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Carles Solà, reelegit rector de la UAB

En a
Carles Solà i Ferrando, catedràtic
d’Enginyeria Química i actual rector
de la Universitat Autònoma de
Barcelona, va ser reelegit rector per
quatre anys més per majoria absolu-
ta en primera volta, per 147 vots a fa-
vor, 41 en contra, i 25 abstencions, el
dia 17 de març.

El rector va presentar la seva can-
didatura exposant el seu programa
basat en una proposta radical per la
qualitat i afirmant la necessitat de la
formació permanent.

Carles Solà va exposar la neces-
sitat de potenciar la presència de la
UAB a Barcelona amb el projecte de
recuperació de la Casa de Conva-
lescència, de l’Hospital de Sant Pau,
per establir-hi els estudis de Formació
Continuada, així com el Centre
d’Estudis d’Idiomes Moderns i la
creació d’una biblioteca mèdica al-
tament especialitzada. 

Un grup de professors va pre-
sentar un document en el qual van
fer una crida a la participació i van po-

Antoni Tulla, Carles Solà, 
sar de manifest la necessitat de re-
plantejar el paper de la universitat en
la nova societat, caracteritzada per
la competitivitat. Les limitacions pres-
supostàries del sector públic i una
vinculació més forta amb la societat
han centrat part del debat electoral.

Els professors contractats –aju-
dants i associats– van presentar les se-
ves reivindicacions d’estabilitat labo-
ral i van manifestar el seu vot afirmatiu
per la candidatura de Carles Solà. 

Els estudiants, en diverses inter-
vencions, van manifestar el seu propò-

ric Marín i Luis Ferrer, el dia 17 de m
que va elegir el nou equip de govern.
Vicerector de Professorat
Mercè Izquierdo i Aymerich
Vicerectora d’Estudiants i de Promoció
Cultural
estudiants assemblearis es van de-
cantar majoritàriament per l’absten-
ció o el vot en contra, encara que els
assemblearis de Ciències Ambientals
van donar el seu vot afirmatiu i tam-
bé crític. Els professors van votar
pràcticament tots a favor, mentre que
el personal d’administració i serveis
va dividir el seu vot. 

rç, en el Claustre General 
sit de vot. L’AEP, l’AJEC, la FNEC
i el BEI van apostar per donar su-
port a la candidatura de Carles Solà,
si bé en algun cas s’ha parlat de vot
afirmatiu però crític, mentre que els

Carles Solà va ser nomenat pel
Consell Executiu de la Generalitat
de Catalunya el dia 30 de març, i la
presa de possessió és prevista per al
dia 21 d’abril.

Carles Solà i Ferrando 
Rector
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Lluís Ferrer i Caubet
Vicerector d’Investigació
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Louis Lemkow Zetterling
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Montserrat Llinés i Soler
Vicerectora de Tecnologies 
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Manel Sabés i Xamaní
Vicerector de Campus i de Qualitat
Ambiental
Ferran Sancho i Pifarrer

EQUIP DE GOVERN
Vicerector d’Investigació
Antoni Tulla i Pujol
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rectora de l’Agència, Gemma Rauret,
va explicar els objectius, que van ser senyament superior.

a
la
e

recerca en dos grups de treball i amb
la participació dels professors
Sebastián Rodríguez i Miquel
Valcárcel. 
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El nou codi penal,
a debat
Dins del marc del V Congrés
d’Alumnes de Dret Penal, enguany
titulat El nou codi penal, a debat, el
6 de març va tenir lloc la conferèn-
cia «Terrorisme i reforma penal»,
en la qual van intervenir Juan
Terradillos, catedràtic de Dret Penal
de la Universitat de Cadis; Diego
López Garrido, catedràtic de Dret
Constitucional de la Universitat de
Castella-la Manxa; i Bernardo del
Rosal, catedràtic de Dret Penal de
la Universitat d’Alacant.

López Garrido va parlar de les
disfuncions que pateix el dret penal,
que s’expliquen «no solament per
l’impacte social del terrorisme, si-
nó també pel gran impacte que exer-
ceixen els mitjans de comunicació.
Actualment la quantitat de víctimes
del terrorisme és molt menor que la
de víctimes de maltractaments o d’ac-
cidents laborals, però no tenen la
mateixa repercussió mediàtica i psi-
cològica. Quan mor algú per un
atemptat terrorista hi ha manifesta-
cions, però no quan algú mor per un
accident laboral».

«El terrorisme sempre ha estat
marcat per la característica de l’ex-
cepcionalitat», amb aquesta afirma-
ció va iniciar la seva intervenció
Bernardo del Rosal, que també va
incidir en el tema de la dispersió dels
presos d’ETA.

Juan Terradillos va oferir una vi-
sió crítica del codi penal quant al
tractament del terrorisme. Per a ell,
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«els canvis en el codi penal no han
incidit en el descens de delictes de ter-
rorisme, sinó que això s’ha produït

sitats de Salamanca i d’Alcalá de

 i 
ci
per les concessions polítiques que
ETA ha aconseguit».

Dret eclesiàstic
Els dies 3, 4 i 5 de març va tenir lloc,
a la Facultat de Dret, un seminari
sobre La Protecció i Tutela del Dret
a la Llibertat Religiosa, organitzat
per l’Àrea de Dret Eclesiàstic, amb
la participació de més de seixanta
alumnes de Dret, Ciències Polítiques
i Sociologia, i dels professors Joan
Estruch, Pedro Antonio Perlado i
Teresa Freixes.

Joan Estruch va parlar de
«Societat secular i religió», i es va fer
ressò de com el concepte de religió
s’ha anat privatitzant i secularitzant
en el món contemporani, com ho fa
evident el fenomen de les sectes. La
professora Teresa Freixes va des-
criure i analitzar els mecanismes de
protecció i tutela del dret a la lliber-
tat religiosa, i el professor Pedro
Antoni Perlado va fer un repàs histò-
ric del concepte jurídic de llibertat re-
L’Autònoma

ligiosa des de l’edat mitjana fins a la
constitució de 1978. 

Aquest seminari, que enguany
s’ha fet per primer cop a la UAB,
tindrà continuïtat els propers anys.
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Actualment, a la majoria de països
desenvolupats, i especialment als paï-
sos de la Unió Europea, hi ha una
preocupació i una actuació decidida
i ferma per establir mecanismes que
assegurin una millora de la qualitat de
l’activitat acadèmica. Aquests meca-
nismes tenen com a eix central l’ús de
tècniques de garantia de qualitat. En
aquest context es va crear el Pla
Nacional d’Avaluació de la Qualitat
de les Universitats, l’any 1996. La
Generalitat de Catalunya va crear
l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari a Catalunya, que també
va convocar ajuts per a projectes
d’avaluació. Al Pla Nacional, la
Universitat Autònoma de Barcelona
va presentar-hi divuit projectes d’ava-
luació, dels quals se’n van acceptar
vuit.

En aquest context, l’Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari
a Catalunya va organitzar la Jornada
de Formació de Comitès Interns
d’Avaluació, que va tenir lloc el dia
27 de març a l’hotel Campus.

Maria Lluïsa Hernanz, vicerectora
de Qualitat Universitària de la UAB,
va presentar l’acte, en el qual la di-

Avaluació de la qu
ja que la confessió és un fet oral i gai-
re bé no hi ha testimonis escrits».

Francisco Bethencourt, de l’Arxiu
Nacional Torre do Pombo, Lisboa
portar a una reflexió institucional per
a la millora de l’ensenyament. L’ava-
luació ens ha de permetre explicar
a la societat què fem i com ho fem».
El professor Miquel Valcárcel, de la
Universitat de Còrdova, va fer una
descripció dels processos d’avalua-
ció defensant la tesi que s’hauria
d’avaluar més els departaments que
les titulacions.

