
sitària». Aquest estudi avalua el 
sistema espanyol d’universitats clas-
sificant 54 universitats d’acord amb
71 indicadors que en mesuren les es-
tructures i el funcionament, així com
l’eficàcia i la qualitat.

Els 71 indicadors provenen de
dades oficials. S’han analitzat, bàsi-
cament, sis factors (indicadors de
desenvolupament, estructura orga-
nitzativa, recursos, feminització, doc-
torat i productivitat). Cada factor es
compon de diversos indicadors.

En aquest rànquing, la Universitat
Autònoma de Barcelona està ubica-
da en el primer lloc, amb una pun-
tuació de 8,50. La segueixen la
Universitat Complutense de Madrid,
amb 8,28, després, la Universitat
Pompeu Fabra, amb 8,21, i en quart
lloc, la Universitat de Barcelona, amb
una puntuació de 8,09. La Universitat
Autònoma de Madrid té un 8,05.

Aquest és el primer estudi fet
d’aquestes característiques i ha obert
un ampli debat sobre la qualitat de les

rsitats i es per
ir conc s.
a Confe  de les
ersitats E) ha
it crear l sobre

l’avaluació de les universitats, si bé
alguns rectors han manifestat la se-
va preocupació perquè es puguin
treure conclusions inadequades se-
gons com s’elaborin els rànquings.

a 22 de 9, a les
12 h, es va realitzar, a la sala d’actes
de la Facultat de Ciències Polítiques
i de Sociologia de la UAB, un nou ac-
te d’homenatge a l’estudiant María de
los Ángeles Chibán, morta en tràgi-
ques circumstàncies.

La jornada va ser presentada pel
rector de la UAB, Carles Solà, qui en
el seu parlament va recordar la mort
de María de los Ángeles, fet que va
produir a tota la Universitat una pro-
funda commoció i reaccions barre-
jades de ràbia, impotència i perple-
xitat. Va recalcar que la seva mort no
era un fet aïllat, sinó un fet quotidià
que se suma a altres actes de violèn-
cia contra les dones, com la violèn-
cia domèstica o l’assetjament sexual.
Per això, va continuar el rector, s’ha
de crear un clima de reflexió que
permeti donar respostes més enllà
de la pura exigència de càstig per als
agressors. Aquell mateix dia van te-
nir lloc les conferències per parlar
de la violència contra les dones i cer-
car possibles solucions.

La primera xerrada va ser a càrrec
de la professora de dret penal Elena
Larrauri, que va titular la seva ex-
posició «La perspectiva jurídica en la
violència sobre les dones». 

Després va intervenir la professora
del Departament de Periodisme i de
Ciències de la Comunicació de la
UAB Juana Gallego, amb una con-
ferència titulada «El tractament de
la violència sobre les dones per part
dels mitjans de comunicació social».

M. Jesús Izquierdo, professora
del Departament de Sociologia de la
UAB, va pronunciar l’última con-
ferència, que portava per títol «La
perspectiva social en la violència so-
bre les dones».

L’acte va finalitzar amb el parla-
ment que va fer el degà de la Facultat
de Ciències Polítiques i de Sociologia,
Joaquim M. Molins. Les seves pa-
raules van ser encaminades a recor-
dar la necessitat de crear un procés de
reflexió sobre la violència domèsti-
ca i l’assetjament sexual per tal de tro-
bar-hi solucions.
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La Universitat Autònoma de Barce
lona encapçala el primer rànquing
de qualitat universitària d’àmbit es
tatal que ha estat realitzat per un
equip de professionals de la Uni
versitat de Barcelona, dirigits pel di
rector del seu Departament de
Sociologia, Jesús de Miguel.

El treball es va presentar com a
ponència en unes jornades organit
zades per la Universitat de Granada
i es titula «Construcció d’un siste
ma d’indicadors de qualitat univer
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El dia 30 de novembre van tenir lloc
les eleccions al Claustre General de
la UAB, a les quals estaven convocats
professors, estudiants i PAS, per ele-
gir els 250 representants que com-
ponen el Claustre General (150 pro-
fessors, 75 alumnes i 25 PAS). 

ha estat l’augment de la participació
dels estudiants, que ha passat d’una
participació total calculada de 
l’11,82 % el 1997 al 16,65 % en
aquestes eleccions.

Les facultats amb un major índex
de participació han estat la de Medicina,

El MEP (Moviment del i de les
Estudiants Progressistes) i la CAF
(Coordinadora d’Assemblees de
Facultat) han estat els que han tingut
més representants.

La participació del personal d’ad-
ministració i serveis (PAS) va ser del

Augmenta la participació dels estudiants en les eleccions 
al Claustre General de la UAB

Junta de Govern
La Junta de Govern que va tenir lloc
el dia 16 de desembre va aprovar la
inclusió de la llicenciatura de segon
cicle de Ciències del Treball en la pro-
gramació universitària, així com la
creació del títol propi de Graduat en
Dansa.

D’altra banda, també es va apro-
var la convocatòria de places de cos-
sos docents.
durant un període de quinze dies. La
campanya de treball de camp realit-
zada s’insereix en el projecte ano-
menat Cambios en la Línea de Costa
y Poblamiento Litoral en la Costa

 per

jecte
e la

 lito-
àtics
ivell
nys i

ans
 del

temps. També es pretén avaluar l’im-
pacte antròpic que els diferents mo-
dels d’explotació econòmica han tin-
gut sobre els recursos litorals al llarg
de la història, avui seriosament ame-

naçats per la seva explotació indis-
criminada. Amb aquests objectius,
s’utilitzen les dades obtingudes en
mostreigs dels jaciments arqueolò-
gics, contextos idonis per a l’estudi de
l’evolució de les condicions biòti-
ques i abiòtiques del medi, i del de-
senvolupament de la gestió humana
dels recursos en el passat.

Es vol, així, contribuir al disseny
de mesures que vetllin per la promo-
ció de models d’explotació del medi
litoral autosostinguts, que frenin la
desaparició dels recursos i les greus
conseqüències que això comporta per
a la població. En aquest sentit, l’equip
ja té algunes dades preliminars a par-
tir dels setanta-sis jaciments (con-
cheros) localitzats, que apunten cap
a moments en la història en què la
sobreexplotació d’algunes espècies
de manglar i d’estuari hauria condi-
cionat importants canvis en l’orga-
nització socioeconòmica dels grups.

Els responsables nicaragüencs i
catalans remarquen la importància
del projecte, tant per les raons expo-
sades com per l’oportunitat de do-
nar continuïtat –en l’àmbit de la in-
vestigació– a unes relacions que van
iniciar el 1996 amb un conveni de
col·laboració per al desenvolupament
d’una llicenciatura d’Arqueologia a
la UNAN-Managua, que ha tingut,
des dels seus inicis, el suport de la
Fundació Autònoma Solidària.

La dada més significativa d’aques-
tes eleccions resp

amb un 43,96%, i la de Veterinària,
.

39,67 % i la participació del professorat
va ser del 37,60 %.

