carles Solà,
va emmarcar la inauguració de la
Biblioteca d’Humanitats en un pro-
jecte més ampli i ambiciós que cul-
minarà amb la construcció, en ter-
renys de la plaça Cívica, de la
Biblioteca i Hemeroteca Generals de
Catalunya. Solà va cloure el seu par-
lament agraint la col·laboració dels tre-
balladors del Servei de Biblioteques,
que «ha possiblitat que el nou recin-
te obrís les portes al públic la pri-
mera setmana de gener». Per al rec-
tor, el nou edifici «contribueix a
millorar la qualitat de la universitat
pública d’aquest país». 

Per la seva banda, la degana de la
Facultat de Filosofia i Lletres, Helena
Estalella, en nom dels degans de les fa-
cultats que aporten els seus fons a la
nova biblioteca, va valorar de mane-
ra «positiva» el canvi d’instal·lacions,
sobretot després de recordar, no sen-
se nostàlgia, la precarietat de la primera
biblioteca universitària en la matèria,

El 31 de g
que «va acollir el monestir de Sant
Cugat l’any 1967».

La nova biblioteca, oberta al pú-
blic des del 7 de gener, és la prime-
ra de tota la UAB expressament ide-
ada per utilitzar, tant intensivament
com extensivament, els recursos in-
formàtics, de manera que cada punt
de consulta podrà esdevenir en el fu-
tur un punt informatitzat gràcies al
desplegament que s’ha fet d’una xar-
xa informàtica sota el paviment de les
distintes sales. De moment, els usua-
ris tenen garantit l’accés directe a 
setanta-dos terminals d’ordinador.

El nou edifici ha començat a aple-
gar, en un procés de centralització
sense precedents, els serveis i els fons
documentals d’Humanitats, Psicologia,
Filosofia i Lletres, Ciències de
l’Educació, Traducció i Interpretació,
així com part de la Biblioteca General
de la UAB. 

A més, el nou espai integra tam-
bé la Cartoteca General i el Servei de
Documentació d’Història Local de
Catalunya.

La superfície útil de nova cons-
trucció, dividida en quatre plantes,
és de 6000 m2, però és previst que
s’ampliï fins als 9500 un cop habili-
tat l’últim pis. Amb la inauguració de
la nova biblioteca, els espais per a
la lectura s’incrementen a la UAB
en un 52%, i passen de 18.600 m2 a
26.600 m2. Pel que fa al nombre de
places, l’augment ha estat del 30%.
Les 770 noves places de la Biblioteca
d’Humanitats, juntament amb les 323
mantingudes a l’antiga Biblioteca de
Lletres, se sumen a les ja existents,

ener es va inaugurar la Biblioteca d’Hum
fins a fer un total de 3800. En aquests
moments, la UAB ofereix una plaça
de consulta bibliotecària per cada
deu alumnes. El rector de la
Universitat, en nom de l’equip de
govern, es va comprometre en la jor-
nada inaugural a millorar aquestes
correspondències.

Dels espais que ofereix la nova
biblioteca, en destaquen tres: la Sala
d’Informació Electrònica, la Mediateca
i la Sala de Formació d’Usuaris. 

La primera, amb capacitat per a
cinquanta-dos ususaris, té com a fi-
nalitat posar a disposició del públic
tot el material bibliogràfic existent
en suport informàtic, sigui a la ma-
teixa Biblioteca o bé a través
d’Internet. La Mediateca permet la
consulta directa de tot el fons audio-
visual de la Biblioteca per mitjà de
vint-i-quatre aparells reproductors
de vídeo, làser discs, cassets i discs
compactes. La reserva de consulta
en aquest servei, a més, es pot efec-
tuar amb dies d’antelació.

Biblioteca Digital

El Servei de Biblioteques ha aprofitat
la inauguració per presentar en so-
cietat un sistema local d’accés a revistes
científiques en format electrònic, so-
ta el nom de Biblioteca Digital, al
qual es pot accedir des de qualsevol ter-
minal. Es tracta d’un projecte pilot en
el qual col·laboren la UAB, la uni-
versitat holandesa de Tilburg i la
London School of Economics and
Political Science, que té com a fina-
litat posar a disposició d’universitaris

anitats.
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i professors publicacions del seu in-
terès. De moment, el nombre total és
de trenta-quatre, la majoria de con-
tinguts econòmics i matemàtics.



2

rca: la investigació al segle XXI

FU 19
Pràctiques 
al Col·legi 
de Procuradors
Els alumnes de quart curs de la
Facultat de Dret de la Universitat
Autònoma de Barcelona podran fer
pràctiques al Col·legi de Procuradors
dels Tribunals de Barcelona, segons
un conveni de col·laboració que van
signar el rector de la UAB, Carles
Solà, i el degà president del Col·le-
gi de Procuradors, Ángel Quemada,
el dia 17 de febrer.

Els procuradors informaran de
la realització de les pràctiques, i el seu
criteri serà tingut en compte en el
procés de qualificació dels estudiants.
D’altra banda, cadascun dels alum-
nes elaborarà una memòria sobre el

LL INF. 107 corregit  27/2/
contingut de les pràctiques fetes i la
presentarà a la Universitat a l’efec-

lític, els científics s’haurien d’impli- Recerca, la pròxima activitat serà Josep Egozcue i Josep M. Brucart par-
a la
at. 
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te de les qualificacions.

Seminari de Web
Santiago Guillén, director del l’Institut
Català de Telemàtica Aplicada de la
Generalitat de Catalunya, va parlar de
la importància estratègica dels webs
institucionals com a mitjà de pro-
moció de les universitats en la sessió
inaugural del seminari de Web, que
durant els dies 15 i 16 de gener va te-
nir lloc a la sala d’actes del Rectorat
i a la sala d’actes de la Facultat de
Ciències.

Santiago Guillén va fer una re-
flexió sobre la comunicació com a
element personalitzat de la informa-
ció i sobre les extraordinàries possi-
bilitats que s’obren a les persones i
a les institucions amb la informàtica
per establir lligams de coneixement.
El correu electrònic, àmpliament uti-
litzat en l’àmbit científic, i les pàgi-
nes Web, en plena expansió, van
centrar les intervencions dels assis-
tents.

El rector, Carles Solà, va remar-
car l’esforç que la UAB està fent en
l’aplicació de les noves tecnologies,
i el director de Website, Enric
Sanjuan, va explicar com s’ha de fer
una pàgina que sigui efectiva.

Carles Sexmilo, Josep M. Riera
i Llorenç Guilera van presentar, en
una taula rodona moderada per la
vicerectora d’Estudiants i de Promo-
ció Cultural, Mercè Izquierdo, l’es-
tat de la qüestió a la UAB, amb les
aportacions que els diferents serveis
ofereixen en la utilització del Web.

El dia 15 a la tarda i el dia 16 al
matí, van tenir lloc les sessions tèc-
niques, en les quals es van explicar
les experiències que s’estan duent a
terme a la UAB, tant des del punt
L’Autònoma

de vista de les metodologies de tre-
ball com des de la incidència que
cada experiència té en la comunitat
universitària.
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Emilio Muñoz Alonso, investigador
de l’Institut d’Estudis Socials
Avançats del Consell Superior
d’Investigacions Científiques i antic
president del mateix Consell, antic se-
cretari general del Pla Nacional
d’Investigació Científica i Des-
envolupament Tecnològic, així com
director general de Política Científica
de l’Estat, va ser l’encarregat d’inau-
gurar, amb una conferència sobre
«Aproximació prospectiva a la in-
vestigació del segle XXI», els actes del
Fòrum de la Recerca.