Segons els ponents, la participa-
ció i l’acceptació dels processos
d’avaluació constituiran els elements
imprescindibles per aconseguir l’en-
fortiment dels sistemes públics d’en-

Maria Lluïsa Hernanz i Gemma Rau
Bennassar, era la «pedagogia de la
por». La competència, que inicial-
ment era vetllar per la puresa de la fe,
es va estendre a poc a poc a altres
Rectors Europeus (CRE), amb re-
sultats prou satisfactoris.

Santiago Guerrero, director de
l’Escola Universitària d’Estudis
Empresarials de Sabadell, va expli-
car la seva experiència i va valorar po-
sitivament el procés, especialment
en l’aspecte de la participació dels
agents externs. El professor Serra
Ramoneda va cloure la sessió del
matí com a president del consell de
direcció de l’Agència.

En la sessió de la tarda es van
presentar les guies de l’avaluació
d’ensenyament i d’avaluació de la

t, en la jornada del dia 27 de març.
ampliats per Lluís Jofre, vicerector de
Política Acadèmica de la UPC, qui
va afirmar: «L’avaluació ens ha de

La mateixa Universitat Autònom
de Barcelona va ser inclosa en el p
d’avaluació de la Conferència d
Què sabem avui de la possible com-
paració de la Inquisició espanyola amb
les altres inquisicions de l’època? Què
podem dir avui sobre l’impacte de la
Inquisició en els cristians vells, sobre
els seus costums socials? Quin paper
van tenir els inquisidors en l’estratègia
pastoral de l’Església? El cicle de con-
ferències La Inquisició: Víctimes i
Còmplices va anar més enllà de la lle-
genda negra, de l’aparell repressiu, i va
tractar les causes que la van fer fun-
cionar durant quatre segles.

Les jornades van ser organitzades
per la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Universitat Nacional
d’Educació a Distància (UNED), el
Centre d’Estudis Històrics i l’Arxiu
Històric Comarcal de Terrassa, del 16
al 19 de març, al Vapor Universitari
d’aquesta mateixa ciutat. Manuscrits,
la revista d’història moderna del
Departament d’Història Moderna i
Contemporània de la UAB, va apro-
fitar la presència dels millors histo-
riadors de la Inquisició per fer una tau-
la rodona que va tenir lloc el mateix
dia 16 de març, a l’auditori de la
Facultat de Filosofia i Lletres.

Adriano Prosperi, de la Universitat
de Pisa (Itàlia), va destacar el paper de
còmplices de la Inquisició que van
tenir els confessors, però, segons va ex-
plicar, és un camp «difícil d’estudiar,

Víctimes i còmplic
(Portugal), va fer una anàlisi de les ca-
racterístiques que van fer de la
Inquisició espanyola una entitat molt
diferent dels seus equivalents a
França, Itàlia o Portugal: control del
rei, estructura sedentària, fort apa-
rell burocràtic en mans de la clerecia
secular, participació en els jocs de
poder social, etc. 

Bartolomé Bennassar, de la
Universitat de Tolosa de Llenguadoc
(França), va traduir un text del se-
gle XVI d’un viatjant francès, en el qual
es veu fins a quin punt la Inquisició
estava ficada en tots els àmbits de la
vida quotidiana. El terror, la por de
ser acusat d’heretgia era present en to-
ta relació social. Segons el mateix

Ricardo García Cárcel
en el cicle de conferèn
camps diferents dels inicials –judaït-
zants i moriscs– fins a amenaçar to-
tes les persones, inclosos els cris-
tians vells. Es perseguia la blasfèmia,
l’adulteri, l’incest, la sodomia i altres
pecats de tipus sexual, el protestan-
tisme i, fins i tot, els lladres de cavalls.
Bennassar va recordar una dita cas-
tellana per descriure la situació: «Del
Papa, del Rey y de la Inquisición...
chitón, chitón».

En el debat posterior, conduït per
Ricardo García Cárcel, de la UAB, es
va parlar de les elits intel·lectuals
que omplien de contingut els pro-
cessos, sortides majoritàriament de les
facultats de Teologia de les univer-

Bartolomé Bennassar, 
es sobre la Inquisició.
Henares, i de l’Índex de llibres prohi-
bits, llista on es feia referència a qual-
sevol obra contrària als interessos
tant religiosos com polítics.
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La corrupció al Zairempus per a estudiar i viure-hi

 S
La Universitat Autònoma de Barcelona
va estar representada un any més al
Saló de l’Ensenyament, que va tenir
lloc del 19 al 22 de març passat, amb
un estand informatiu al Palau de la
Metal·lúrgia del recinte firal de
Montjuïc. L’Autònoma, un campus
per a estudiar i viure-hi va ser el le-
ma triat per recollir la idea que el cam-
pus de Bellaterra el formen una co-
munitat amb prop de quaranta mil
persones amb infraestructures docents
i d’investigació, els serveis bàsics per
als estudis i tots els serveis que ofereix
una ciutat: instal·lacions esportives i
sanitàries, residències, establiments
comercials i culturals, etc.

L’estand de la UAB, de 120 me-
tres quadrats de superfície, destaca-
va per la presència d’un pi pinyer,
símbol de l’entorn natural únic i ple
d’espais verds en el qual es troba el
campus, un campus ecològic, ja que
la UAB és la primera universitat de
l’Estat que ha iniciat la recollida se-
lectiva dels residus que genera.

Per l’estand, van passar-hi més
de vuitanta mil persones, majorità-
riament estudiants de secundària, per
als quals es van editar més de tres-cen-
tes mil fitxes informatives de les sei-
xanta titulacions que ofereix la UAB,
amb les opcions d’accés, el pla d’es-

L’Autònoma, un ca
Els captadors es col·loquen en
llocs exposats a tots els vents i fun-
cionen aspirant l’aire, el qual im-
pacta en una superfície que en reté les

tudis, les sortides professionals i al-

n

blioteques, etc. També es va repartir
una guia general –Autònoma, el cam-
pus. Mira, escolta, opina–, on apareix
una carta del rector, una descripció
dels serveis que ofereix el campus, la
docència, la recerca, les biblioteques,
les beques i intercanvis internacionals
d’alumnes, i informació sobre el pro-
jecte de campus virtual Autònoma
Interactiva. També s’hi troben dos
plànols: un dels accessos i un altre del
mateix campus de Bellaterra.

D’altra banda, i dins de les
Jornades d’Orientació Universitària
que organitza la UAB, s’inclouen,
per cinquè any consecutiu, les

L’estand de la UAB al
Allergy Network, amb seu a Viena.
Segons Jordina Belmonte: «Participar
en aquestes xarxes és interessant per-
què posa a l’abast de tota la Unió

Jornades de Portes Obertes al campus
i 2 d’abril,
OU i segon

ental, per
tal de donar a conèixer tota l’oferta
d’estudis i serveis de l’Autònoma.

Durant el dos dies es faran no-
ranta-dues xerrades sobre els estudis
i les titulacions que imparteix la UAB,
distribuïdes en dos torns de matí i un
de tarda. Enguany hi participen dos-
cents centres i uns 23.000 alumnes
de secundària de tot Catalunya.

A més de les xerrades, els estu-
diants podran visitar lliurement el cam-
pus de la UAB a Bellaterra, conèixer
les facultats, les instal·lacions i la Vila
Universitària, com també participar
en activitats esportives i culturals. 