L’Autònoma

Un altre dels punts de l’ordre del
dia aprovat va ser la moratòria de
l’aplicació de l’apartat Vè: Perio-
dificació del desenvolupament del
Contracte-Programa UAB-Gene-
ralitat de Catalunya.

També es va resoldre el recurs
interposat en relació amb el concurs
per a la provisió d’una plaça de pro-
fessor associat del Departament de
Dret Privat.

El Departament
de Pedagogia
Aplicada defensa 
la seva integritat
La Comissió Executiva del Departa-
ment de Pedagogia Aplicada ens ha
fet arribar el comunicat següent: «En
els darrers dies, un seguit de notí-
cies i de cartes al director del diari 
La Vanguardia, totes amb contin-
guts procedents d’una mateixa font,

• Mostrar el nostre suport als res-
ponsables institucionals i els pro-
cediments democràtics de gestió,
davant el tracte desconsiderat i ca-
lumniós que han patit en els es-
mentats textos.

• Denunciar la més absoluta falta de
rigor i d’ètica periodística en la
pretesa notícia publicada, atès que
allò que s’hi diu no ha estat con-
trastat amb cap dels responsables
institucionals, com ara els mem-
bres de l’equip de govern de la
UAB, degans, passats o presents, de
la Facultat de Ciències de l’Edu-
cació, i els caps de departament.

• Denunciar la falta de tota ètica
d’aquelles persones que empara-
des en la llibertat del dret d’infor-
mar no dubten a desprestigiar la
tasca honorable i el treball d’un de-
partament i, de retruc, de la resta de
la institució universitària.

Bellaterra, 15 de desembre 
de 1999».

atlàntica de Nicaragua

Les excavacions a Nicaragua
 finançat

l del pro
xement d
 paisatge
nvis clim
ent del n

deu mil a
 grups hum
ió al llarg

el 32,14%

osta 
ecte de les del 1997 amb una participació d
Un equip format per membres de
l’Àrea de Prehistòria de la UAB, 
de l’Àrea d’Arqueologia de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Nica-
ragua i de l’Àrea de Sociologia de la
Universidad de las Regiones Autó-
nomas de la Costa Atlántica de
Nicaragua va realitzar, el setembre
passat, prospeccions arqueològiques
a la costa carib del país centreamericà

Caribe de Nicaragua,
l’AEC i el MEC.

L’objectiu principa
se centra en el conei
dinàmica evolutiva del
ral en relació amb els ca
i la fluctuació conseqü
del mar en els darrers 
els seus efectes sobre els
que han habitat la reg

han volgut informar l’opinió públi-
ca de suposats fraus i de preteses
conductes corruptes en el si de la
UAB i més en concret en el Depar-
tament de Pedagogia Aplicada.

Davant d’aquest fet, el Depar-
tament de Pedagogia Aplicada vol
manifestar a la resta de la comunitat
universitària el que segueix:

• Reafirmar de manera explícita el
nostre compromís envers una uni-
versitat pública i de qualitat, de la
mateixa manera com ho fem a tra-
vés del nostre treball.

Cercar el futur en el passat a la c



la presència del rector de la UAB,
Carles Solà, i de Manuel Aznar, pro-
fessor del Departament de Filologia
Espanyola de la UAB, a més de re-
presentants dels consolats de Mèxic
i de França. 

En el seu parlament, el professor
Aznar va tocar tots aquells temes re-
lacionats amb aquest II Congrés. Va
parlar de la guerra civil espanyola i
de l’exili que va patir molta gent pel
resultat de l’enfrontament que va do-
nar la victòria al bàndol nacionalis-
ta; va comentar l’èxit del I Congrés
Internacional, que va tenir lloc en
dotze comunitats autònomes de
l’Estat; i va recalcar la importància 
de l’associació organitzadora, el
Grupo de Estudios del Exilio Literario
(Gexel), per la realització d’aquest 
II Congrés i per la seva tasca dedicada
a rescatar de l’oblit les obres literà-
ries dels exiliats republicans a partir
de l’any 1939. 

Per la seva banda, el rector Carles
Solà va fer memòria sobre l’herència
històrica que té actualment la UAB,
ja que durant la II República va exis-
tir la primera Universitat Autònoma
de Barcelona, i va fer incidència en
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Cerdanyola del Vallès, ubicada en
terrenys de la Universitat Autònoma
de Barcelona. Aquest va ser el primer
acte al qual va assistir com a conse-
ller de Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya, i en el qual va posar de
manifest la preocupació de la
Generalitat pels temes de medi am-
bient.

A l’acte, hi van participar el rec-
tor de la UAB, Carles Solà, que va re-
cordar que la Universitat Autònoma
ha estat la primera de l’Estat a ende-
gar estudis superiors de medi am-
bient, l’alcaldessa de Cerdanyola del
Vallès, Cristina Real, que va remar-
car la bona col·laboració que exis-
teix entre l’Ajuntament i la UAB, i
Jordi Renom, gerent de l’Entitat
Metropolitana dels Serveis Hidràulics
i del Tractament de Residus. 

La nova instal·lació permetrà 
recollir els residus generats al cam-
pus de la UAB i al municipi de
Cerdanyola del Vallès. En total, es cal-

destinada a la recollida dels mate-
rials habituals en el circuit de reci-
clatge (vidre, paper i cartró, enva-
sos, roba...), els residus voluminosos
i els residus municipals especials (fri-
gorífics amb CFC, fluorescents, ba-

xarxa de l’Entitat Metropolitana de
Serveis Hidràulics i Tractament de
Residus, però la seva ubicació al
campus universitari està definida pel
programa Residu Mínim de la UAB.

li
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El conseller de Medi Ambient, Felip Puig, 
a la inauguració de la deixalleria.

bit artístic i cultural, per a Veles e vents,

conveni subscrit entre el Departament
de Geografia de la UAB i el Departa-
ment de Medi Ambient de la Generalitat
per a la confecció de la base de dades
ambiental establerta per l’article 9 de
la recent Llei d’Intervenció Integral
de l’Administració Ambiental, pione-
ra a l’Estat. D’altra banda, el desen-
volupament, en el marc del CREAF, del
programari MiraMon ha permès deri-
var-ne el Lector de Mapes de Miramon,
que és la seva versió reduïda per di-
fondre dades a Internet o en CD-
ROM/DVD.

També va ser premiat Tol tol tol.
Laberintos dinámicos del sinespacio,
de David Gómez i Miguel Lázaro, del
Taller d’Intangibles, per la millor apli-
cació artística i cultural. El premi a la
millor aplicació Net Art va recaure en
Escuchando imágenes, de Bernardo
Rivavelarde, José Manuel Corredera i
Miguel Lázaro (Madrid).