En la sessió inaugural del Fòrum,
que va tenir lloc el dia 22 de gener,
a la sala d’actes de la Facultat de
Ciències, el rector, Carles Solà, va as-
senyalar l’esforç transformador que
suposa la investigació, tant per a la
docència com per a la societat. La
vicerectora d’Investigació, Maria
Teresa Espinal, va glossar la perso-
nalitat d’Emilio Muñoz alhora que
va alertar sobre la incidència que so-
bre la recerca bàsica poden tenir les
limitacions pressupostàries.

Muñoz Alonso va posar sobre la
taula les noves exigències de la co-
munitat científica en tres aspectes
fonamentals. En l’ordre científic
s’hauria de reclamar un esforç inter-
disciplinari més gran; en l’àmbit po-

Debat sobre la rece
dosi equivalent va efectuar-se amb el
monitor portàtil de SPR (Ram Ion),
que consisteix en una cambra d’io-
nització a pressió atmosfèrica i un
pecte social podrien contribuir, amb
els seus coneixements, a la correcció
en la crisi d’atur i en la millora de la
qualitat de vida dels ciutadans.

El canvi dels models lineals en la
recerca per a una investigació orien-
tada per objectius també va ser pre-
sent en la reflexió de Muñoz Alonso.

En aquest marc del Fòrum de la

Emilio Muñoz, en la sessió inaug
plomat (0,25 mm de plom), és nul·la,
i si no s’utilitza el davantal, la dosi
equivalent acumulada que es podria
rebre seria de 8 Sv.
talà, espanyol i europeu, el dia 4 de fe-
brer, a les 11 h, a la Facultat de
Ciències, amb la presència d’Antoni
Giró (CIRIT), Miguel Ángel Lagunas
(CICYT) i Armando Albert (CSIC).
El 26 de gener, a la Facultat de Cièn-
cies Econòmiques i Empresarials, a
partir de les 9.15 h, els professors
Salvador Barberà, Ramon Pascual,

ral del Fòrum de la Recerca.
car en la presa de decisions com a
experts i com a ciutadants; i en l’as-

una sessió dedicada a l’avaluació de
la recerca de la UAB en el marc ca-

laran de l’avaluació de la recerca 
UAB des de la mateixa universit
El personal de l’Hospital Clínic
Veterinari (HCV) treballa en una ins-
tal·lació de raigs X aplicada al
diagnòstic mèdic d’animals, i moltes
vegades ha de subjectar l’animal en
el moment de realitzar la radiografia,
la qual cosa implica un risc radiolò-
gic que ha de ser controlat. Per tot
això, la doctora Carmen Baixeras i
Fermina Pérez, del Servei de Protecció
Radiològica (SPR) de la UAB, jun-
tament amb el doctor Fèlix García,
responsable de la protecció radiolò-
gica de la instal·lació de raigs X de
l’HCV, han portat a terme un estudi
de la taxa de dosi i de dosi acumula-
da que pot rebre el personal de l’HCV
en una jornada laboral. El resultat
d’aquest estudi es va presentar al 
VI Congrés de la Societat Espanyola
de Protecció Radiològica (Còrdova,
24-27 de setembre de 1996. 

A la instal·lació de radiodiagnòstic
de l’HCV de la UAB hi ha un equip
fix de raigs X de 100 kV i 100 mA
de característiques màximes de fun-
cionament. La mesura de la taxa de

Control del risc rad

microcontrolador. Les dades enre-
gistrades es van controlar des d’un or-
dinador portàtil. La dosi equivalent
profunda acumulada en una jornada
laboral es va mesurar amb dosímetres
personals electrònics (Siemens).
Aquestes mesures es van realitzar a
distintes distàncies del feix i altures,
que reprodueixen la posició de les
gònades, les mans i el cristal·lí. Per
a cada posició es van realitzar di-
versos trets en condicions anàlogues
a les utilitzades per al diagnòstic mè-
dic dels animals més freqüentment
irradiats: gossos i gats. Per verificar
la bondat del sistema de protecció, es
van dur a terme mesures amb els de-
tectors coberts amb material plomat
i sense cobrir-los.

A partir dels resultats obtinguts en
aquest estudi, s’ha pogut observar
que si el personal de l’HCV utilitza
adientment el davantal i els guants
plomats, les dosis són insignificants.
Per exemple, la dosi equivalent acu-
mulada rebuda a les gònades durant
una jornada laboral, amb el davantal

iològic a l’Hospital C

La part del cos que està més ex-

posada a les radiacions en realitzar
aquest tipus de radiografies són les
mans. Això és degut al fet que en
molts casos s’ha de subjectar l’animal,
particularment si és de petites di-
mensions, i les mans poden quedar re-
lativament a prop del feix de raigs X.
No obstant això, s’ha observat que si
s’utilitzen guants plomats (0,5 mm de
plom) la taxa de dosi és molt petita.
S’ha observat que la dosi acumulada
durant un dia al cristal·lí, sense uti-
litzar cap tipus de protecció, és tam-
bé insignificant.

Al control realitzat a la paret que
separa la sala d’espera de la instal·la-
ció de raigs X, es van observar valors
del nivell de radiació equivalents al
fons natural. Aquest resultat posa de
manifest l’eficàcia del blindatge uti-
litzat a la instal·lació (2 mm de plom
a totes les portes, a les parets i al 
terra).

Per tant, es pot afirmar que si el
personal de la instal·lació de l’HCV
utilitza les proteccions adients, no
rebrà dosis significatives, i que la

línic Veterinari
instal·lació de raigs X de l’HCV com-
pleix tots els requisits establerts en
protecció radiològica.



FUL
L INF. 107 corregit  27/2/1997 10:34  Página 3
 

Fundació Institut de Medi Ambient
La Universitat Autònoma de Barce-
lona i el Parc Tecnològic del Vallès
(PTV) han impulsat la creació d’una
fundació conjunta que servirà d’em-
brió del futur Institut de Medi Ambient
de Catalunya (IMA), un organisme on
confluiran el món de la ciència i el de
l’empresa, que es preveu posar en
funcionament en el curs 1998-99.

De moment, els rectors de les
úniques universitats catalanes que
ofereixen la llicenciatura en ciències
del medi ambient –Carles Solà, de
la UAB, i Josep M. Nadal, de la de
Girona (UdG)–, junt amb el presi-
dent l’Associació d’Empreses de
Medi Ambient del Parc Tecnològic
(AMATEC), Joan Ramon de Clascà,
i el director general del Parc, van
signar, el 10 de gener, l’acta de cons-
titució de la Fundació. 