Per acabar, onze mil alumnes de

aló de l’Ensenyament.
cent centres participen en les visites
als centres que professors de la UAB
fan per tot Catalunya per donar a
conèixer la nostra universitat.
gunes dades de la facultat on s’im-
parteixen: nombre d’alumnes,
ordinadors, metres quadrats de bi-

de Bellaterra, els dies 1 
adreçades a alumnes de C
curs de batxillerat experim
Intentar entendre la dinàmica dels
pòl·lens i les espores de fongs a l’at-
mosfera és l’objectiu que es perse-
gueix a la Xarxa Aerobiològica de
Catalunya, que la Unitat de Botànica
del Departament de Biologia Animal,
de Biologia Vegetal i d’Ecologia de
la UAB ha creat en col·laboració amb
la Unitat Docent d’Al·lergologia de
l’Hospital de la Vall d’Hebron de
Barcelona i amb el suport econòmic
de laboratoris CBF-LETI, SA. Tot
va començar l’any 1983, quan es van
instal·lar els primers captadors de
pol·len per iniciativa del professor
Joan M. Roure. Actualment hi ha
captadors instal·lats a sis punts de
Catalunya (Girona, Barcelona,
Bellaterra, Manresa, Lleida i
Tarragona), i es col·labora amb di-
versos equips mèdics de l’Estat es-
panyol estudiant l’aerobiologia de
les seves localitats. El funcionament
dels captadors és molt senzill i «els
resultats que s’obtenen són de gran
utilitat per als metges que tracten les
al·lèrgies respiratòries i les persones
que pateixen al·lèrgies relacionades
amb els diferents tipus de pòl·lens i
espores», explica la professora Jordina
Belmonte, responsable de la Xarxa
Aerobiològica de Catalunya.

Captadors de pol·le

partícules que hi viatgen. Un cop a la
setmana es canvia la superfície per
una de neta, i amb l’antiga es prepa-
ren, al laboratori, unes mostres que
s’analitzen al microscopi òptic bus-
cant els diferents tipus de pòl·lens i
d’espores de fongs. Aquesta tasca,
la duen a terme becaris del projecte
especialitzats en el seu reconeixe-
ment. Els resultats setmanals espe-
cifiquen quins són els nivells de
pòl·lens i espores que hi ha a les di-
ferents zones de Catalunya, els quals
poden variar substancialment de les
unes a les altres. Es preparen uns in-
formes setmanals amb informació
dels pòl·lens i espores de les espècies
al·lergògenes, els quals es trameten
per fax als metges especialitzats en el
tractament d’al·lèrgies respiratòries i
també s’introdueixen a Internet. Així,
tothom que estigui interessat a conèi-
xer els nivells actuals d’un tipus de
pol·len determinat pot accedir a la
dada.

La Xarxa Aerobiològica de
Catalunya tramet les seves dades i
està en contacte permanent amb la
Red Española de Aerobiología (REA),
amb el Comité de Aerobiología de la
Sociedad Española de Alergia e
Inmunología Clínica i amb l’European

 per Internet

Europea els nivells pol·línics de tots
els punts estudiats. Més d’una vega-
da hem rebut consultes de turistes
europeus que volen visitar el nostre
país i són al·lèrgics a un determinat
tipus de pol·len. Fent una ràpida con-
sulta a Internet poden saber com es-
tan els nivells pol·línics a la zona que
volen visitar».

Des de la Xarxa d’Aerobiologia
de Catalunya també es fan calenda-
ris pol·línics que permeten analitzar
i valorar quina és l’evolució dels ni-
vells dels diferents pòl·lens al llarg de
l’any. Així, també es pot comparar els
diferents anys i les dinàmiques a les
diferents localitats.

Els estudis aerobiològics tenen
una gran utilitat amb vista al nou rep-
te al qual s’enfronten els investigadors
d’aquest departament de la UAB: la
previsió de collites. Han començat
un projecte, juntament amb grups de
Madrid i Sevilla, per relacionar els ni-
vells de pol·len d’olivera a l’atmos-
fera amb la posterior collita d’oli-
ves. Es tracta de «relacionar les
quantitats de pòl·lens que es mesuren
amb la producció de la collita poste-
rior per poder arribar a fer una apre-
ciació de les produccions amb uns
mesos d’anticipació». Els nivells de

pòl·lens al·lergògens es poden con-
sultar a l’adreça electrònica següent:
http://cc.uab.es/palinologia/aero-
bio.htm.
El proppassat dia 20 de març, al
Seminari F de la Facultat de Ciències
Polítiques i de Sociologia de la UAB,
Jean-Bosco Botsho, doctorand
d’aquesta facultat, va pronunciar la
conferència: «La corrupción en el
Zaire de Mobutu (1965/1997): prác-
ticas, causas y efectos».

Pel que fa a les pràctiques de la
corrupció, Botsho en va analitzar el
fenomen al Zaire a partir de tres cri-
teris: la manifestació exterior, els ac-
tors de la corrupció, i la importància
de la corrupció a la societat. Botsho
va dividir les causes polítiques de la
corrupció, d’una banda, en interna-
cionals o exteriors: el país colonit-
zador i els altres països amb interes-
sos al Zaire donen diners per
corrompre la classe política, i, d’al-
tra banda, en nacionals o interiors:
Mobutu, al seu torn, va fer el ma-
teix. Cinisme, doncs, internacional;
cinisme, també, nacional. De les cau-
ses econòmiques, Botsho en va re-
marcar el fet que els salaris són mas-
sa baixos i que, per compensar-los,
cal la corrupció. També, com a cau-
sa econòmica de la corrupció, el con-
ferenciant va considerar l’existència
de necessitats fictícies, que són im-
menses, i que solament poden ser
satisfetes amb la corrupció. Quant
als efectes d’aquest fenomen, Botsho
en va distingir de tres tipus: en pri-
mer lloc, de caràcter ètic. La cor-
rupció ha destruït la moral: hi ha ha-
gut una inversió de valors perquè la
corrupció ha esdevingut un valor en
ella mateixa. En segon lloc, de caràc-
ter polític. La corrupció ha destruït
l’Estat, i, per tant, l’Administració
ha desaparegut. En tercer lloc, de
caràcter social. La corrupció, final-
ment, ha acabat destruint la socie-
tat, ja que, per poder sobreviure-hi,
s’ha institucionalitzat la pràctica in-
dividualista de «mirar solament per
un mateix», i deixar totalment de
banda el bé de la comunitat.

Aquesta ha estat la quarta con-
ferència d’un cicle promogut i con-
cebut pel mateix Jean-Bosco Botsho
i per Leonardo Díaz Echenique, tam-
bé doctorand de Ciències Polítiques
i Sociologia. El cicle es perllongarà
fins al juny, i constarà d’un seguit de
conferències que cada divendres ani-
ran pronunciant els alumnes de doc-
torat de la Facultat de Ciències
Polítiques i de Sociologia de la UAB.

L’objectiu d’aquest cicle és la

Jean-Bosco Botsho.
3L’Autònoma

comunicació, per part dels docto-
rands, de la situació política, socio-
econòmica i cultural dels seus països
d’origen o dels països de què tin-
guin coneixement o experiència.

http://cc.uab.es/palinologia/aerobio.htm
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R

boració amb els departaments de la
UAB, i mai de competència amb
ells». Això vol dir que la participació
dels professors de l’Autònoma en els
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amb la voluntat que fos un anuari i
està dividit en capítols encarregats
majoritàriament a investigadors de
l’Incom, però també es convidarà a

levisió pública, i l’educació i la mul-
ticulturalitat, entre d’altres. Tots ells,
temes importants per entendre la so-
cietat de la informació. 

Institut de la Comunicació

i M es
Vivim en l’anomenada societat de
la informació. Aquesta denomina-
ció ens indica fins a quin punt es
destaca el paper de la comunicació a
la societat moderna. Amb la intenció
de contribuir a la recerca catalana
en aquest sector, ha nascut l’Institut
de la Comunicació (Incom), propi
de la UAB, com a centre especial de
recerca. Els seus objectius són ben
ambiciosos: respondre a l’actual de-
manda de recerca, tant bàsica com
aplicada, la formació especialitza-
da, la divulgació social de coneixe-
ments i la prestació de serveis
avançats en comunicació. Per al seu
director, Miquel de Moragas, «l’ac-
tual repte de la UAB és que, més de
vint-i-cinc anys després de la creació
de la Facultat de Ciències de la
Comunicació, pugui respondre als
nous reptes de la societat de la in-
formació i pugui contribuir signifi-
cativament a la recerca catalana en
aquest sector estratègic».