A més a més, el jurat va decidir
atorgar una menció especial a les obres
Esposende i Vegadeo: desplegando
velas. 

aum
Premis Möbius 
El lliurament dels guardons de la cin-
quena edició dels Premis Möbius
Barcelona Multimèdia 1999, organit-
zats pel Grup de Recerca en Imatge, So
i Síntesi, va tenir lloc el 22 d’octubre.
En l’acte es van premiar, d’un total de
96 aplicacions presentades a concurs,
les millors off line (CD-ROM). En
l’àmbit cientificotècnic, el premi va
ser per a El Gaudí de l’Espai Gaudí,
de Producciones Newmedia; en l’àm-
 següents: poesia, auto-
mòries, assaig, revistes,
timonis, cinema i ràdio,

tica, teatre i narrativa.
ia de clausura es va fer
desembre, va ser pre-
ofessor Manuel Aznar
r a càrrec d’Adolfo
uez. El títol d’aquesta
rència va ser «Emilio
s recuerdos». 

de BCN Infografia SL, i en l’educatiu,
per a Castelos de Portugal 99, de
Forum Multimedia (Lisboa), i Mon-
fragüe & Extremadura, de Nex Media,
SL (Badajoz). 

El jurat també va concedir el Premi
Möbius Multimèdia «d’autor» (CD-
ROM) a Ez Dakit, de Daniel Julià
Lundgren (Barcelona), Íñigo Aramburu
(Barcelona) i Mikel Azpiroz Garmendia
(Sant Sebastià).

Per tercer any consecutiu, el Premi
Möbius Barcelona Multimèdia va con-
siderar també les aplicacions on line (en
xarxa). En aquesta categoria, els pre-

e Aulet.
ura del II Congrés
 Després es va fer el dia
re, a la localitat francesa
s va escollir aquesta po-
 és el lloc on és enterrat
nio Machado, un dels
criptors espanyols que
li forçat després de la
spanyola. 
ió organitzadora del con-
 de Estudios del Exilio
l), va declarar que el seu
pal és apel·lar a la cons-
ensibilitat de la societat

mis van recaure en Sistema d’infor-
mació geogràfica a Internet, del
Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya, per la mi-
llor aplicació on line científica i tècnica. 

La pàgina web http://www.uab.es/
actualitat/dosframes.htm està basada en
la tecnologia del Lector de Mapes de
MiraMon, un sistema d’informació
geogràfica gratuït desenvolupat al cam-
pus de la UAB, que permet recollir i
manejar les dades espacials (cartogra-
fia a qualsevol escala, imatges de
satèl·lit, etc.) i alfanumèriques (bases
de dades de diferent tipus) de què dis-
les temàti
biografies
epistolari
història i
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ofessor J
Durant la setmana del 13 al 18 de de-
sembre de 1999, va tenir lloc, a la
Facultat de Filosofia i Lletres de la
Universitat Autònoma de Barcelona,
el II Congrés Internacional Seixanta
Anys Després. Les Literatures de
l’Exili Republicà de 1939.

El Congrés es va inaugurar el 13
de desembre passat, a l’auditori de
la Facultat de Filosofia i Lletres, amb

Seixanta anys de literatura republicana a 
cia inaugural del Con-
presentada per Jaume
a pronunciar Manuel
ssor de la Universitat
A) i estudiós del tema
atalans a Amèrica. El tí-
 primera conferència va
ns escriptors catalans a
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alders». Manuel Duran
 fenomen de l’exili i, a

Manuel Duran amb el pr
rir-se als literats catalans
 va qualificar de visio-
i herois patidors d’un do-
o només havien de viu-
u país sinó que, a més,
una llengua diferent de
s d’adopció, amb la di-
da que havien de crear
tor per a la seva litera-
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rs de les deu sessions de
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el fet de la necessitat de recuperar
l’esperit rebel de la universitat d’aque-
lla època i donar-lo als joves de l’ac-
tualitat com a record inesborrable de
la seva història. 

com José Ricardo Morales, Francisca
Perujo, Angelina Muñiz-Huberman
o el filòsof Adolfo Sánchez Vázquez.
Les comunicacions que van fer els
diferents ponents van ser agrupades en

ral vers els espanyols que van pagar
amb el desterrament forçat la seva fi-
delitat a la legalitat democràtica repu-
blicana i a la seva defensa de la lli-
bertat de la nostra cultura.

El conseller de Medi Ambient, Felip
Puig, va presidir, el 15 de desembre,
la inauguració de la deixalleria de

cula que donarà servei a una pobla-
ció de 86.600 habitants.

La deixalleria és una instal·lació

teries, etc.), que requereixen un trac-
tament específic i un control periòdic.
La nova instal·lació forma part de la

Felip Puig inaugura la nova deixalleria

posa l’Administració.
La història d’aquesta pàgina web,

que va rebre prop de vint mil visitants
en els seus primers dos mesos d’existèn-
cia, està doblement vinculada amb la
UAB gràcies a l’existència d’un nom-
brós grup d’investigadors que, sota la
coordinació del professor Xavier Pons,
desenvolupen al campus activitats re-
lacionades amb els SIG o amb la tele-
detecció. Per la seva relació directa
amb la pàgina web premiada, es poden
esmentar dos exemples d’aquestes ac-
tivitats. D’una banda, hi han contri-
buït els treballs efectuats en el marc del

http://www.uab.es/actualitat/dosframes.htm


de la Universitat Autònoma de
Barcelona, dels principals hospitals
de la ciutat i del Centre Nacional de
Microbiologia, Virologia i Immu-
nologia Sanitàries de Majadahonda
(Madrid), i dirigit pel doctor Nicolau
Barquet, de l’Institut Català de la
Salut, ha posat de manifest que aques-
ta malaltia és la principal causa de
mort infantil d’origen infecciós a la
ciutat de Barcelona. Els resultats
d’aquesta recerca, amb importants
implicacions en la prevenció i el trac-
tament de la malaltia, han estat pu-
blicats en la darrera edició de la re-
vista Archives of Internal Medicine. 

Els investigadors han analitzat les
característiques epidemiològiques, clí-
niques i microbiològiques de tots els
pacients residents a la ciutat de
Barcelona diagnosticats de malaltia
meningocòccica, des de l’1 de gener de
1987 fins al 31 de desembre de 1992.
Durant aquests sis anys, es van detec-
tar 643 casos, en què hi van estar im-

més ampli mai realitzat. Això ha per-
mès conèixer, per primer cop, la taxa
d’incidència (6,41 per cada 100.000 ha-
bitants i any) i de mortalitat (0,4 per
cada 100.000 habitants i any), així
com la distribució per edats de la ma-
laltia meningocòccica en una gran
ciutat, fent ús per primera vegada de
sistemes de vigilància epidemiològi-
ca activa. Mitjançant aquests siste-
mes de vigilància, que impliquen l’es-
tudi dels casos a mesura que es van
produint, els investigadors han ob-
servat que un de cada tres pacients
diagnosticats de malaltia menin-
gocòccica no havia estat notificat a
les autoritats sanitàries.