El Patronat de la nova institució
està integrat paritàriament per orga-
nismes públics i privats. En són mem-
bres la UAB, la UdG, la Generalitat de
Catalunya i els ajuntaments de
Cerdanyola del Vallès i de Girona, ai-

Daniel Quer, Joan Ramon de Clascà,
xí com el Consell de Cambres de

crear la Universitat d’Elx, però es
lamenta el procediment que s’ha se-
guit, en el qual ha faltat el conve-
nient clima de diàleg i d’atenció a
i la Fundació per a la Recerca. En la
seva etapa inicial, el Patronat serà pre-
sidit per Carles Solà.

La constitució de la Fundació no
és un fet aïllat, sinó que és un pas
més en el procés de la UAB envers
l’entorn natural. El juliol de 1995,
la UAB va subscriure un conveni
amb la UdG per impulsar la creació
d’un Institut Interuniversitari de Medi
Ambient i l’aparició de centres d’es-
tudis ambientals provisionals a ca-
da universitat, fins al moment de la
constitució de l’IMA. A més, la UAB
ha signat un acord amb l’Organització
de les Nacions Unides per al Des-
envolupament Industrial (UNIDO)
per acollir un centre de tecnologies ne-
tes, alhora que ha potenciat la posa-
da en marxa a Mollet del Vallès de
l’Escola d’Enginyeria Tècnica en
Química Industrial, amb especialit-
zació en medi ambient. 

L’IMA, que disposa d’un pres-
supost inicial de 4000 milions de pes-
setes, tindrà dues seus, una de prin-
cipal a Cerdanyola del Vallès, i una

 Carles Solà i Josep M. Nadal, en la sign
altra a Girona, totes dues en terrenys

acords presents:
4. El pronunciament actual de

l’assemblea obeeix a l’obligació de
les universitats a defensar l’auto-
L’objectiu principal de l’Institut
serà, segons els seus patrocinadors,
bastir i consolidar un cluster o agru-
pació de recursos científics i empre-
sarials sobre medi ambient, «que es-
devingui un centre de referència i
d’opinió rigorós, prestigiós i inde-
pendent davant la societat civil».
Malgrat l’existència d’altres centres
de recerca sobre aquest tema a l’Estat
espanyol, i tot i tenir la certesa que en-
cara «se’n crearan més», els membres
del Patronat creuen que l’IMA ju-
garà amb avantatge perquè «no exis-
teix, i probablement existirà en un
futur, una dualitat com la que es plan-
teja aquí entre el món científic i l’em-
presarial». 

La voluntat de l’IMA és conver-
tir-se en un lloc de trobada i d’inter-
canvi entre el món universitari i l’em-
presarial, de manera que personal
universitari de tercer cicle del primer
pugui desenvolupar projectes de recer-
ca multidisciplinària mediambiental
amb el suport del segon. L’anàlisi, la
reducció, el reciclatge i la recuperació

atura de la creació de la Fundació.
de residus són els temes que els vale-
projecte han volgut destacar
pectes més profitosos d’aques-
cció universitat-indústria. 
Catalunya, l’AMATEC, la Fundació
Pere Garcia Faria, l’Associació
Catalana de Consultors Independents

i dependències municipals, que es
començaran a edificar entre els anys
1997 i 1998.

dors del 
com a as
ta intera
L’Assemblea General de la Confe-
rència de Rectors de les Universitats
Espanyoles, que va tenir lloc el 13 de
gener passat, ha conegut un informe
jurídic del rector de la Universitat de
La Corunya sobre l’autonomia de les
universitats que referencia la Llei de
les Corts Valencianes, per la qual es
va crear la Universitat Miguel
Hernández d’Elx, i ha adoptat els
acords següents:

1. No es qüestiona la competèn-
cia de la comunitat autònoma per

La CRUE defensa l

les opinions manifestades col·lec-
tivament per les universitats espa-
nyoles.

2. L’Assemblea de la CRUE en-
tén, amb el màxim respecte i fer-
mesa, que l’esmentada llei vulnera
el dret a l’autonomia de la Uni-
versitat d’Alacant, que queda des-
naturalitzada en segregar-se’n la
Facultat de Medicina i els estudis
d’Estadística.

3. Se sotmetran a ratificació de la
Junta de Govern de les universitats els

’autonomia universit

nomia universitària com a garantia
constitucional del servei públic de
l’ensenyament superior i de la in-
vestigació quant als interessos so-
cials, i en aquest sentit, es reclama
l’atenció de la societat i dels grups po-
lítics.

5. Donar suport al rector de la
Universitat d’Alacant i a l’acord de
la seva Junta de Govern d’interposar
els recursos que corresponguin.

6. Proclamar la necessitat que el
problema generat per la creació de la

ària
Universitat d’Elx es resolgui per les
vies jurídiques i universitàries, al
marge de plantejaments polítics par-
tidistes.
Junta de Govern
La Junta de Govern de la Universitat
Autònoma de Barcelona va aprovar,
en la sessió que va tenir lloc el dia 23
de gener passat, la pròrroga del pres-
supost de l’any 1996 que el Consell
Social va aprovar com a proposta
tècnica fins a l’elaboració del projecte
de pressupost de 1997.

La Junta de Govern va elegir
nous membres de les Comissions
Delegades. L’alumna Mirea Pería,
per a la Comissió d’Ordenació
Acadèmica, i l’alumne Andrés
Querol, per a la Comissió de Política
Lingüística. També va ser escollit
l’estudiant Marc Cortés com a re-
presentant de la Junta de Govern al
Consell Social.

La Junta de Govern va acordar
adherir-se a l’acord de la CRUE (pu-
blicat en aquest mateix número de
L’AUTÒNOMA) relatiu a la segregació
de centres de la Universitat d’Alacant.

Finalment, la Junta de Govern
va aprovar adherir-se a la declaració
universal de drets lingüístics aprovada

per la Conferència Mundial de Drets
Lingüístics, que va tenir lloc al juny
passat a Barcelona.

Formació d’objectors
L’Oficina d’Afers Socials va orga-
nitzar, al mes de desembre passat,
el IV Curs de Formació d’Objectors,
a l’Espluga de Francolí, amb la fi-
nalitat que els objectors de cons-
ciència que realitzen la prestació so-
cial a la UAB «es coneguessin millor
entre ells i coneguessin, alhora, rea-
litats diferents a les que habitual-
ment viuen», segons ha declarat el
responsable de l’Oficina.

Durant tres dies, una setantena
d’objectors van analitzar tant els
nous reptes del pacifisme i la soli-
daritat internacional com les pro-
blemàtiques mediambientals i de
protecció civil que afecten la co-
marca de la Conca de Barberà.

De fet, l’acte central de les jor-
nades va consistir, enguany, a des-
brossar i recuperar, en col·laboració
amb l’ADF de Montblanc, el camí de
muntanya que comunica la capital
comarcal amb l’Espluga de Francolí
a través de la serra de Prades.

Entre les conferències, la titula-
da «Cap a on va l’objecció?» va ser
la més valorada pels assistents. En la
xerrada, hi van prendre part el dipu-
tat de CiU al Congrés Carles Campu-
zano, el senador i alcalde de l’Esplu-
ga, Antoni Sánchez, també de CiU,
i el secretari general de la UAB,
Salvador Alegret.

En el vessant cultural, els joves
van visitar el monestir de Poblet i el
naixement del riu Francolí. L’A-
juntament de l’Espluga va home-
3L’Autònoma

natjar els objectors amb un dinar de
germanor i una rebuda oficial a les de-
pendències municipals.