El 26 de març es va presentar el
programa d’activitats de l’Incom per
a l’any 1998, a la sala de graus de la
Facultat de Ciències de la
Comunicació, amb la presència 
de Miquel de Moragas, director de
l’Incom; Bernat López, coordinador
acadèmic de l’Incom; i M. Dolores
Montero, degana de la Facultat.

Moragas va remarcar: «L’Institut
no té un pressupost inicial, però dis-
posa de la infraestructura de la UAB
(locals i equipament tècnic). Amb
aquests recursos hem de partir d’una
estratègia molt clara: realitzar pro-
jectes d’interès social que puguem
vendre per finançar-nos, però que
també tinguin un interès científic per
a nosaltres».

L’Incom ja ha signat el seu pri-
mer contracte: durà a terme el projecte
d’assessorament Pla d’Imatge i de
Comunicació de la UAB. Es tracta
d’assessorar la mateixa UAB per re-
plantejar «la imatge de marca del
campus i revisar el seu logotip», va
explicar el director de l’Institut.

Promoure la recerca
L’Incom promourà la recerca i la
transferència de coneixements en
matèria de comunicació dels dife-
rents departaments, instituts i cen-
tres de recerca de la UAB, però està
destinat especialment a produir si-
nergies i nous recursos per a dos de-
partaments bàsics de la Facultat de
Ciències de la Comunicació:
Periodisme i Ciències de la Comu-
nicació, i Comunicació Audiovisual
i de Publicitat. A més, l’Incom vol
oferir noves oportunitats als estu-
diants que destaquin en matèria de co-
municació i nous camps d’actuació
als professors.

Moragas insisteix en el fet que
l’Institut és «una instància de col·la-
projectes de l’Incom serà voluntària
i complementària de la participació en
projectes de comunicació a qualse-
vol altre departament o centre de re-
cerca. També vol dir que l’Incom
podrà gestionar mestratges de postgrau
en col·laboració amb altres departa-
ments, donar diplomes de postgrau i
certificats de cursos de curta durada,
però no títols de doctorat. 

Per assolir els objectius que
l’Incom s’ha proposat és vital la par-
ticipació d’institucions i empreses
interessades en el sector de la co-
municació. Aquesta participació podrà
tenir diferents modalitats. Les insti-
tucions que s’integrin en el Consell
de Govern de l’Incom i contribueixin
a finançar-lo seran institucions fun-
dadores; les que col·laborin en el fi-
nançament d’algun dels projectes i
que per invitació del rector s’inte-
grin en el Patronat de l’Incom seran
institucions patrocinadores de pro-
jectes bàsics; les que dotin l’Institut
amb una càtedra especial seran ins-
titucions patrocinadores de càtedres
especials, que seran destinades a or-
ganitzar i finançar la recerca i les ac-
tivitats sobre temes de cada especia-
litat; i les que signin convenis
específics amb l’Incom per a la 
realització de treballs, recerques o
serveis relatius als seus interessos
específics seran institucions col·la-
boradores.

L’Incom establirà un programa
específic de suport i assessorament als
projectes de recerca, que tindrà tres
subprogrames: el suport genèric a
projectes de recerca, basat en l’as-
sessorament als investigadors que
sol·licitin la col·laboració de l’Incom
en matèria de disseny de projectes i
de recerca en comunicació; la pro-
moció de la recerca en comunicació
a la UAB i la creació del Directori

Miquel de Moragas 
ue contindrà informació
apacitats i experiències
s en comunicació de la
onfiïn els seus currícu-
lums a l’Incom; els serveis de suport
a les relacions internacionals dels in-
vestigadors en comunicació, és a dir,
els ajuts a la mobilitat dels investi-
gadors de la UAB.

Projectes d’investigació 
Al llarg del 1998, l’Incom s’ha pro-
posat la realització de diferents pro-
jectes bàsics d’investigació. El prio-
ritari, titulat «Informe de la
comunicació a Catalunya», està dirigit
pels professors de la Facultat de
Ciències de la Comunicació Maria
Corominas i Daniel E. Jones. Per a
Moragas, aquest és el projecte motor
de l’Incom, ja que vol ser «la imat-
ge de marca de l’Institut. Va néixer

aría Dolores Montero, el dia de la pr
participar investigadors exteriors quan
l’especialitat de l’autor i les necessi-
tats informatives ho aconsellin». La
degana de la Facultat de Ciències de
la Comunicació, M. Dolores Montero,
va destacar la importància d’aquest
punt: «Amb l’Incom s’inicia una no-
va manera de treballar, ja que per-
metrà fer estudis multidisciplinaris,
i això és molt positiu. La col·labora-
ció d’especialistes de diferents camps
per dur a terme un projecte en comú
és un fet molt important».

Els altres projectes bàsics inci-
diran en les línies d’estudi de l’Institut:
l’impacte a la societat de les noves tec-
nologies, la importància creixent de
la comunicació local, el futur de la te-

entació de l’Incom.
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Cap a la detecció precoç de l’esquizofrènia

n s
m lo
a òg

vista clínic, s’estudien les conse-
L’esquizofrènia és un greu trastorn
mental que afecta aproximadament un
1% de la població, que provoca un
gran patiment personal i familiar, i que
requereix una important despesa so-
cial. Avui en dia, malauradament, no
existeixen tractaments per curar la
malaltia. Si bé existeixen mesures
terapèutiques d’alta eficiència per
restablir l’estat mental del pacient
quan presenta episodis aguts, hi ha di-
verses formes d’aquesta malaltia que
són més resistents a la capacitat nor-
malitzadora dels psicofàrmacs o d’al-
tres teràpies biològiques. En les dues
últimes dècades, han tingut un im-
portant paper els abordatges de ti-
pus psicològic en el tractament de
trastorns mentals greus. En aquests
tractaments es combinen els recursos
clàssics de la psiquiatria i els psi-
cològics, concretament aspectes psi-
coeducatius i de tipus ocupacional, de
manera que s’ha aconseguit una mi-
llora substancial en la qualitat de vi-
da del pacient. Malgrat tot, la millor
eina contra l’esquizofrènia és la de-
tecció precoç i la prevenció, per evi-
tar l’eclosió de símptomes que, pot-
ser més que en altres alteracions
psiquiàtriques, comporten una sèrie
de conseqüències indesitjables i di-
fícilment reversibles.

Les causes d’aquesta greu ma-

Patxi Serra
del Departa

treb
a desconegudes. S’ha
 la genètica n’és par-
nsable, però la major
frènics no tenen ante-
cedents familiars de la malaltia. La
hipòtesi actual més sòlida fa re-
ferència a una alteració ambiental i
genèticament condicionada del con-
trol de la formació del sistema ner-
viós, o neurodesenvolupament, que
es produeix principalment durant el
segon trimestre de l’embaràs. Aquesta
anomalia seria responsable de les al-
teracions anatòmiques, neuroquími-
ques, etc., que es presentaran ulte-
riorment en l’individu i que són
difícilment perceptibles fins a l’ini-
ci de la simptomatologia en l’ado-
lescència tardana o primera joventut.

Marcadors psicobiològics 
El fet que existeixin individus amb un
risc elevat de patir esquizofrènia, en
particular els fills de pares i mares es-
quizofrènics, ha permès la realització
d’estudis de risc elevat en diversos
països. L’estratègia ha estat avaluar
aquests individus des de la infantesa,
abans que no presentin cap trastorn.
En ells s’ha constatat la presència
d’anomalies psicològiques i biolò-
giques subtils que s’han anomenat
«marcadors psicobiològics». Aquests
marcadors indiquen l’alteració precoç
del sistema nerviós i prediuen la pos-
terior aparició de la psicopatologia. 