Els investigadors han evidenciat
que la malaltia afecta tots els grups
d’edat –el pacient més jove de l’es-
tudi tenia 28 dies d’edat, mentre que
el més gran tenia 89 anys–, tot i que
afecta de manera preferent els menors
de 15 anys. D’altra banda, els cien-
tífics també han analitzat els factors

ervenen a l’hora d’aval
ontagi de la malaltia. A
adors han constatat que 
un nen menor de 10 an
ades més elevat en el c
sident al districte de Ciutat

Vella (el districte amb la renda per cà-
pita més baixa de Barcelona) que en
el cas de residir a Sarrià-Sant Gervasi
(el districte amb la renda per càpita
més elevada). De la mateixa manera,
el risc de contagi entre persones que
conviuen al mateix domicili del pa-
cient és tres vegades més elevat que
entre els companys de guarderia i sis
vegades més elevat que entre els com-
panys d’escola.

Mitjançant un mètode complex
d’anàlisi estadística (de regressió lo-
gística), els investigadors han elabo-
rat el primer model predictiu de mal
pronòstic (mort o seqüeles) amb da-
des exclusivament clíniques, i han
demostrat que no es necessiten dades
de laboratori ni proves comple-
mentàries per poder predir l’evolució
del pacient. Així, els científics han
constatat que el fet de tenir menys
de 60 anys i de rebre antibiòtics abans
de l’ingrés hospitalari disminueix la
probabilitat que el pacient mori o que

d’una punció), augmenten conside-
rablement la probabilitat de mort i
de seqüeles del pacient. 

Els investigadors han evidenciat
també un canvi en el protagonisme de
les diverses soques del bacteri que
provoca la malaltia. Així, han aug-
mentat el casos d’infecció per so-
ques de Neisseria meningitidis sero-
grup C, i per soques moderadament
resistents a la penicil·lina, la qual co-
sa té implicacions importants en la
prevenció mitjançant vacunació i en
el tractament de la malaltia.

L’estudi correspon al segon arti-
cle publicat de la tesi doctoral del
doctor Nicolau Barquet, realitzada a
la Universitat Autònoma de Barcelona
sota la direcció del doctor Màrius
Foz, catedràtic del Departament de
Medicina de la UAB. Aquesta tesi
doctoral, el primer article de la qual
va ser publicat a la revista JAMA
l’agost de 1997, és considerada una
de les tesis més premiades d’Espanya
en l’àmbit de la medicina.

La Universitat Autònoma de Barcelona
ha signat un conveni de col·laboració
amb la Universitat d’Almeria, la
Universitat de Múrcia, els ajuntaments
de Vera i de Garrucha (Almeria), i el
grup d’empreses HERA –amb activitats
de caràcter ambiental–, amb la finalitat
de constituir el nou Centre d’Investigació
Mediterrani de l’Impacte Climàtic i de
Gestió Mediambiental (CIMIC).

El CIMIC té com a objectiu des-
envolupar projectes d’investigació fo-
namental i aplicada sobre les causes,
la dinàmica i les conseqüències que el
canvi climàtic global comporta al li-
toral mediterrani i especialment a la zo-
na del llevant d’Almeria, zona que
presenta unes característiques bio-
climàtiques i geogràfiques molt par-
ticulars i que ha estat escenari d’un im-
portant procés de desertització. Aquest
tipus d’estudis permetrà el disseny i la
gestió de diferents estratègies i tec-
nologies mediambientals, un cop s’ob-
tinguin els primers resultats cientí-
fics. A més, el CIMIC organitzarà
activitats de divulgació, exposicions i
conferències, per tal que el gran públic
participi en els projectes; desenvolu-
parà activitats docents en matèries
d’interès comú a les entitats col·labo-
radores, i facilitarà l’intercanvi de per-
sonal entre elles.

4 L’Autònoma
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presència de signes neurològics focals
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ca (hemorràgies espontànies o arran

l 
C
de l’Impa
biental
R E C E R
Centre d’Investigació Mediterrani
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El vicerector de Recerca, Lluís Ferrer, amb els representants de les diverses institucio
L’estudi epidemiològic prospectiu
més ampli que s’ha realitzat mai so-
bre la malaltia meningocòccica (que
engloba la meningococcèmia i la me-
ningitis meningocòccica), realitzat
per un equip conjunt d’investigadors

plicats 105 metges de 24 centres hos-
pitalaris de Barcelona que integraven
l’anomenat Barcelona Meningococcal
Disease Surveillance Group.

Es tracta de l’estudi epidemiològic
prospectiu de malaltia meningocòccica

que int
risc de c
investig
risc en 
tres veg
sigui re

La malaltia meningocòccica és la primera causa d
d’origen infecciós dels pacients residents a Barcel
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Un estudi elaborat conjuntament per
investigadors del Departament
d’Economia i d’Història Econòmica
de la Universitat Autònoma de
Barcelona i del Departament de Teoria
Econòmica de la Universitat de
Barcelona ha posat de manifest que
una política adequada de recaptació
d’impostos pot donar lloc a una re-
ducció del 3,46 % en les emissions del
CO2 i, al mateix temps, rebaixar la ta-
xa d’atur en un 0,65 %. El secret:
aplicar una ecotaxa a l’ús de béns
que generin directament emissions
de CO2 i invertir la recaptació en una
reducció dels impostos abonats per les
empreses a la Seguretat Social. 

Els investigadors han deduït la
possibilitat d’assolir aquesta situa-
ció gràcies a la introducció de la ba-
se de dades de l’economia espanyo-
la –que recull 22 sectors de producció
i els diversos comptes que configu-
ren l’economia espanyola– en un mo-
del computacional de simulació ano-
menat model d’equilibri general
aplicat (Mega). Amb aquesta eina,
els investigadors poden predir el com-
portament de diversos indicadors am-
bientals i econòmics, com són les

emissions de CO2 i la taxa d’atur en
el cas que ens ocupa, en funció de va-
riables com són les mesures fiscals. 

En aquesta simulació, els investi-
gadors han considerat dos grans es-
cenaris possibles per a l’economia es-
panyola: una estructura tecnològica
rígida, i una estructura flexible amb
possibilitat d’adaptacions tecnològiques
i elasticitat en les ofertes de treball. En
cadascun d’aquests dos escenaris, els
investigadors han considerat dues pos-
sibilitats d’intervenció pública: d’una
banda, mantenir constant la pressió
fiscal aplicant un impost ecològic i, al
mateix temps, disminuir les quotes
patronals a la Seguretat Social; d’una
altra, augmentar la pressió fiscal apli-
cant només l’impost ecològic. En tots
els casos, l’impost ecològic consisti-
ria bé en una ecotaxa del 10 % sobre
els béns i els productes que generen
emissions de CO2, bé en un augment
del 15 % en l’impost sobre els carbu-
rants, o bé ambdues simultàniament.

Els resultats de les simulacions
amb tots els escenaris possibles ha
permès als investigadors declarar-se
optimistes respecte a la viabilitat
d’una reestructuració de la política fis-
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ració de les unitats de trasplantament
de medul·la òssia de l’Hospital de
la Santa Creu i de Sant Pau i de
l’Hospital Vall d’Hebron, i té l’as-
sessoria científica de diversos in-
vestigadors de reconegut prestigi,
com el Dr. Hans Joenje (investigador
del Department of Human Genetics
de la Universitat Lliure d’Amster-
dam), María Antonia Blasco (inves-
tigadora del Centre Nacional de
Biotecnologia de Madrid), i Juan
José Ortega (cap i coordinador mè-
dic del Servei d’Hematologia i
d’Oncologia de l’Hospital Materno-
Infantil Vall d’Hebron i professor
de la Universitat Autònoma de
Barcelona). 