4

cils de pal·liar. I més am
ment d’activitats que s’h
darrerament». Per aquest m
pronostica la sortida de 

Seu de l’Institut, ubicada a
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S E R V E I S
stitut d’Estudis Metropolitans de Barcelo
John Hopkins University, Baltimore
(EUA), 1980. L’institut d’estudis me-
tropolitans d’aquell centre nord-ame-
ricà atrau l’interès del professor bar-
celoní Pasqual Maragall que, a la seva
tornada a casa, importarà l’invent i, el
1984, un cop encimbellat a l’alcal-
dia de la ciutat, veurà un consorci pú-
blic integrat per la Corporació
Metropolitana de Barcelona, la UAB
i la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació, i el posarà en marxa so-
ta la denominació d’Institut d’Estudis
Metropolitans de Barcelona (IEMB).

Molt ha plogut des de llavors. Pel
camí queda la dissolució, el 1987, de
la Corporació Metropolitana, patro-
cinador i principal client. Aquell ma-
teix any, el pressupost de l’Institut es
calculava en 70 milions de pessetes.
Avui dia, l’assignació econòmica
anual supera els 260 milions, i creix.
La base institucional també s’ha am-
pliat: la Mancomunitat i la Federació
de Municipis, l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona, la UB i la
UPC, així com el Consorci de la Zona
Franca han anat adherint-se al consorci
patrocinador.

Activitat

L’increment d’activitat de l’IEMB
en tots els camps s’ha traduït també
en un augment del personal que hi
treballa. L’any 1995, un total de 163
persones van mantenir algun tipus de
relació laboral amb l’Institut, 28 de les
quals figuraven en nòmina, fos com
a personal administratiu o com a in-
tegrants d’equips de recerca. 

L’IEMB disposa de dues seus.
L’edifici central és una finca rústica
situada dins el campus de la UAB,
tocant a la Vila Universitària. La res-
ta de locals són a la Zona Franca.
Aquesta fragmentació provoca, se-
gons el director de l’Institut, Oriol
Nel·lo, «certes disfuncions organit-
zatives, que a vegades resulten difí-

L’In
b l’incre-
a registrat
otiu, Nel·lo
l’IEMB de

l campus de la
l’emplaçament actual. Cellers, gol-
fes i altres dependències de l’antiga
finca són plenes a vessar de docu-
mentació –les enquestes s’han de con-
servar, per llei, durant un mínim de sis
mesos.

En aquests quinze anys d’història,
només dues coses romanen invaria-
bles: l’objectiu pel qual es va fundar
i el prestigi que confereix ser l’únic
centre de les seves característiques
que existeix a l’Estat espanyol. Segons
recullen els estatuts, la finalitat prio-
ritària de l’IEMB consisteix a «mi-
llorar el coneixement del territori, de
l’administració i de la societat de
l’àmbit metropolità barceloní, formar

Oriol Nel·lo, director de l’Ins
els tècnics que l’han de gestionar i
assessorar les institucions». Per fer-ho,
l’IEMB proposa tres línies d’actuació:
la recerca, la docència universitària i
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les activitats de suport a l’administració
local.

Recerca

La recerca és, amb diferència, el pri-
mer nivell de treball, amb un pressu-
post de 104 milions de pessetes per a
l’exercici present. «Per recerca –ex-
plica Nel·lo– s’entenen tots els estu-
dis sociològics fets a partir de grans
enquestes periòdiques, que posen en
relleu l’estructura social i les condi-
cions de vida de la població metro-
politana, així com la naturalesa i la per-
cepció dels fenòmens i problemes
que l’afecten».

L’Enquesta Metropolitana, de la
qual enguany se’n farà la tercera edi-
ció, és la més important. Analitza les
problemàtiques del mercat laboral,
l’habitatge i els transports, i es realitza
a instàncies de la Mancomunitat de
Municipis de l’Àrea Metropolitana i
la Diputació. A més, té el suport de
l’Inem i de la UAB. El projecte va néi-
xer el 1985, a petició dels 27 municipis
que integraven la Corporació Me-
tropolitana. Des de llavors, el pro-
grama no ha deixat d’ampliar-se. El
1990 se’n va realitzar la segona edi-
ció, que abastava 129 municipis de la
Regió I de Catalunya (Baix Llobregat,
Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès

titut d’Estudis Metropolitans.
Oriental i Maresme). La tercera en-
questa, que es presentarà aquest any,
comprèn 163 poblacions i afecta el
70% dels habitants del Principat.
El segon lloc en la investigació

sociològica de l’IEMB l’ocupa
l’Enquesta de Via Pública, que recull
tots els aspectes relacionats amb la
inseguretat ciutadana i els nivells de
victimització. Aquesta prospecció, de
gran utilitat per a la Guàrdia Urbana,
evidencia, per exemple, la no coin-
cidència entre els denominats mapes
de la por (districtes i barris malfamats
per a la ciutadania) i els mapes de la
realitat (llocs on realment es registren
els robatoris i altres fets delictius).

L’IEMB du a terme un segon tipus
de recerca, anomenada d’Estudis
Comparatius, que té com a objectiu
comparar la realitat urbana de Bar-
celona amb d’altres ecosistemes urbans
d’arreu del món des de punts de vis-
ta cartogràfics, administratius i esta-
dístics. En aquest camp, destaquen
l’Enquesta sobre Grans Ciutats del
Món de 1988, patrocinada per les
Nacions Unides, l’Enquesta de
Polítiques Urbanes a Espanya, pre-
sentada a la UE durant la presidència
holandesa, així com el suport a la xar-
xa de ciutats C-6 (de la qual formen
part, a més de Barcelona, Tolosa de
Llenguadoc, Montpeller, València,
Palma de Mallorca i Saragossa).

Dins d’aquest àmbit de col·labo-
ració internacional, s’emmarca també
l’actual participació de l’IEMB en el
projecte Sunbelt, Spatial Coordination
of Intermodality. Es tracta d’un estu-
di conjunt d’onze instituts europeus so-
bre la viabilitat d’un traçat de ferrocarril
mediterrani que hauria d’unir València
amb la ciutat italiana de Trieste.

Els Estudis Aplicats per encàrrec
de centres docents, ajuntaments i con-
sells comarcals conformen el tercer i
darrer paquet d’investigació de
l’IEMB. Són estudis específics de
curta durada, generalment anual, so-
bre l’estructura econòmica, el medi
ambient i la prestació de serveis
d’abast local.

Docència

A més, l’IEMB organitza mestratges
de postgrau d’Administració Local
com a programes de suport a la docèn-
cia universitària, en col·laboració amb
el Departament de Dret Públic i de
Ciències Historicojurídiques de la
UAB. Els mestratges, homologats per
la Generalitat a efectes de carrera ad-
ministrativa, tenen una durada de dos
anys i s’adrecen prioritàriament a lli-
cenciats en Dret que ja treballen en or-
ganismes públics.