El grup de treball coordinat pel
professor Jordi Obiols, del

o, Jordi Obiols, Beatriu Caparrós i Neu
ent de Psicologia de la Salut i de Psico
llen en l’estudi de marcadors psicobiol
de detecció precoç de l’esquizofrènia.
Departament de Psicologia de la Salut
i Psicologia Social, s’insereix dins
la línia dels estudis de risc elevat.
Actualment, també participen en
aquesta cerca Neus Barrantes, Patxi
Serrano i Beatriu Caparrós. Des de fa
més de cinc anys, aquest grup treba-
lla en l’estudi de marcadors psico-
biològics de detecció precoç. Aquesta
recerca ha estat subvencionada amb
ajuts de la UAB, de la DGICYT i, ac-
tualment, del FIS. La seva metodo-
logia es desmarca de les investiga-
cions clàssiques perquè no es
restringeix a l’estudi d’individus amb
risc genètic (els quals moltes vegades
no acaben desenvolupant la malal-
tia), sinó que avalua l’eficàcia de di-
versos tipus de marcadors psico-
biològics en poblacions diverses, i
confirma posteriorment la seva ca-
pacitat de predicció del desenvolu-
pament de la malaltia. Entre d’altres,
els marcadors psicobiològics en els
quals estan treballant són del tipus
neuropsicològic (atenció, memòria,
funcions executives, etc.), certs per-
fils de personalitat, signes dismor-
fològics, signes neurològics menors,
etcètera.

Els objectius d’aquesta recerca i
de tota la metodologia de risc elevat
són arribar a definir un conjunt de
marcadors que tinguin una bona va-
lidesa, fiabilitat i especificitat per a la
predicció de risc elevat en un subjecte.
Quan es pugui confiar raonablement
en aquests instruments, es podran

 Barrantes, 
gia Social, 
ics 
iniciar tasques de tipus preventiu que,
de moment, poden aplicar-se tan sols
a individus amb manifestacions pre-
coces de la simptomatologia.
Estrelles clòniques 
i clons estrellats
«Podem estar tranquils, l’univers no
es recol·lapsarà». Aquest va ser el
missatge de la conferència «Matèria
fosca: la cara oculta de l’univers», que
el doctor Antoni Grífols, del Depar-
tament de Física de la Universitat
Autònoma de Barcelona, va oferir
el dimecres 18 de març, a la sala
d’actes de la Facultat de Ciències.
El doctor Grífols va divulgar una de
les darreres descobertes més impor-
tants en el camp de la cosmologia:
l’existència de les «candeles estàn-
dard», un tipus d’estrelles gairebé
clòniques (totes presenten el mateix
comportament), que ha permès 
als astrònoms mesurar distàncies a
l’univers amb gran precisió i deter-
minar, així, que aquest continuarà
expandint-se indefinidament. La con-
ferència va precedir la que el pro-
fessor Josep Egozcue, del Depar-
tament de Biologia Cel·lular i de
Fisiologia, va pronunciar sota el tí-
tol «Aspectes clínics i ètics del clo-
natge». El doctor Egozcue va des-
mitificar de manera contundent el
clonatge d’éssers vius desmentint
moltes de les propietats que popu-
larment s’atribueixen de manera errò-
nia al clonatge. El catedràtic de bio-
logia cel·lular va oferir una visió
realista del concepte de clon (els
clons no són idèntics), del procés de
creació d’un clon (massa complicat
i car per complir les expectatives de
la ciència ficció), dels dubtes de la co-
munitat científica sobre l’autentici-
tat de l’ovella Dolly (possiblement no
creada a partir de cèl·lules adultes),
etc. Ambdues conferències van tenir

lloc dins el cicle divulgatiu «Confe-
rències al voltant de la ciència», que
organitza la Facultat de Ciències de
la UAB.

Nous enfocaments 
per a l’estudi 
del càncer de mama
El càncer de mama és el més fre-
qüent entre les dones. El Grup
Multidisciplinari per a l’Estudi del
Càncer de Mama, del Departament 
de Biologia Cel·lular i de Fisiologia
de la UAB, estudia, sota la coordi-
nació del doctor Eduard Escrich, els
efectes de certs greixos de la dieta so-
bre l’estimulació del càncer de ma-
ma. Els greixos considerats accele-
ren el càncer un cop s’ha produït,
però no el provoquen. L’originali-
tat de la recerca està en l’anàlisi si-
multània a dos nivells diferents: el clí-
nic i el molecular. Des del punt de
5L’Autònoma

qüències d’aquests greixos sobre
l’evolució i les característiques dels
tumors (nombre de tumors, creixe-
ment, malignitat, etc.).
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tin sahrauís reals». Abdelaziz va ba-
sar el seu optimisme respecte dels

presa d’aquesta tasca, el 3 de de-
sembre de 1997, ha fet que s’hagin
identificat 27.000 persones que, jun-

comissió Autònoma Solidària o el su-
port pedagògic als refugiats sahrauís
a Tinduf, coordinat des de l’Oficina

ectorat de

 de la República Àrab Sahrauí
AB

t d
ta 

FULL  2
Voluntariat lingüístic
El mes de març passat va tenir lloc el
primer curs de Formació del Volun-
tariat Lingüístic, a la Universitat Autò-
noma de Barcelona. Durant quatre
jornades, totes les persones interes-
sades en l’avenç de l’ús social del ca-
talà a la universitat han pogut assistir
a les conferències de diferents espe-
cialistes tant del camp associatiu com
del sociolingüístic.

El dia 19 de març, la directora
d’Amics de la Gent Gran, Salut Camps
i Russinés, va parlar de la necessitat
de les associacions de tenir una mis-
sió clara. Tanmateix, va recalcar la
dificultat d’organització que pot exis-
tir a les associacions amb una gran
diversitat, com és el cas de la del
Voluntariat Lingüístic, i va assenya-
lar que s’han de generar activitats a la
mida dels voluntaris: «Els programes
han de ser atractius i engrescadors, i
no s’ha de demanar una feina exces-
siva als voluntaris, s’ha de tenir molt
en compte les seves possibilitats». 

El sociolingüista i professor de la
Universitat de Barcelona Emili Boix,
que va visitar la UAB el dia 24, va cen-
trar el seu discurs en els problemes
del català en l’àmbit universitari.
Concretament, va parlar de la manca
d’objectius clars i de coordinació en
la política lingüística de la universitat:
«El que s’entén per normalització lin-
güística a la universitat no és el mateix
que a la societat, on sí que s’ha arri-
bat a definir la normalitat»; també va
parlar de l’excessiu reglamentisme:
«S’han de fer reglaments però sense
excessos, perquè a la pràctica no s’uti-
litzen», i del compartimentalisme:
«Molts departaments es relaxen per-
què ja existeix el de llengua catalana;
per això és necessari que s’estableixi
una línia d’actuació de transversalitat
de la llengua».

El dia 26 de març va ser el torn del
lingüista de la UAB Joan Vilarnau,
que va parlar de la planificació lin-
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 d’un increment
aproximat del 30% sobre el pressupost

Per a més informació, consulteu
la web de l’Àrea de Personal
d’Administració i Serveis a l’adreça:
http//blues.uab.es/spada

güística a la universitat, i el dia 31 li

l tr

va tocar al president de l’Associació
del Voluntariat Lingüístic, Jordi Pujol
Nadal, que va presentar casos pràctics
de l’activitat del voluntariat. 

Tercera edició de la
Jornada Mots Passants
El 27 de març va tenir lloc la tercera
edició de la Jornada Mots Passants, or-
ganitzada pel Departament de Filologia
Francesa i Romànica de la UAB. Va
ser una jornada de trobada entre alum-
nes i professors tant d’ensenyament se-
cundari com de la UAB, en la qual es
van lliurar els premis del concurs li-
terari en llengua francesa Mots
Passants.