Els primers resultats del projec-
te es presentaran ja el mes de de-
sembre vinent a l’Eleventh Annual
Fanconi Anemia Scientific Sympo-
sium a Nova Orleans (EUA), orga-
nitzat per la Fanconi Anemia Research
Fund Incorporated.

Una ecotaxa podria disminuir les emiss

Estand de la UAB a Expoquímia.
nèmia de Fanconi
mia de Fanconi és una greu
tia genètica caracteritzada per
ses anomalies congènites, pro-
es hematològics, fragilitat dels
osomes, i una elevadíssima pre-
sició al càncer, que redueix
rança de vida a només 16 anys.

ima que el risc de leucèmia en
nts afectats per l’anèmia de
ni és 15.000 vegades superior
a seva incidència és força bai-
 calcula que aproximadament
e cada 200 persones sanes és
ora de mutacions en algun dels

involucrats en la malaltia. Tot
els científics saben que un de-
en un dels mecanismes de re-
ió de l’ADN hi té un paper cen-
els mecanismes moleculars
nsables de la malaltia són en
part desconeguts.

eni
 i la fundació Fanconi Anemia
rch Fund Incorporated, amb
Oregon (EUA), han signat un
ni de col·laboració científica
rofundir l’estudi de l’anèmia de
ni. D’acord amb aquest con-
la fundació –orientada a im-
, finançar i coordinar projectes
stigació sobre la malaltia– pa-
arà, durant tot un any, la re-
 que es desenvoluparà a la
rsitat Autònoma de Barcelona,
les alteracions genètiques en els
nts afectats per la malaltia i
con-
upa-
 re-
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unts percentuals. D’aquesta m
, els investigadors apunten, co
esura per estudiar en la pràc
r un reciclatge fiscal substituin
postos sobre el treball (quotes

onals a la Seguretat Social) per
ostos ambientals. D’altra banda
sultats demostren també qu
ajor grau d’adaptabilitat al me

e treball condueix a una millor
ocupació i en la renda real.

El treball Un análisis de sim
ón de políticas impositivas me
bientales, realitzat pel do
rran Sancho, de la Univer

utònoma de Barcelona, i pel do
ntoni Manresa, de la Univer
 Barcelona, va ser encarregat p

egidoria-Presidència de la Com
 Medi Ambient i Serveis Urban
juntament de Barcelona.
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va ser present a la dotzena edició del
saló internacional de la química
Expoquímia 99, que enguany ha du-
plicat el nombre d’expositors respec-
te a la darrera edició, i ha arribat a un
total de més de 2.700. 

La UAB va mostrar als profes-
sionals de la química les línies de re-
cerca que es desenvolupen a la

en relació amb aquest camp. Durant
l’exposició, que va tenir lloc al re-
cinte firal de Montjuïc del 9 al 13 de
novembre, la UAB va oferir infor-
mació sobre els departaments
d’Enginyeria Química, de Química, de
Bioquímica i de Biologia Molecular;
del flamant laboratori mixt d’ICP-MS
UAB-Thermo Optek, del Servei de

Controlat, de la Planta Pilot de
Fermentació i de la Planta de
Tecnologia dels Aliments. 

L’exposició també va oferir in-
formació sobre els estudis relacionats
amb la química que es poden cursar a
la UAB, així com també un accés en
línia al nou web de la Universitat
Autònoma de Barcelona. 

amb la finalitat de desenvolupar un
nou mètode de diagnòstic. El pro-
jecte de recerca es realitzarà ínte-
grament per investigadors del Grup
de Mutagènesi –fundat pels doctors
Ricard Marcos i Amadeu Creus–,
del Departament de Genètica i de
Microbiologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona, sota la di-
recció del Dr. Jordi Surrallés, res-
ponsable i impulsor del conveni.

Hospitals
La recerca compta amb la col·labo-
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La Universitat Autònoma de Barce-
lona va acollir, els dies 24 i 25 de
novembre, la Conferència Inter-
nacional sobre Desminatge, organit-
zada per la Fundació Autònoma
Solidària de la UAB i el Moviment
per la Pau, amb el suport de la
Generalitat de Catalunya. Al llarg de
dos dies, es va dur a terme tot un
conjunt de conferències, taules ro-

Conferència Internacional sobre Desminatge a la UABBase de dades 
bibliogràfiques 
de Terrassa
El Servei de Documentació d’Història
Local de Catalunya (SDHLC) de la
UAB, adscrit al Departament d’His-
tòria Moderna i Contemporània i di-
rigit pel professor Borja de Riquer,
ha signat un conveni de col·labora-
L’Autònoma
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Desarmament del Govern d’Àustria,

ció amb diferents entitats de Terrassa,
la Diputació de Barcelona, el Campus
de Terrassa de la UPC, la Caixa de
Terrassa, la Cambra Oficial de
Comerç i Indústria de Terrassa, el
Centre d’Estudis Històrics de
Terrassa, la Confederació Empresarial
Comarcal de Terrassa (Cecot) i el
Consorci del Centre Associat de la
UNED a Terrassa.

L’objectiu del projecte és crear
una infraestructura cultural al servei
dels ciutadans de Terrassa. La pos-
sibilitat de centralitzar en una base de
dades tota la documentació sobre la
ciutat, dispersa en biblioteques i en
altres centres d’informació de
Terrassa i de la resta de Catalunya,
es presenta com una manera d’agilitar
la cerca de la informació als seus
ciutadans i entitats, aprofundir el co-
neixement del seu patrimoni docu-
mental i permetre’n la difusió en lí-
nia a través dels nous suports digitals.

Una vegada finalitzat el treball de
selecció i d’anàlisi dels documents,
la base de dades es podrà consultar
integrada dins la base de dades de tot

per la Federació de Cooperatives de
Treball, juntament amb Horitzó i el
Servei Treball Campus de la UAB.

La durada del curs ha estat de
quaranta hores impartides els mesos
d’octubre i de novembre al campus
de Bellaterra, i els setze alumnes que
l’han seguit tenen el reconeixement
de tres crèdits de lliure elecció.

Els continguts bàsics han girat
al voltant dels principis cooperatius.
S’ha fet referència al marc legal i
fiscal i al procés de constitució de la
cooperativa de treball, i s’ha posat
èmfasi en la importància de l’estudi
de la viabilitat en el pla d’empresa.

A més del vessant teòric, perquè
els alumnes poguessin tenir un con-
tacte més directe amb el món coope-
ratiu, s’han visitat diverses coopera-
tives, entre les quals hi ha el Col·lectiu
Ronda, Mol-màtric i la Mata Jardi-
ners.

El curs ha estat impartit per mem-
bres de diferents cooperatives.