En els últims anys, l’Institut ha

na
intensificat els intercanvis tant de pro-
fessionals com d’estudiants amb cen-
tres europeus homònims.
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Els tapissos microbians del delta de l’Ebre
Des que es va saber que els
estromatòlits, roques calcàries
datades en més de 3.500.000
milions d’anys, estaven cons-
tituïts per formes de vida molt
semblants als bacteris actuals,
la història dels microorga-
nismes i l’aparició, per tant,
de la vida sobre el nostre pla-
neta, va canviar radicalment. 

Charles D. Walcott, el
1914, va trobar microfòssils
amb aspecte de cianobacte-
ris en estromatòlits del pro-
terozoic, i va concloure que
havien estat formats per cia-
nobacteris que precipitaven
el carbonat de calci.
Aquestes comunitats de mi-
croorganismes procariotes
L’equip de la doctora Isabel Esteve
s’ha especialitzat en l’edofisiologia
i en la genètica dels bacteris fototrò-
fics anoxigènics. Aquests són micro-

les quals es defensen d’unes condi-
cions ambientals ara agressives per a
la majoria dels éssers vius, però que
devien ser habituals en el passat.

q

s’han conservat vives en al-
guns indrets de la terra, i
se’ls coneix amb el nom de
tapissos microbians.

Els tapissos microbians són es-
tructures laminades de pocs mil·lí-
metres de gruix, que es troben en am-
bients on habitualment es donen
condicions extremes per a la vida,
com l’elevada salinitat, la forta des-
secació, l’elevada temperatura i
l’absència d’oxigen, entre d’altres.
Les fines capes que constitueixen els
esmentats tapissos presenten inten-
ses coloracions degudes als pigments
dels bacteris que formen les poblacions
dominants. Així, les capes més su-
perficials de color verd (constituïdes
per cianobacteris) cobreixen altres
capes de coloració vermella degudes
al desenvolupament dels bacteris ca-
paços de realitzar una fotosíntesi sen-
ndes
r ne-
ies a
ctors,

l del del
el H2S que els bacteris fototròfics an-
oxigènics necessiten com a font de
poder reductor. 

Els tapissos microbians poden tro-
bar-se en ambients salins o hipersalins
en zones litorals protegides per una bar-
rera de dunes, on es dóna una inten-
sa dessecació, però també en les fonts
termals terrestres i hidrooceàniques
riques en H2S, on els microorganismes
creixen a elevades temperatures. Tots
els tipus d’ambients descrits tenen
una àmplia distribució arreu del món,
però són hàbitats tan limitats per a la
vida eucariota, que els procariotes en
són gairebé els únics colonitzadors. 

Els tapissos microbians costaners
més estudiats es troben a la Laguna

Paisatge de la zona on treballa l’e
Figueroa i a Guerrero Negro (Baixa
Califòrnia), a les illes Frisones i a les
Òrcades (Atlàntic Nord), i al delta de
l’Ebre a la nostra península. 

ta de l’Ebre.
El laboratori de Microbiologia de
l’Institut de Biologia Fonamental
(doctores I. Esteve i N. Gaju), junta-
ment amb el de Microbiologia de la
Universitat de Barcelona (Dr. R. Guer-
rero), col·laboren amb la professora
Lynn Margulis (codirectora del
Departament de Biologia de la NA-
SA) en les comunitats de microorga-
nismes dels tapissos del delta de l’Ebre.
L’esmentat projecte ha rebut fi-
nançament per part del Ministeri
d’Educació i Ciència, de la Generalitat
de Catalunya, de la EU i de la NASA.

uip de la professora Isabel Esteve.
Microorganismes proca
organismes que realitzen una
fotosíntesi anoxigènica uti-
litzant la llum com a font
d’energia i el H2S com a font
de poder reductor. Es troben,
per tant, en ambients anae-
robis on aquest gas és abun-
dant, com són els llacs càrs-
tics de Banyoles i els tapissos
microbians del delta de
l’Ebre. 

Coexistint amb els es-
mentats bacteris, s’hi poden
trobar unes espiroquetes de
grandària considerable i de
vida lliure, que han estat ca-
racteritzades per l’equip de la
doctora Margulis, a la
Universitat de Massachusets,
i que s’han identificat com

Spirosymplocus deltaeiberi.
Aquests bacteris s’han con-
siderat de gran interès per
als estudis de simbiogènesi.

Encara que més de nou anys de re-
cerca en aquests ambients ens han
permès de conèixer i caracteritzar la
major part dels microorganismes ma-
joritaris i estudiar-ne les adaptacions
i respostes a determinades condicions
ambientals, són encara moltes les
perspectives de continuïtat, tant en el
camp de l’evolució com en el de la bio-
tecnologia. Els bacteris d’ambients
extremòfils presenten una extraor-
dinària versatilitat metabòlica, una
gran facilitat per envoltar-se de llims
formant formes de resistència amb
5L’Autònoma

riotes.
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no premiada en altres certàmens. Les L’obra guardonada, Poders, és un

Per a més informació: 
Servei de Publicacions de la UAB.
Edifici Rectorat. Tel. 581 10 22

mera orquestra universitària de Catalunya

FUL 1
Arxiu Occità
El curs 1997-1998 hi haurà un curs
de segon nivell de llengua occitana
a la UAB. Així ho ha decidit l’Arxiu
Occità (AO) després de comprovar
la bona acollida que ha tingut entre
els estudiants de la UAB el primer
curs introductori a l’occità posat en
marxa el 1996 a través del Servei
d’Idiomes. Aquest curs, que ha estat
possible gràcies a l’acord interuni-
versitari assolit amb la Universitat
Paul Valéry de Montpeller, la Regió
del Llenguadoc-Rosselló i la
Generalitat de Catalunya, ha estat
programat com una assignatura de
campus anual amb un valor de deu
crèdits.

L’Arxiu Occità va ser creat 
l’any 1995, dins l’Institut d’Estudis
Medievals de l’Àrea de Filologia
Romànica de la Facultat de Filosofia
i Lletres, amb l’objectiu de satisfer
la demanda que existeix tant en el
món universitari com extrauniversi-
tari d’informació sobre la llengua,
la cultura i la nació occitanes.

En aquest temps, l’AO ha esta-
blert relacions amb editorials llen-
guadocianes i catalanes amb el propò-
sit d’editar publicacions conjuntes,
alhora que treballa en la creació d’un
servei informàtic dins la xarxa
Internet d’informació sobre l’occità. 

A hores d’ara, l’Arxiu és format
pel professor titular de Filologia
Romànica Antoni Rossell, que exer-
ceix de coordinador, per la doctora
d’occità Lourdes Francino, i pel pro-
fessor de la Universitat de Montpeller
Claude Balaguer.

Entre les activitats que l’Arxiu
preveu dur a terme al llarg del pre-
sent any, destaca un cicle de con-
ferències sobre la qüestió lingüísti-

L INF. 107 corregit  27/2/
ca, la primera de les quals, impartida

per Max Cahner, versarà sobre la fi-
gura del filòleg recentment desapa-
regut Joan Coromines.

Traductors i intèrprets
La reunió plenària de la Conferència
de Centres i Departaments de
Traducció i Interpretació de l’Estat
Espanyol va tenir lloc a la UAB els
dies 10 i 11 de gener passat, i va ser
presidida pel rector, Carles Solà.