Els membres del tribunal del con-
curs van ser Francesc Parcerisas, Jordi
Sarsanedas, Manuel Serrat Crespo,
Lluís Maria Todó i Esther Tusquets,
que van premiar les millors narra-
cions presentades a concurs.
L’Autònoma

Els cònsols dels països francòfons
a Barcelona, Henri Flückiger (Suïssa),
Jean-Louis Mignot (Bèlgica) i Régis
Blain, en representació del cònsol
francès, també van participar en l’acte.
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El 12 de març, Mohamed Abdelaziz,
president de la República Àrab Sahrauí
Democràtica (RASD), va visitar
l’Autònoma amb motiu del referèndum
d’autodeterminació del poble sahrauí,
previst per al pròxim 7 de desembre.
La xerrada va tenir lloc a la sala d’ac-
tes de la Plaça Cívica, i hi va ser pre-
sent el rector, Carles Solà, que va des-
catar «el sentiment de solidaritat de la
UAB amb el poble sahrauí».

L’objectiu de la visita d’Abdelaziz
ha estat aconseguir el màxim suport
a la causa sahrauí per a la consecu-
ció d’un referèndum democràtic, que
comporti l’autodeterminació i la con-
figuració de l’Estat sahrauí al territori
ocupat del Sàhara Occidental, que
actualment es troba sota el domini
del Marroc.

En la seva intervenció, Mohamed
Abdelaziz va parlar de la situació
que viu el poble sahrauí des que s’ini-
cià el procés de descolonització es-
panyola el 1976, data en què el ter-
ritori va ser ocupat pel Marroc, i la
seva lluita constant per aconseguir
l’autodeterminació, que esperen ob-
tenir el 7 de desembre «en unes elec-
cions que hauran de ser transparents
i democràtiques».

Segons Abdelaziz: «La possibilitat
que els resultats del referèndum siguin
contraris a la independència de la
RASD són una hipòtesi remota que
no figura en els nostres càlculs. Estem
segurs de la voluntat del poble sah-
rauí de ser independent, i, en el cas
que els resultats siguin contraris, els
respectarem, sempre que només vo-

Visita del president
Democràtica a la U
Amb aquest pla es vol facilitar
l’adaptació als canvis i l’actualitza-
ció permanent del Personal d’Ad-
ministració i Serveis. La seva im-
Units i l’ONU pel problema, la pèr-
dua de protagonisme del Marroc a
l’Àfrica i al Pròxim Orient, i el res-
sorgiment dels nacionalismes des-
prés de la guerra freda. Segons el
president de la RASD, «l’ONU ha
construït una estructura que avui és
present a tot el territori. Són tres mil
efectius entre policia i observadors ci-
vils, que tenen dues tasques fona-
mentals: el manteniment de l’alto el
foc entre les forces sahrauís i mar-
roquines, i la confecció d’un cos elec-
toral per a la consulta prevista per al
7 de desembre».

La identificació dels votants per
constituir aquest cos electoral és un
dels aspectes més laboriosos. La re-

Mohamed Abdelaziz, presiden
Democràtica, en la seva visi
En l’acte acadèmic es va exposar
la importància que té el fet de motivar
psicològicament persones sedentàries
perquè comencin a fer activitat física,
que les tasques d’identificació aca-
baran al mes de maig.

Per al govern sahrauí, el tema de
l’ensenyament és prioritari, tant a ni-
vell escolar com universitari. Fa quin-
ze anys, el 70% de les dones eren
analfabetes. Avui dia, el nivell d’es-
colarització és total i hi ha un impor-
tant nombre de dones amb carreres
universitàries cursades a Cuba, a
Algèria i a l’Estat espanyol. Abdelaziz
va agrair la feina que ha fet «el grup
de voluntaris de l’Autònoma per aju-
dar el poble sahrauí, que ha estat molt
important i, sobretot, molt útil».

La UAB ha participat en diversos
projectes solidaris amb la RASD, com
la concessió de beques per part de la

e la República Àrab Saharauí
a la UAB, el dia 12 de març.
resultats del referèndum en diversos
factors: l’interès recent dels Estats

tament amb el cens de 1974, sumen
unes 90.000. Les previsions apunten

d’Afers Socials i el Vicer
Relacions Internacionals.
El dia 4 de febrer, es va presentar el Pla
Anual de Formació del Personal
d’Administració i Serveis, per a l’any
1998, a la Comissió de Negociació, on
participen el Vicerectorat d’Economia
i d’Administració, la Gerència, l’Àrea
de PAS i els representants sindicals, tant
de la Junta de Personal Funcionari
com del Comitè de Personal Laboral.

En aquesta presentació es van ex-
posar els objectius del Pla, les línies
generals d’actuació i es va lliurar el
document. Cal destacar l’objectiu
principal del Pla, que és promoure
l’adequació professional al lloc de
treball, l’admissió i promoció del seu
personal, així com proporcionar la
suficient formació als treballadors
per tal que els permeti d’incrementar
els seus coneixements i habilitats en
l’exercici del seu desenvolupament
professional.

Pla de formació de

portància està en la qualitat, funcio-
nalitat i utilitat real. Perquè arribi a tot-
hom i a tots els col·lectius s’ha adap-
tat la formació al màxim a l’entorn de

personal d’adminis

ordinari de formació, gràcies a l’Acord
de Formació Continuada en les
Administracions Públiques (AFCAP),
que aporta aquesta quantitat.

ació i serveis
Pel que fa a pres
any es podrà disposar
Tesi doctoral
Mònica Pintanel i Bassets va llegir, el
4 de febrer passat, a la sala de graus de
la Facultat de Psicologia, la tesi doc-
toral titulada Estratègies de motivació
per promoure l’activitat física en uni-
versitàries sedentàries. Mònica
Pintanel, llicenciada en Psicologia per
la UAB, va obtenir la qualificació cum
laude per la seva tesi, dirigida pel pro-
fessor Lluís Capdevila.
perquè es mantinguin en un programa
d’exercici que hagin iniciat, i perquè
superin les barreres percebudes que
els impedeixen continuar estant acti-
ves. Entre les conclusions més relle-
vants, es va comunicar que l’activitat
que es faci ha de tenir components de
diversió i de gaudi, ja que són peces
clau a l’hora de mantenir la motivació.
El treball d’investigació es va dur a ter-

me al Laboratori de Psicologia de
l’Esport, de la Facultat de Psicologia,
i en col·laboració amb el Servei
d’Activitat Física (SAF).

http://blues.uab.es/~spada/
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«No existeixen problemes de medi
ambient, sinó problemes entre grups
humans». Aquesta és una de les prin-
cipals afirmacions que va fer el pro-
fessor emèrit del Departament
d’Ecologia de la Universitat Barce-
lona, Ramon Margalef, en la con-
ferència inaugural de les VI Jornades
Interuniversitàries de Ciències
Ambientals, d’àmbit estatal i inter-
nacional, que van tenir lloc del 26 al
28 de març, a la Universitat Autònoma
de Barcelona. 

Els estudiants i representants de
les onze universitats estatals (Acalà
de Henares, Almeria, Còrdova,
Girona, Granada, Huelva, Lleó,
Autònoma de Madrid, Politècnica de

Jornades interunive
Madrid, Salamanca i Autònoma de

món comencen la jornada connectant
amb la CNN, tots diran el mateix. La
CNN primer, i els teletips de les agèn-
cies de notícies internacionals des-

Corresponsals per la

le
aquestes jornades, van poder gaudir
el primer dia de la intervenció del
professor Margalef, una de les figu-
res més brillants dins de la discipli-
na de ciències ambientals.

En la seva intervenció, titulada
«Reflexions sobre el canvi climàtic»,
Margalef va parlar de la asimetria
dels canvis de la naturalesa i, sobre-
tot, de la possibilitat d’assolir un ni-
vell de vida acceptable utilitzant la in-
formació que les noves tecnologies
ofereixen per reduir l’ús de l’energia:
«És possible aconseguir una vida sa-
tisfactòria i un desenvolupament sos-
tingut amb un ús correcte de la in-
formació que representi un estalvi
d’energia. La utilització plena de la

sitàries de Ciències
informació i les possibilitats tècni-
volu-
 més
ispo-

tradiccions que es troben les ONG a
l’hora de plantejar les seves estratègies
d’acció i de comunicació. Així, per
exemple, a l’hora de definir els seus

 Pau, a la UAB
nibilitat de recursos va acompanya-
da sempre d’un augment de les de-
sigualtats».