UAB, i a les quals van assistir des-
tacats professionals de la comunica-
ció i de la formació de comunica-
dors. Els temes estudiats i debatuts van

, com a moto
s noves tecno
ntinuada, co
 procés de tra
ió, i la globa
 la dinàmica

El degà de la Facultat de Ciències
de la Comunicació va moderar el pri-
mer col·loqui, en el qual la professora
Victòria Camps va analitzar el pa-

bre la llibertat que, en el cas de la
comunicació, es pot definir com que
la llibertat d’expressió pròpia acaba
on comença la de l’altre.

Joaquim M. Puyal va criticar la
política de l’èxit enfront de la veritat
que regeix molts mitjans de comu-
nicació i es va fer ressò de la curio-
sitat infinita com a motor bàsic del pe-
riodista.

Salvador Alsius, degà del Col·le-
gi de Periodistes de Catalunya, va
reflexionar sobre els esforços fets
per la professió per aconseguir un
codi deontològic que preservi la lli-
bertat d’expressió. Robert Rodergas,
president del Gremi de Publicitat de
Catalunya, va defensar la publicitat
com a font informativa.

José Manuel Lara va parlar de la so-
cietat del coneixement i dels processos
de canvi accelerat que viuen les em-
preses, i va advocar a favor de l’estí-
mul continuat com a font d’aprenen-
tatge.
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José Manuel Lara, amb el degà de la Facultat de Ciències 
de la Comunicació, Juan José Perona.
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en més de sei-

Ismael Díez, testimoni dels efectes
d’aquestes mines a Bòsnia i integrant
de Metges Sense Fronteres; i Carmen
Aranda, coordinadora del programa
Franciscans Internacionals a Cam-
botja, un dels països més afectats per
la col·locació de mines antipersona.
També van participar-hi, entre d’al-
tres, Luigi Cabrini, representant a

ts de la Conferència Internacional sobre Desminatge.
a. 
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rets Humans
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Espanya de l’Alt Comissionat de les
Nacions Unides per als Refugiats
(ACNUR); Enest Cenginc, membre
de la Comissió de Desminatge del
Govern de Bòsnia-Hercegovina; i
Mohamed Lamin Buhali, ministre
de Defensa de la República Sahrauí
Democràtica i membre del Secretariat
General del Front Polisario.

En aquestes jornades de con-
ferències, també hi va assistir Thomas
Hajnoczi, exdirector general del
Departament de Control d’Armes i
ues jornades,
m a ponents

que va fer una conferència sobre els
resultats del Tractat d’Otawa.

r de la comu-
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nsformació de
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 productiva.

per dels mitjans de comunicació en
el seu triple vessant d’entreteniment,
d’informació i de persuasió, alhora
que va assenyalar la necessitat d’apli-
car l’ètica en els processos comuni-
catius amb aquella norma kantiana so-
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d’aquest problema. Un problema que
causa una víctima cada vint minuts,

Duran
van part

Catalunya elaborada pel SDHLC
(http://www.diba.es/fonshl.htm) i a
través de diferents punts de consul-
ta establerts a la ciutat.

Cooperativisme
Donar a conèixer el cooperativisme
als estudiants dels últims cursos de
la Universitat Autònoma de Barce-
lona com a forma d’autoocupació
ha estat l’objectiu del curs organitzat

Vicenç Villatoro, director general de
Promoció Cultural de la Generalitat
de Catalunya, va inaugurar, el dia 2
de desembre, les III Jornades Col·le-
gis Professionals-Universitat, orga-
nitzades pel Consell Social de la

ser l’ètica
nicació, le
mació co
clau en el
la profess
realitat de

Debat sobre formació i com



rístiques d’aquesta nova edició de la
cursa, la desena de la seva història. 

L’objectiu del director de Pirena,
a més a més de presentar la cursa,
era animar els estudiants de Veteri-
nària perquè participin en les tasques
de l’equip veterinari que assisteix els
sis-cents animals que participen a la
cursa. Aquesta feina seria reconegu-
da com a pràctiques de camp i com
una docència reglada als alumnes
d’aquesta facultat.

Un grup format per quatre estu-
diants de Veterinària, juntament amb
quatre més de la Facultat de Veteri-
nària de Saragossa, participaran, com
a ajudants de l’equip veterinari de la
cursa, en les tasques d’identificació
i control dels gossos i en la preven-
ció de les possibles malalties dels
animals i el seu tractament.

Jaume Martínez, un dels mem-
bres de l’equip veterinari, va pre-
sentar als estudiants assistents algu-
na de les malalties que van patir els
gossos durant la Pirena de l’any pas-

sat, així com el tractament aplicat.
També va explicar les novetats ve-
terinàries aplicades en aquesta nova
edició de la cursa pirinenca, com,
per exemple, més mètodes d’identi-
ficació dels animals i anàlisis de sang.
Tant Pep Parés com Jaume Martínez
van alabar la col·laboració i el com-
portament dels estudiants, que van
qualificar d’extraordinari.

Al final, el grup d’estudiants par-
ticipants en la passada edició van co-

mentar les seves impressions i la se-
va forma de viure i tractar la cursa,
que van definir com una experièn-
cia molt formativa. A més a més
d’aquest acte, es va presentar un re-
cull fotogràfic amb les fotografies
més impactants d’aquests deu anys de
Pirena. Al vestíbul de la Facultat de
Veterinària es va instal·lar un iglú
com els utilitzats pels concursants
de Pirena i un equip format per catorze
gossos de trineu.

7

al Centre d’Estudis Internacionals
a

e-
st
la
a

o-
n-
l-
i
i,
s
a

o-
e

e-
n-
el
s-
el
r-
 a
at
rc
s-
ls
n-
a-
el

rior i col·labora en les tasques del
CEI en règim de pràctiques.

Al mateix temps, durant el curs
acadèmic 1999-2000, el CEI coor-
dina, en col·laboració amb el Depar-
tament de Traducció i d’Interpretació
de la Facultat de Traducció i d’Inter-
pretació, l’oferta d’un itinerari de
campus dedicat als estudis d’Àsia
oriental. Un itinerari de campus és 
un conjunt d’assignatures de lliure
elecció que configuren una especia-
lització que pot complementar l’ofer-
ta d’especialitzacions dels itineraris
dels plans d’estudis de les diverses
carreres. Pretén ser un conjunt de
matèries interdisciplinàries i trans-
versals obertes als alumnes de carreres
diferents i que introdueixen elements

sa totes les res d
de campus ebre
cació d’aqu ciali
nerari de ca Àsia
clou una a ra dedicada a la
història po la X
da pel prof gust
assignature es a
cietat a Às al i 
contemporània de la Xin
per Joaquín Beltrán; i un
dedicada al pensament x
tida pel professor Se
L’oferta d’itineraris de 
respon a la política d’artic
oferta més racional d’a
optatives de lliure elecc
da pels vicerectorats d
Acadèmica i de Qualitat U

L’Autònoma

ció va ser el primer acte públic del
col·lectiu Grup Mitjans de Comuni-
cació per a la Pau i els Drets Humans
de la UAB, format per estudiants i
professors, que demana que la socie-
tat civil prengui posició per defensar
els drets de totes les persones.