Aquesta Conferència, que es va
crear fa dos anys, aplega les catorze
universitats, públiques i privades,
que imparteixen la llicenciatura de
Traducció i d’Interpretació. Durant
l’any 1996, l’Autònoma ha dut a ter-
me les tasques de Secretaria de la
Conferència, i durant el 1997 en
tindrà la presidència.

Els temes centrals de la reunió
passada han estat la modificació de
L’Autònoma

la titulació, els requisits que han de
complir els llicenciats per obtenir el
títol d’intèrpret jurat i la creació del
Col·legi de Traductors i d’Intèrprets. 
997 10:36  Página 6
Sota el lema El llibre, una festa, el
Vicerectorat d’Estudis torna a con-
vocar dos premis literaris en els quals
podran participar tots els membres
de la comunitat universitària: alum-
nes, professors, personal no docent,
escoles, centres adscrits i membres de
l’Associació d’Amics de la UAB.

D’una banda, es convoca el Premi
de Poesia Miquel Martí i Pol, que
s’atorgarà a la millor obra inèdita de
poesia de tema lliure, no premiada en
altres certàmens, i que s’haurà de
presentar en català, amb una exten-
sió de 20 a 40 poemes. El jurat
d’aquest premi de poesia el com-
pondran Salvador Alegret, com a pre-
sident, David Jou, Ramon Panyella,
Bernat Croses, Mercè Nogués i un es-
tudiant que actuarà com a secretari.
L’obra guanyadora serà editada dins
la col·lecció «Gabriel Ferrater» pel
Servei de Publicacions de la UAB.

D’altra banda, es convoca el Premi
de Narrativa Pere Calders, que s’ator-
garà a una obra inèdita de creació li-
terària (novel·la o recull de contes),

Premis literaris El l
Cívica: «L’orquestra de la UAB no
neix per obtenir un nivell de qualitat
determinat, sinó per desenvolupar la
narrativa estarà format per Jordi
Berrio, que actuarà com a president,
Lluís Barbé, Sergi Beser, Joan
Cànovas i un estudiant que actuarà
com a secretari. L’obra guanyadora
també serà editada dins la col·lecció
«Gabriel Ferrater» pel Servei de
Publicacions.

D’altra banda, han estat recent-
ment publicades les obres premia-
des en l’edició de l’any passat. En
la que va ser la primera l’edició
d’aquests premis, el poeta Miquel
Martí i Pol va donar el premi que
porta el seu nom, i que va recaure
en Jaume Terradas. L’obra guanya-
dora és un recull de poemes de cai-
re oníric i d’altres relatius als sentits
i als plaers, vistos com a percepcions.
També n’hi ha de caire més descrip-
tiu, com manifesta el guardonat en la
presentació d’aquests textos poètics.
Els accèssits van ser per a Gustau
Moreno i Bernat Crosas. El premi
Pere Calders va recaure en Andreu
Domingo, i en Lluís Barbé i Enric
Castelló en condició d’accèssits.

libre, una festa
comptar amb grans recursos mate-
rials, va ser fruit d’una passió per la
música que ara Joan Casals recull
per transmetre-la a la comunitat uni-
Els contes es basen en un nen que
descobreix poders màgics en el pas
cap a l’adolescència, amb un rera-
fons irònic, tendre i cruel alhora. Joan
i Teresa Calders, fills del novel·lista
Pere Calders, van fer el lliurament.

De la coordinació d’aquests con-
cursos literaris, se n’ocupa el Servei
de Publicacions de la Universitat
Autònoma de Barcelona, on s’hauran
de lliurar els treballs per triplicat
abans del 31 de març de 1997. Els re-
sultats del concurs es faran públics du-
rant el mes de maig de 1997.
obres s’hauran de presentar també
en català i amb una extensió de 60 
a 250 fulls. El jurat d’aquest premi de

recull de quinze contes units per la
narració en primera persona, i per
elements autobiogràfics i fantàstics.
«menjar poc i pair bé», és clara. El di-
Des de la primeria de 1997, al Vallès
ja s’hi poden trobar tres orquestres:
l’Orquestra Simfònica del Vallès,
l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat
i la nova Orquestra de Cambra de la
UAB, la primera que sorgeix en l’àm-
bit universitari català. En principi,
no es descartava formar una orques-
tra simfònica en funció de les sol·li-
cituds d’admissió al conjunt musi-
cal. Finalment, però, tot i l’èxit de
convocatòria –més de cinquanta sol·li-
cituds només durant la primera mei-
tat d’octubre–, el director de l’or-
questra, Joan Casals, va optar per
formar un conjunt reduït amb el qual
es pogués treballar bé. Per aquesta raó
va muntar-se una formació exclusi-
va per a instruments de corda en
comptes del conjunt simfònic que
propugnava la idea originària.

Joan Casals és professor del
Departament de Didàctica de l’Ex-
pressió Musical, Plàstica i Corporal,
i disposa d’una àmplia formació mu-
sical, que abasta estudis d’orgue i de
direcció coral. Actualment és res-
ponsable i director del Cor Montserrat
de Terrassa i titular dels orgues de la
Basílica del Sant Esperit de Terrassa. 

Casals té molt clars els objectius
de la nova formació musical, que va
començar els assaigs al començament
del mes de gener passat, a la plaça

Neix a la UAB la pri
cultura». D’aquesta manera, Casals
insisteix a remarcar el caràcter 
pedagògic i difusor de la música
que vol transmetre la formació, que
no té, en cap cas, una finalitat lu-
crativa.

Antecedents

L’única experiència similar a l’ac-
tual es remunta a quinze anys enre-
re, quan Baltasar Plans, professor de
la UAB, va impulsar la formació d’un
cor al voltant de la Facultat de
Medicina. Aquella aventura, tot i no

Joan Casals, dirigint un
versitària a través de la nova orquestra
de la UAB.

L’orquestra està formada per vint-
i-dos músics d’instruments de cor-
da, entre els quals hi ha, majorità-
riament, violins i violoncels. Només
hi ha una viola, i el director avisa els
músics que necessita un contrabaixista
i que, si en coneixen algun, s’afanyin
a «captar-lo». D’altra banda, el fet
que hi hagi una viola no preocupa
Casals: «Amb els violins segons n’hi
ha prou per complementar la viola i
fer l’acompanyament». L’opció adop-
tada per Joan Casals, quan afirma

 assaig de l’orquestra.
rector està satisfet amb el grup que té,
del qual diu que «hi ha un bon am-
bient i es pot treballar bé».
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senyament Veterinari

El conseller d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca de la Generalitat de
Catalunya, Francesc Xavier Ma-
rimon, va inaugurar les jornades so-
bre El Futur de l’Ensenyament
Veterinari, que, els dies 30 i 31 de ge-
ner, van aplegar, a la Facultat de
Veterinària de la UAB, més de cin-
quanta degans i professors d’aques-
ta disciplina de tot l’Estat.

Les jornades, patrocinades per
Purina, van tenir per objectiu, segons
va explicar el degà de la Facultat,
Lluís Ferrer, contrastar alternatives per
«reformar els plans d’estudis actuals,
que han provocat un fort desequilibri
en favor de la investigació i en de-
triment de la docència». Per a Ferrer,
aquesta situació podria provocar en
el futur que els nous llicenciats fos-
sin «professionals més savis que mai
però també més incults».