Les jornades es van completar
amb la presentació de l’estudi Procés
d’inserció laboral del llicenciat en
Ciències Ambientals de Catalunya,
amb dues taules rodones: una sobre
«Les experiències laborals del lli-
cenciat en Ciències Ambientals a
Catalunya. Valoració de la formació
acadèmica i del procés d’inserció», i
l’altra sobre «Les potencialitats i li-
mitacions del mercat laboral dels lli-
cenciats en Ciències Ambientals a
Catalunya», a més de les reunions
de les comissions de treball organit-
zades al voltant de cinc àrees (so-

Ambientals
ciopolítica, laboral, acadèmica, for-
mació i comunicació), que l’últim
dia van presentar les conclusions so-
bre les jornades.
Barcelona), i de les tretze universitats
italianes que es van desplaçar fins al
campus de la UAB per participar en

ques que la humanitat ha desen
pat han de portar a una vida
acceptable». I va afegir: «La d
lacionar-se amb els companys, ja que

guionista contractat que ha de pre-
Tot just acabat d’arribar de Somàlia,
el periodista d’El País especialitzat
en temes africans, Alfonso Armada, va
visitar, el dimarts 10 de març, la
Universitat Autònoma de Barcelona
convidat per la Càtedra Unesco.
Armada, amb la seva exposició so-
bre «Los medios de comunicación co-
mo agentes de festejos del pensa-
miento único», va ser l’encarregat
d’iniciar el cicle de conferències
Corresponsals per la Pau. A la sala
de graus de la Facultat de Ciències
de la Comunicació, el periodista va
tractar diferents temes: des de les se-
ves experiències a diferents països de
l’Àfrica –on va destacar l’impacte que
li havia produït conèixer la realitat i el
sofriment de les dones somalis que
havien estat infibulades i que havien
patit l’ablació de clítoris–, fins a la
progressiva uniformització de conti-
guts que presenten els diaris occi-
dentals: «Des del moment que els re-
dactors en cap dels principals diaris del

Alfons Armada va parlar en el cic
prés, marquen l’agenda de totes les
redaccions del món».

El periodista, que es va mostrar
molt crític amb els mitjans de comu-
nicació actuals, va parlar de la neces-
sitat de donar més informació inter-
nacional que inclogui –sobretot en els
diaris– anàlisis completes dels diferents
conflictes mundials i no només occi-
dentals. En la seva exposició, Armada
també va fer referència a la necessitat
que tenen els mitjans de comunica-
ció de ser forts econòmicament per
poder ser independents.

Una setmana més tard, el dimarts
17 de març, va tenir lloc la segona
conferència, titulada «Les estratègies
comunicatives de les ONG», a càrrec
de Xavier Masllorens i Rafa Vila-
Sanjuan, representants de dues de les
ONG més importants: Intermón i
Metges sense Fronteres, respectiva-
ment. 

En la seva intervenció, Xavier
Masllorens va explicar les grans con-

 sobre Corresponsals per la Pau
papers, les ONG han de decidir-se
entre ser assistencials o procurar un
canvi estructural. «Si som només as-
sistencials, passem a ser com un ser-
vei postvenda, però, d’altra banda,
hem de reconèixer que si hi ha un sen-
timent més important que el de la jus-
tícia és el de l’assistència». Masllorens
també va destacar el paper de les ONG
com a impulsores de la cultura so-
lidària enfront del paper d’empreses
que donen serveis, «que és el que in-
teressa els governs, les administra-
cions públiques i la societat en gene-
ral». 

Pel que fa a les estratègies comu-
nicatives, va mostrar la necessitat
d’utilitzar els mitjans de comunica-
ció i de ser pragmàtics: «Hem de ju-
gar amb les eines que la gent entén,
però sempre tenint en compte el codi
deontològic». Els continguts que han
de donar els mitjans també són motiu
de discussió, ja que, «d’una banda,
una ONG que vol arribar al públic no
pot donar un contingut que només
comprenguin els entesos, i, d’altra
banda, intentar apropar-se massa al
públic pot portar al sensacionalisme».

Per la seva banda, Rafa Vila-
Sanjuan va destacar la tasca que ac-
tualment, en un context mundial de
gran conflictivitat, duen a terme les
ONG. En aquest sentit, va recalcar la
necessitat de denunciar les violacions
dels drets humans d’acord amb el dret
d’ingerència humanitària. En la seva
intervenció, curiosament, també va
esmentar la cadena nord-americana
de notícies CNN, que ja havia citat
Alfonso Armada una setmana abans.
Rafa Vila-Sanjuan va parlar, concre-
tament, de l’efecte CNN, que fa re-
ferència a la manera com aquesta ca-
dena va donar la informació sobre la
guerra del Golf: «Era un efecte de fals
espectacle». I va afegir: «Les ONG es-

tudien la informació i expliquen el
que està passant, ja que busquen de-
nunciar i fer participar la població in-
formant i analitzant els fets.
Lluís Jou presenta 
la nova llei del català
El motiu de la visita, el dilluns 9 de
març, del director general de Política
Lingüística, Lluís Jou, a la Universitat
Autònoma de Barcelona va ser la pre-
sentació de la nova llei del català. 

L’acte, que va tenir lloc a l’audi-
tori de Lletres, va constar de dues
parts ben diferenciades. La primera
va ser l’exposició de Lluís Jou, que es
va centrar en tres punts: la definició del
substrat ideològic de la llei, mostrar la
necessitat que existia de fer una nova
legislació que completés i adeqüés la
llei de normalització lingüística del
1983 a les necessitats de la societat ac-
tual, i, finalment, la presentació i ex-
plicació dels trets principals de la no-
va llei. Lluís Jou, que va comparar la
llei del 1983 amb la del 1998, va as-
senyalar que «la del 1983 era una llei
de despenalització de l’ús del català a
l’administració, que establia l’ús pre-
ferent d’aquesta llengua en l’ense-
nyament i que fixava la seva utilitza-
ció en els mitjans de comunicació
institucionals», i va destacar que «sen-
se aquesta llei no tindríem ni una te-
levisió pública en català, ni una ad-
ministració en català, ni una escola
en català». Pel que fa a la nova llei, va
assenyalar que «pretén consolidar la
política que s’ha dut a terme en aquests
tres camps i, a més, estendre l’ús so-
cial i cultural del català». 

La segona part va ser el torn d’in-
tervencions que es va obrir als assis-
tents i que va encetar un debat, ja que
els punts de vista del convidat i els
del públic eren força diferents. L’op-
timisme de Jou, palès en afirmacions
com «cada any, setanta mil persones
noves adquireixen la capacitat de par-
lar català i mai a la història de
Catalunya hi ha hagut tanta gent capaç
de llegir, escriure i parlar en català»,
va contrastar amb el pessimisme d’al-
guns dels assistents, que van destacar
que molts joves coneixen el català
però que no l’utilitzen a l’hora de re-
consideren que el català és la llengua
de les institucions, mentre que el cas-
tellà és la llengua de la «tribu», del seu
entorn més pròxim.

Andreu Martín
L’escriptor Andreu Martín va visitar,
el dimarts dia 24 de febrer, la Facultat
de Ciències de la Comunicació de
la UAB per explicar els vincles que
existeixen entre la literatura, el cinema
i la televisió. El seu amplíssim cu-
rrículum professional –que inclou
guions de còmics, de cinema i de te-
levisió, novel·les i, fins i tot, la di-
recció d’una pel·lícula, Sauna–, li
ha permès de viure les relacions en-
tre els tres mitjans des de diferents
punts de vista, com ara el del no-
vel·lista a qui adapten una obra, el del
7L’Autònoma

sentar el treball en un temps marcat
i amb uns esquemes predeterminats,
o la del director i guionista que adap-
ta l’obra literària d’un altre autor.
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FRANCESC PARCERISAS I
VÁZQUEZ, professor de la Fa-
cultat de Traducció i d’Interpre-
tació, ha estat nomenat president
de l’Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana (AELC), des-
prés de la mort del seu anterior
president, Jaume Fuster.