La comunicació a Cuba
Tomás Vázquez de Betancourt, pro-
fessor de la Universidad de La Habana,
va pronunciar la conferència titulada
«La comunicació a Cuba», a l’aula
magna de la Facultat de Ciències de
la Comunicació de la UAB. L’acte, or-
ganitzat per aquesta facultat i per
l’Institut de la Comunicació (Incom),
va tenir lloc el dimecres 15 de de-
sembre. Santiago Ramentol, vicedegà
de la Facultat de Ciències de la
Comunicació, va ser l’encarregat de
l’obertura de l’acte, i Miquel de
Moragas i Spà va presentar el confe-
renciant.

Alumnes de Veterinària amb gossos que participen a PIRENA 2000.

Seán Golden amb els experts xi
Dia Mundial 
dels Discapacitats
L’Associació Prodisminuïts UAB i
el Programa d’Integració per a Univer-
sitaris amb Necessitats Especials van
organitzar una sèrie d’activitats al
campus de la Universitat Autònoma
de Barcelona, el dia 2 de desembre de
1999, amb motiu del Dia Internacional
de les Persones Discapacitades.

Sota el lema Ponte en nuestra
’un itinerari
 una certifi-
tzació. L’iti-
 Oriental in-

piel, una trentena de persones van
participar en una gimcana l’activitat
central de la qual va ser una xocola-
tada per berenar en una sala a les fos-
ques i servida per estudiants invi-
dents. Les reaccions més nombroses
van ser la desorientació, el pànic i
l’augment del volum de la veu a l’ho-
ra de parlar.

La gimcana es va fer a la Facultat
de Ciències Econòmiques i Empre-
sarials, i les proves consistien a fer fei-
nes quotidianes com les faria una per-
sona disminuïda. Així, els participants
van haver d’omplir un got d’aigua,
ina, imparti-
o Soto; dues
 cultura i so-
a la societat
a, impartides
a assignatura
inès, impar-
án Golden.
campus cor-
ulació d’una
ssignatures

ió promogu-
’Ordenació
niversitària,

comptar diners, situar-se davant d’un
mapa tàctil, circular amb un bastó
pels passadissos amb els ulls tapats,
o circular en cadira de rodes. Amb
aquestes proves, es van posar de ma-
nifest les dificultats que pateixen els
discapacitats per al seu desenvolu-
pament normal pel campus.

La UAB, en contra de 
la guerra de Txetxènia
El dia 1 de desembre de 1999, un grup
assignatu
 podrà r
esta espe
mpus d’
ssignatu
lítica de 
essor Au
s dedicad
ia orient

nals

nesos.
La Unió Europea promou la conso-
lidació dels Estudis Europeus a la
República Popular de la Xina mit-
jançant el programa UE-Xina de
Cooperació en l’Ensenyament Supe-
rior. Aquest programa subvenciona les
estades d’experts xinesos a centres de
recerca a Europa. Aquest curs acadè-
mic, el programa ha subvencionat
les visites de quatre experts xinesos

Experts xinesos al Centre d’Estudis Internacio
(CEI) de la UAB. L’Autònoma h
estat l’única universitat de l’Estat s
leccionada per participar en aque
programa. El professor Gan Jin, de 
Universitat de Sichuan, té una bec
de sis mesos per dur a terme un pr
jecte de recerca relacionat amb l’e
senyament de les llengües i les cu
tures europees. La professora L
Xinjian, de la Universitat de Nanka
ha obtingut una beca de sis meso
per investigar la situació de la don
al mercat de treball europeu. La pr
fessora Zhang Min, de l’Acadèmia d

Ciències Socials de la Xina, té una b
ca de dotze mesos per investigar la i
cidència dels fons regionals en 
desenvolupament de l’economia e
panyola. El segon semestre, vindrà 
professor Lai Desheng, de la Unive
sitat Normal de Beijing, per dur
terme un altre projecte relacion
amb l’economia espanyola en el ma
de la UE. El CEI ofereix suport in
titucional, administratiu i logístic a
experts visitants, i coordina els co
tactes entre ells i diversos investig
dors de la UAB. També ha visitat 
Pep Parés, director de Pirena, la cur-
sa de gossos de trineu que, del 22 de
gener al 5 de febrer, recorrerà la ser-
ralada pirinenca, va explicar, el 25
de novembre, a la sala d’actes de la
Facultat de Veterinària, les caracte-

CEI Shi Jianrong, de Beijing, qui fa
estudis de postgrau de comerç exte-

nous i complementaris a la seva for-
mació tradicional. L’alumne que cur-

i per la Comissió d’Ordenació Aca-
dèmica de la Junta de Govern.

d’estudiants, al voltant de mig cen-
tenar, de la Universitat Autònoma de
Barcelona, es va congregar davant
l’escultura de les Columnes de la
UAB, al peu de l’autopista B-30, per
manifestar-se en contra de la presèn-
cia de tropes russes a Txetxènia. 

Els estudiants van formar, amb
34 pancartes de lletres gegants, la fra-
se Fuera tropas rusas de Chechenia.
També van explicar als presents la
necessitat que la societat civil defen-
si les víctimes de la guerra i demani
la fi dels bombardejos sobre Grozni i
la resta de ciutats de Txetxènia. L’ac-

Estudiants de Veterinària participen a Pirena 2000
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El Consell
Interuniversitari, 
a favor de la llibertat 
i la tolerància
Arran dels incidents ocorreguts el
9 de desembre passat a la Facultat
de Dret de la Universitat Autònoma
de Barcelona, on integrants del
grup BEI van intentar boicotejar
un acte de presentació en què par-

FRANCESC SERRA MESTRES, director
del Centre Nacional de Microelectrònica
(CNM), va rebre a Sabadell, a primers de

Fo
to
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. Z

am
or

a

Ricard Gutiérrez, Josep I. Cuervo i Carles Solà, en l’acte d’inauguració

ticipava l’exministre Juan Alberto
Belloch; i dels ocorreguts el 16 de
desembre a la Facultat de Filosofia
i Lletres de la Universitat de Bar-
celona, on integrants del mateix
grup independentista van boicote-
jar una conferència que havia de
pronunciar Aleix Vidal-Quadras,
amb la participació dels professors
Jon Juaristi, Ivan Tubau i Francesc
de Carreras, el Consell Interuniver-
sitari de Catalunya va aprovar per
unanimitat, en la sessió del 20 de
desembre, la declaració següent:

«La universitat és, per definició,
un recinte de llibertat i de con-
frontació d’idees. I, com a conse-
qüència, aquelles persones que ha-
gin estat invitades a participar en
actes acadèmics, culturals i for-
matius de qualsevol universitat, te-
nen el dret de poder expressar les
seves idees, i correspon a la co-
munitat universitària l’honor i la
servitud de respectar aquesta ex-
posició, fins i tot des de la dis-
crepància més radical i absoluta.