Plans d’estudis

El Futur de l’En
Sabent que «no s’han de copiar mo-

d’agermanament d’universitats.
A la UAB també s’imparteix, des

del 1989, la càtedra UNESCO de
Comunicació, coordinada pel pro-

 

la UAB va convidar dos experts en ve-
terinària de la Cornell University de
Nova York, Donald Smith i Katherine

El conseller d’Agricultura, Ramaderia
en la inauguració
Edmondson, perquè expliquessin als

des. «És una càtedra oberta a tot-
hom», conclou el seu titular. Per tal
que sigui així, Fisas té previst d’or-
ganitzar actuacions cíviques en qües-
El conseller Marimon va dir que
el concepte de veterinari a Catalunya
és «molt més ampli que als EUA, on

 i Pesca, Francesc Xavier Marimon,
 de les jornades.
només és el metge dels animals. Aquí,
 la

ec-

dels de l’estranger perquè són in-
transferibles», i amb la intenció de
buscar «sols informació i inspiració»,

presents el canvi de plans d’estudis
que van supervisar en aquell centre
l’any 1993.

el veterinari té coneixements sobre
producció animal, la higiene i la t
nologia dels aliments».
dia legalitzat en forma de partit po-
lític–, que el 1980 va dur a terme a
Bogotà una ocupació similar a l’ac-
tual de l’ambaixada de Lima. 
La UAB compta, des del mes passat,
amb la primera càtedra UNESCO
sobre la Pau i els Drets Humans que
s’imparteix en una universitat euro-
pea. El primer titular de la càtedra
és Vicenç Fisas, fins ara investigador
sobre pau i desarmament del Centre
UNESCO de Catalunya i Premi
Nacional Drets Humans 1988. Fisas
també ha col·laborat amb Metges
sense Fronteres i amb el Programa de
Cultura de la Pau de la UNESCO.

La càtedra és fruit de la propos-
ta que el director general de la UNES-
CO, Federico Mayor Zaragoza, va
fer a la UAB i del posterior conveni
que la Universitat va signar amb el
Comissionat per a Universitats i
Recerca de la Generalitat, institució
que participa en el projecte assumint-
ne part del finançament. Segons
aquest conveni, signat el 14 de de-
sembre passat, la càtedra vol pro-
moure la cooperació acadèmica in-
ternacional en l’esfera de la pau i els
drets humans, mitjançant el desen-
volupament d’un sistema integrat
tant per activitats de recerca com de
formació i divulgació. Aquesta col·la-
boració internacional entre investi-
gadors i pedagogs estaria emmarca-
da dins la xarxa Unitwin –programa

Es crea una càtedra
a la Universitat Aut
fessor del Departament de Periodisme
Manel Parés. La càtedra compta ca-
da curs acadèmic amb reconeguts in-
vestigadors en el camp de la comu-
nicació social.

Complicitat universitària

Vicenç Fisas resumeix d’aquesta ma-
nera els objectius principals de la cà-
tedra: «Es tracta de fer una càtedra poc
convencional que compti amb la par-
ticipació de professionals de dife-
rents camps per oferir una visió plu-
ridisciplinària de la pau. L’originalitat
de la càtedra estarà tant en els temes
que es debatran com en els ponents
que es puguin invitar o en la presen-
tació formal de les seves ponències.
La intenció de Fisas és la creació
d’un temari que no es pugui trobar en
currículums, per la qual cosa no se
n’estarà de triar temes molt actuals i
conflictius. Fisas pretén, d’aquesta
manera, «trobar complicitat entre la
comunitat universitària i promoure
la reflexió entorn de temes relacionats
amb els propòsits de la UNESCO».
Aquesta «promoció de la reflexió» in-
clou no tan sols la comunitat uni-
versitària sinó també totes aquelles
persones que hi estiguin interessa-

UNESCO sobre Pau
ònoma de Barcelona
tions relatives als drets humans i a la
promoció d’una cultura de la pau.

Vicenç Fisas espera col·laborar
en cursos de doctorat i de postgrau,
així com també fer intervencions es-
poràdiques en determinades facul-
tats.

La primera activitat organitzada
per la Càtedra va ser una taula rodo-
na sobre l’ocupació de l’ambaixada
japonesa a Lima, que va tenir lloc el
30 de gener passat, a la sala d’actes
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya. A la taula rodona hi va par-
ticipar Vera Grabe, antiga guerrille-
ra colombiana del grup M-19 –avui

 i Drets Humans 
Vicenç Fisas.
Millora en l’accés 
al World Wide Web
Un dels problemes més importants
que a vegades afronten els usuaris del
Web és la lentitud de càrrega de les
pàgines quan aquestes es troben en
localitzacions remotes. La connecti-
vitat Internet que dóna Rediris és li-
mitada i l’accés internacional està,
molt sovint, saturat.

Nou servidor

Per tractar de minorar al màxim
aquest problema, l’Àrea de Comu-
nicacions del Servei d’Informàtica
ha posat en marxa un nou servidor de
proxy cache per a accés al Web. Un
cop definit en el client, el servidor
funciona de manera transparent en
l’usuari, i s’intercala com a dipòsit in-
termedi entre els clients navegadors
Internet, com el Netscape Com-
municator o el Microsoft Internet
Explorer, i els servidors de Web ex-
terns. Els clients demanen les pàgi-
nes de Web al servidor proxy i aquest,
si no les té en la seva memòria cache,
les demana als servidors reals. Per les
pàgines que manté en cache, el ser-
vidor respon amb temps d’accés lo-
cal a peticions de pàgines que, si no
hi fossin, podrien trigar minuts a car-
regar-se. Abans de servir les pàgines
que manté localment, el servidor
proxy també comprova amb el ser-
vidor remot que no han sofert mo-
dificacions. Com més pàgines té el
servidor en cache, més útil és a tots
els seus usuaris i més gran és l’estalvi
de comunicacions amb l’exterior. El
servidor s’ha establert inicialment
amb una capacitat de 2 GB. 

Millora per als usuaris

Tots els usuaris Web de la Uni-
versitat, fins i tot els que entren a la
xarxa des de casa, poden fer sevir
el servidor de cache i gaudir dels
seus beneficis. Per fer-ho, només
han de configurar els seus navega-
dors. Hi ha informació detallada de
com configurar els clients de
Netscape i Microsoft a l’adreça:

http://www.comms.uab.es/congi_pro
xy.html

Els usuaris que tenen el progra-
mari de Servei 2000 instal·lat ja dis-
posen d’una configuració amb ca-
che. Malgrat això, els recomanem
també que llegeixin les instruccions
i canviïn la seva configuració per la
nova, ja que el servidor que estan
fent servir se substituirà d’aquí a
unes setmanes pel que anunciem. 

El servei de cache millorarà els
7L’Autònoma

vostres temps d’accés a pàgines Web.
Us animem a utilitzar-lo. Exploradors
i navegants, bon viatge!

http://www.comms.uab.es/congi_proxy.html


MARÍA DOLORES MONTERO
SÁNCHEZ, professora del Depar-
tament de Periodisme i de Ciències de
la Comunicació, va ser elegida, el dia
16 de desembre passat, nova degana de
la Facultat de Ciències de la
Comunicació.