 INFORMATIU 120 corregit 
gestió i l’organització»; i l’altra, sobre «Els reptes de la recerca i la pràctica
clínica», i una conferència magistral a càrrec del professor d’Economia de la

n
ci
g

el comitè organitzador amb les tres

El nomenament del professor
M. TERESA MORA I VENTURA,
professora del Departament de
Patologia i de Producció Animals,
ha ingressat recentment en l’Orde
Civil de Sanitat, amb la categoria

Parcerisas es va acordar en l’as-
semblea anual de l’AELC, que va
tenir lloc el 26 de març passat.
 d
e 

Pu
bl
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ns

d’Encomienda, pels serveis prestats
i els mèrits adquirits. Aquesta dis-

de Tuzla i d’altres poblacions de
HUG CASTELLS I BUENAVEN-
TURA, estudiant de primer curs de
Filologia Catalana, ha guanyat,
amb l’obra La porxada de l’avi, el
XV Certamen Literari-Artístic
Infantil i Juvenil que convoca el

tinció la concedeix el Ministeri de
Sanitat i Consum.
L’Autònoma

Departament d’Ensenyament de
la Generalitat, i que aquest any
s’ha dedicat a l’escriptor Josep
Pla a títol d’homenatge.
Mestratge d’Avaluació i Gestió de Serveis Sanitaris
L’acte d’inauguració del Mestratge i de la Diplomatura de Postgrau d’Avaluació
i Gestió de Serveis Sanitaris, organitzat conjuntament per l’Agència d’Avaluació
de Tecnologia Mèdica (AATM) i la Universitat Autònoma de Barcelona, va
tenir lloc el dijous 5 de març, a la sala d’actes del Departament de Sanitat. La
presentació del Mestratge va ser a càrrec del president del Consell
d’Administració de l’AATM i director general de Recursos Sanitaris, Lluís
Montset, i del director de l’Escola de Doctorat i de Formació Continuada de
la UAB, Carles Perelló. 

L’acte també va incloure dues taules rodones: una sobre «Els reptes de la

Carles Perelló, Lluís Monset i Alícia Granados, en la presentació 
del Mestratge d’Avaluació i Gestió de Serveis Sanitaris.
Universitat de York, Michael Drummo
veis sanitaris: una perspectiva transac
Eduard Rius, conseller de Sanitat i Se

A l’entorn de l’art
L’Associació d’Alumnes d’Art, de la
Facultat de Filosofia i de Lletres de la
UAB, va organitzar el cicle de con-
ferències A l’entorn de l’Art, amb la
intenció de posar en dubte els àmbits
representats des d’un punt de vista
crític i constructiu, replantejar les es-
tructures organitzatives de l’entorn
del fet artístic i mostrar les possibles
sortides laborals als estudiants d’aques-
ta disciplina. Al cicle, van participar-
hi professionals en actiu i representants
de les institucions, les galeries, la crí-
tica i el comissariat, temes de les qua-
tre sessions, que van tenir lloc del 9 al
17 de març. El cicle es va completar
el dia 25 de març amb la visita a l’ex-
posició Documenta 7, amb la seva
comissària, Glòria Picazo, al Museu
d’Art Contemporani de Barcelona
(Macba).

La primera conferència, el 9 de
març, a la sala de graus de la Facultat
de Filosofia i de Lletres, es va dedi-
car a les institucions, i hi va ser pre-
sent Glòria Moure, antiga directora
de l’Espai Poblenou i antiga directo-
ra del Centro Galego de Arte
Contemporanea (Cegac); María de
Corral, antiga directora del Centro de
Arte Reina Sofía i directora de la
col·lecció de la Fundació la Caixa; i
Josep M. Muñoz, cap de Serveis
Culturals del Macba.

Els tres ponents van parlar de la se-
va experiència professional treballant
en museus. Moure va mostrar el seu
ferm convenciment respecte de la ne-

cessitat de combinar la teoria i la pràc-
tica i va remarcar que «l’art ha de ser
global en totes les disciplines. Una
col·lecció d’art ha de ser mixta, amb
d, sobre «La gestió i avaluació de ser-
onal». A la clausura hi va ser present
uretat Social. 

art autòcton i art d’altres cultures».
Gairebé trenta anys d’experièn-

cia en el món de l’art acompanyen
María de Corral, que va destacar que
el més important d’una col·lecció «són
les obres, perquè l’espectador jutja a
través d’elles».

Muñoz va explicar quin havia es-
tat el procés de constitució del Macba,
des que va sorgir la primera idea, l’any
1985, i fins que el 1988 es va formar
entitats que el conformen: l’Ajun-
tament de Barcelona, la Caixa i la
Generalitat de Catalunya.

Jornades Catalunya,
Occitània i Universitat
Els dies 30 i 31 de març i 1 d’abril van
tenir lloc, al Palau Maricel de Sitges,
les jornades titulades Catalunya,
Occitània i Universitat, organitzades
per l’Arxiu de Llengua, Literatura i
Civilització Occitana, de l’Institut
d’Estudis Medievals de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), i pel
Fòrum Permanent Catalano-Occità
Josep Carbonell i Gener, de
l’Ajuntament de Sitges.

Les jornades es van dedicar a la
presentació dels projectes universita-
ris en curs que tenen alguna relació
amb el fet occità i Catalunya i les pro-
blemàtiques en les diferents vessants
científiques de les universitats cata-
lanes. També es va discutir la conve-
niència d’una possible coordinació

de projectes universitaris respecte
d’una acció conjunta de la societat
civil catalana i d’institucions públi-
ques vers l’occità.
Ajuda per als discapacitats 
bosnians
Un grup de voluntaris de la UAB,
coordinats per l’Oficina d’Afers
Socials i Voluntaris per Bòsnia,
va participar activament en unes
jornades de treball a la Universitat
de Tuzla (Bòsnia), que tractaran
sobre les atencions medicoreha-
bilitadores per a discapacitats fí-
sics motrius afectats per la re-
cent conflagració.

Aquestes jornades, que van
tenir lloc del 30 de març al 4
d’abril, van ser organitzades con-
juntament amb la Fundació
Institut Guttman, de Barcelona.

L’objectiu de les jornades va
ser exposar i intercanviar expe-
riències i coneixements sobre el
tractament mèdicorehabilitador
de persones afectades per disca-
pacitats físiques motrius d’origen
neurològic, i difondre els nivells
d’autonomia i de salut, entesos en
un sentit global, que poden assolir
les persones afectades. Eren
adreçades a professionals i es-
pecialistes en rehabilitació, trau-
matologia, urologia, neurocirur-
gia, psicologia, treball social,
fisioterapeutes, terapeutes ocu-
pacionals, infermeres, estudiants
amb necessitats especials i es-
tudiants del programa d’inte-
gració.

El programa, que tenia vuit
sessions, va constar d’un cicle
de conferències sobre:

– tractament mèdic rehabili-
tador del lesionat medul·lar

– prevenció de les complica-
cions mèdiques en el lesionat
medul·lar

– la tecnologia al servei de
la discapacitat física

– sexualitat i lesió medul·lar
– integració laboral
– aspectes psicològics i socials
El programa també va cons-

tar de tallers per integrar aspec-
tes teòrics i pràctics, i de reu-
nions de treball per debatre i
intercanviar coneixements i ex-
periències. Els destinataris de
totes aquestes activitats seran els
metges i altres professionals i
estudiants de la salut de la regió
A d r e ç a  p o s t a l:

Universitat Autònoma de Barcelona

Àrea d’Afers Institucionals

Gabinet de Premsa. Edifici Rectorat

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel. 581 13 35. Fax 581 25 46
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