Per aquesta raó, la Junta del
Consell Interuniversitari de Cata-
lunya, integrada per tots els rec-

Unitat Docent de l’Hospital del Mar
El professor Enrique Moreno González, premi Príncep d’Astúries d’Investigació
Científica i Tècnica 1999, i una de les figures més destacades dels trasplan-
taments d’òrgans a tot el món, va pronunciar la conferència «Evolució del tras-
plantament hepàtic fins a l’actualitat», en l’acte d’inauguració de les noves
instal·lacions de la Unitat Docent de l’Hospital del Mar, el dia 29 de novembre.

El degà de la Facultat de Medicina de la UAB, Miquel Vilardell, i el rec-
tor de la UAB, Carles Solà, van remarcar molt especialment la qualitat dels
estudis de ciències de la salut en general i els de medicina en particular, com
a elements més emblemàtics de la UAB. Alhora, es va assenyalar també que
les exigències dels alumnes han estat un element significatiu per millorar les
infraestructures de les dependències de la Unitat Docent de l’IMAS i de la
Facultat de Medicina.

El coordinador de la Unitat Docent, Joaquim Coll, va destacar la tasca des-
envolupada, i el president del Consell d’Administració de l’Institut Municipal
d’Assistència Sanitària, Josep I. Cuervo, i el conseller delegat de l’IMAS, Ricard
Gutiérrez, van fer referència a la col·laboració entre l’Ajuntament i la UAB
per dur a terme les reformes que permetran una millora en la pràctica docent.

Premi d’investigació
L’Institut d’Estudis de l’Ou, en la seva convocatòria de 1999, va acordar con-
cedir el Premi a la Investigació al treball titulat Millora de l’estabilitat oxi-
dativa en ous i ovoproductes enriquits en àcids grassos omega-3 i omega-6,

novembre, el Premi Tenacitat 1999, atorgat
per les Agrupacions Professionals Narcís
Giralt. El Premi li ha estat concedit per la
seva creixent i continuada trajectòria en el
camp de la investigació i la docència en
l’àmbit universitari i industrial.

JAUME MEDINA I CASANOVAS, pro-
fessor del Departament de Ciències de
l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, ha rebut el
I Premi de Crítica Jaume Bofill, que atorga
la fundació creada en memòria del traduc-
tor i crític català. El premi li ha estat conce-
dit pel llibre Estudis sobre Carles Riba, en el
qual es recopilen articles publicats en revis-
tes especialitzades i en el qual es tracten to-
tes les èpoques del poeta català i els temes que
li concernien, com el seu ideari polític i reli-
giós. El jurat era presidit per Eugeni Bofill
i integrat per David Castillo, Llorenç Gomis,

de les noves instal·lacions de la Unitat Docent de l’Hospital del Mar.
tors i presidents dels consells socialsdesenvolupat per l’equip d’investigació format per Jaume Galobart, Ana C.

L’Autònoma

del
 de

la Comunicació, ha estat guardonada amb
l’XI Premi a la Investigació sobre
Comunicació de Masses pel seu treball Serra
d'Or, intel·lectualitat i cultura resistents en el
segon franquisme. Aquest premi, l’atorga el
Centre d’Investigació de la Comunicació,
adscrit al Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (CAC).

Oriol Izquierdo i Albert Manent.

ÁNGEL PUYOL I GONZÁLEZ, profes-
sor del Departament de Filosofia, va guanyar
l’octubre passat el I Premi d’Investigació so-
bre Bioètica que concedeix la Fundació
Víctor Grífols pel seu treball Justícia i sa-
lut: ètica per al racionament dels recursos sa-
nitaris. El premi té una dotació econòmica
d’un milió de pessetes.
de les universitats públiques de
Catalunya, amb la presidència del
comissionat per a Universitats i
Recerca de la Generalitat de Cata-
lunya, invita tots els membres del
sistema universitari català a cons-
tituir-se en garants d’aquest principi
de llibertat i tolerància, compatible
amb l’exercici responsable de l’obli-
gació formativa que els correspon.

La violència contra les idees
no té cabuda en el marc universi-
tari i ha de ser condemnada en tot
cas. En aquest sentit, el Consell

Barroeta i Mariola Baucells, de la Unitat de Nutrició i d’Alimentació Animals
de la Facultat de Veterinària, i per Rafael Codony, del Departament de
Nutrició i Bromatologia-Certa de la Universitat de Barcelona. 

Aquest premi ha estat concedit per la gran qualitat i l’interès científic del
treball desenvolupat, així com pel reconeixement de la trajectòria investiga-
dora de l’equip de treball.

Comissió Autònoma Solidària
El termini de presentació de sol·licituds per obtenir ajuts per a projectes i be-
ques individuals per a la XIV convocatòria de la Comissió Autònoma Solidària
finalitzarà el dia 15 de febrer.

Les persones que hi estiguin interessades podran recollir els formularis o

CARME FERRÉ PAVIA, professora 
Departament de Periodisme i de Ciències
Interuniversitari de Catalunya fa
una apel·lació a favor de recordar
a tota la societat que els valors de
la llibertat han de ser defensats per
a tothom. La universitat, en tot cas,
no renunciarà mai a aquesta obli-
gació que té el seu origen en el que
aquesta institució ha representat
des del seu inici. Aquest compro-
mís ha inspirat i ha d’inspirar la
vida universitària com a tribut a la
seva raó de ser.»

obtenir més informació trucant al telèfon 93 581 20 77.

Literatura i periodisme
Aldea Global, una col·lecció de llibres que editen conjuntament els Serveis de
Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Jaume
I de Castelló de la Plana i de la Universitat de València, acaba de publicar un
nou volum. Es tracta del llibre Literatura y periodismo, d’Albert Chillón, pro-
fessor de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB.

El llibre va ser presentat al Col·legi de Periodistes de Catalunya, el dia 18
de novembre, pel professor Jordi Berrio, la professora Josepa Gallofré, i el
prologuista del llibre, Manuel Vázquez Montalbán, qui va remarcar l’ex-
cel·lent treball de Chillón en l’anàlisi comparativa entre literatura i periodis-
me, i en la definició de nous conceptes per apropar-se a la realitat amb el po-
der transformador del llenguatge. També hi va ser present Xavier Bru de Sala,
qui va mostrar la seva sorpresa davant un treball acadèmic altament creatiu.

Del concepte de retòrica a l’anomenat nou periodisme, passant per la novel·la
realista del segle XIX i el naixement dels moderns mitjans de comunicació de mas-
ses, el professor Chillón fa un repàs del procés comunicatiu fins a arribar al que
ell anomena les relacions promíscues entre literatura i periodisme.

En la presentació del llibre, Albert Chillón va dir que el seu treball és pro-
ducte de la seva inquietud davant molts manuals de redacció periodística, de
la seva vivència com a alumne i de la sensibilitat que li va desvetllar el pro-
fessor José María Valverde, de qui va dir Manuel Vázquez Montalbán que
es va avançar al postcripticisme més actual.
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Universitat Autònoma de Barcelona
Àrea d’Afers Institucionals
Gabinet de Premsa. Edifici Rectorat
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Tel. 93 581 13 35. Fax 93 581 25 46
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del web de la UAB a l’adreça
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