CARLOS CAÑEQUE SOLÀ, profes-
sor del Departament de Ciència Política
i de Dret Públic, ha estat el guanyador
del premi Nadal d’enguany, per la se-
va obra Quién, que publicarà l’edito-
rial Destino.

JOSEP REIG I VILALLONGA, pro-
fessor del Departament de Ciències
Morfològiques, ha estat elegit secretari
general de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i de Balears
(ACMCB). L’ACMCB té més de set-
ze mil membres i està formada per se-
tanta-quatre societats científiques que
representen totes les especialitats de les
ciències de la salut.

JOSEP M. CATALÀ DOMÈNECH,
professor del Departament de
Comunicació Audiovisual i de
Publicitat, ha estat el guanyador de
los Premios Literarios Ciudad de Irún,
en la modalitat d’assaig, per la seva
obra Elogio de la paranoia, que es pu-
blicarà pròximament.

8 L’Autònoma

FULL INF. 107 corregit  27/2/19
Escola Bressol Gespa

L’Escola Bressol Gespa obre el període de preinscripció de places per a
infants d’edat compresa entre els 4 mesos i els 3 anys, des del pròxim 

dia 1 de març fins al 4 d’abril. Per a més informació, es pot contactar amb
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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 

de les diverses associacions d’estudiants.
Es tractarà el tema del Consell d’Estudiants,
i s’establiran accions en defensa de la uni-
versitat pública. 
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Samuel Ruiz, 
doctor honoris causa
El dia 11 de març, a proposta de les
facultats de Ciències de l’Educació i
de Ciències Polítiques i de Sociologia,
serà investit doctor honori causa el
mexicà Samuel Ruiz, bisbe, des de
1959, de la ciutat chiapaneca de San
Cristóbal de las Casas. Les dues fa-
cultats consideren molt important la
contribució que, com a mitjancer en-
tre guerrilla i govern mexicà, Ruiz va
fer per a la pacificació de Chiapas, ja
que, en aquell Estat, l’Exèrcit
Zapatista d’Alliberament Nacional
va revoltar-se contra el govern en
defensa dels drets de les poblacions
indígenes. Samuel Ruiz és doctor en
Teologia i Sagrada Escriptura per la
Universitat Gregoriana de Roma.

Toni Ñaco del Hoyo
Becari FI-UAB a l’Àrea d’Història
Antiga del Departament de Ciències
de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, ha
estat guardonat recentment amb el
Premio de la Fundación Pastor de
Estudios Clásicos per a tesis docto-
rals del darrer any i, en la segona ca-
tegoria, pel seu treball titulat «La po-
lítica fiscal romana a Hispània durant
els primers decennis de la conques-
ta (218-167 aC)», llegit a la UAB al
setembre passat.

Segona edició del 
premi «Mots Passants»

la mateixa Escola, de les 9 a 
A partir d’aquest curs, l’Escola Br

serveis a famílies no 
El Departament de Filologia Francesa
i Romànica convoca, per segon any
consecutiu, el concurs literari en llen-
gua francesa «Mots Passants». Aquest
premi, que consta de quatre catego-
ries (dels 10 als 12 anys, dels 13 als
14 anys, dels 15 als 18 anys, i més
grans de 18 anys), està dotat amb di-
versos premis, entre els quals desta-
quen viatges i estades a França.

Els candidats hauran de presen-
tar una novel·la o un conte, inèdits,
d’un mínim de dues pàgines i un mà-
xim de sis, que s’hauran de lliurar a
la secretaria del Departament abans
del 28 de febrer de 1997. El lliurament
dels premis es farà durant la prime-
ra setmana del mes d’abril. Per a més
informació, adreceu-vos a la secreta-
ria del Departament de Filologia
Francesa i Romànica. Edifici B.
08193 Bellaterra.  Tel. 581 14 10

Lliurament dels 
primers Premis
Leandre Colomer
El treball guanyador del primer Premi
Leandre Colomer, convocat per la
Fundació Leandre Colomer i l’Institut
de Ciències de l’Educació (ICE), ha
estat un mosaic d’experiències so-
bre la història de Catalunya a l’en-
senyament primari i secundari.

Les autores d’aquest primer Premi
Leandre Colomer han estat Cèlia
Cañellas i Julià, i Montserrat Gaya i
Sánchez, ambdues de l’Institut de
Batxillerat Lluís de Requesens, 
de Molins de Rei (Barcelona). El tre-
ball guanyador se centra en la re-
dacció, per part dels alumnes, d’unes
històries personals fonamentades en

es 17 h, al telèfon 581 19 74.
ssol Gespa també ofereix els seus 
inculades a la UAB.
entrevistes, documentació inèdita i
bibliografia, que abasten les etapes de
la República, la Guerra Civil i el
franquisme.
Aula Oberta
d’Amèrica Llatina
El Departament d’Antropologia Social i de
Prehistòria organitza l’Aula Oberta
d’Amèrica Llatina i Àfrica: Història i
Societat, una iniciativa interdisciplinària en-
focada a la comprensió global de les so-
cietats llatinoamericanes, tant en el seu
procés històric com contemporani. Totes
les sessions tindran lloc els dimecres del
segon quadrimestre, del 19 de febrer al
28 de maig, a la sala de graus de la Facultat
de Filosofia i Lletres, de 13 a 14.30 h. En
la primera jornada tindrà lloc la presenta-
ció pública del vídeo inèdit Humo en los
ojos. Yámana de Tierra del Fuego: el fin
de un pueblo, capítol primer, produït 
per l’Institut de Ciències de l’Educació
de la UAB.  

Constitució i
influència del text 
llatí de la Bíblia
El Departament de Ciències de l’Antiguitat
i de l’Edat Mitjana i el Departament de
Filosofia organitzen el curs Constitució i
Influència del Text Llatí de la Bíblia. El curs
pretén analitzar el contingut de la Bíblia,
un dels textos de més àmplia influència dins
de la cultura occidental, però poc analitzat
en l’àmbit universitari. Els dies 12 i 13
de febrer tindran lloc les vuit conferèn-
cies a la sala de graus de la Facultat de
Filosofia i Lletres. Per a més informació:
tel. 581 23 84 i fax 581 31 14.

Qualitat de docència,
què és?
El Vicerectorat d’Estudiants i de Promoció
Cultural organitza, els dies 17, 18, 21 i 24
de febrer, el seminari «Qualitat de docèn-
cia, què és?». Es proposa que es faci una
reflexió sobre quines són les característi-
ques que fan que la docència universitària
sigui de qualitat. Es vol iniciar, així, un de-
bat per a la renovació de la docència. Les
sessions tindran lloc de 16 a 18 h, a l’Edifici
d’Estudiants de la plaça Cívica. El termi-
ni d’inscripció finalitza el dia 14 de fe-
brer, a les 14 h. Informació i inscripcions:
tel. 581 29 90.

Mesa paritària
El dia 26 de febrer tindrà lloc una reunió
de la mesa paritària, integrada per mem-
bres de l’equip de govern i representants
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 Sdel web de la UAB a l’adreça

http://www.uab.es/
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