
Entre Adolfo Pérez Esquive
berta Menchú ha transcorreg
mer curs de la Diplomatura d
de la Pau de la UAB, un p
pioner a l’Estat espanyol qu
30 de maig, es va cloure e
ment a l’auditori de la Fac
Filosofia i Lletres. Si el prem
argentí havia apadrinat el naixement
de l’Escola de Cultura de Pau a prin-
cipis de febrer, ara ha estat la indígena
maia Rigoberta Menchú, distingida
amb el mateix guardó l’any 1992,
qui ha fet els honors de tancar-lo.
Un mateix missatge en tots dos casos:
la lluita contra la impunitat i en pro
de la justícia. La presència, a més a
més, de l’exdirector general de la
UNESCO, Federico Mayor Zaragoza,
va arrodonir el planter de personali-
tats il·lustres de la jornada.

En l’obertura de l’acte, el rector,
Carles Solà, i el director de l’Escola de
Cultura de Pau, Vicenç Fisas, van fer
un balanç positiu d’aquesta experièn-
cia singular, i van acabar expressant el
seu compromís perquè la Universitat
Autònoma de Barcelona segueixi llui-
tant per la pau des de diferents fronts.
Segons Mayor Zaragoza, Rigoberta
Menchú és un dels exemples vius que
cal seguir per aconseguir-ho. 

La infatigable «veu dels indíge-
nes» va aixecar-se de nou durant l’ac-
te per explicar la seva darrera acció
contra la impunitat. Menchú va com-

 gom a
entat a
sis ge-
ala, als
rtura i
l morts
se ran-
tra «els

responsables dels delictes contra la
humanitat».

Mayor Zaragoza va qualificar la
intervenció de la Nobel guatemalen-
ca de «lliçó magistral» sobre la to-
lerància i la multiculturalitat, d’es-

pecial rellevància entre les parets
d’una Escola de Cultura de Pau. 
I, amb una òptica heretada de la
UNESCO, va incidir en el paper clau
de l’educació per tal de consolidar
els valors d’una societat de la justícia.

Fruit d’aquesta pedagogia per la
pau, s’ha diplomat enguany la pri-
mera promoció d’alumnes d’un post-
grau que té aquest valor fonamental
com a contingut. La setantena de gra-
duats va recollir un diploma i un
compromís: aixecar els fonaments
d’un nou horitzó. 
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Rigoberta Menchú, en l s de la Universitat Autònoma de Barcelona 
q plomatura de la Pau.

Vicenç Fisas, Rigoberta Menchú i Federico Mayor Zaragoza, en la roda 
de premsa en què van fer una crida a favor de la lluita per la pau.
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Un compromís per la cultura d
l i Rigo-
ut el pri-
e Cultura
ostgrau
e, el dia
motiva-
ultat de
i Nobel

partir, amb un auditori ple de
gom, la denúncia que ha pres
l’Audiència Nacional contra 
nerals i dos civils de Guatem
quals s’acusa de genocidi, to
terrorisme contra dos-cents mi
i desapareguts. Ho va fer sen
cúnia, però sense descans, con

’acte de lliurament dels diplomes als alumne
ue van participar en el primer curs de la Di
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sar i comentar les obres després que
el professor Villalba expliqués el sig-
nificat de l’obra de Llull en la cultu-
ra universal i la poca sensibilitat del
món editorial per l’obra filosòfica de
Ramon Llull. Cal destacar que les
gran obres filosòfiques tan sols es-

Edició crítica de l’Arbor Scientiae de Ramon Llullps i vida 
idiana
s 4 i 5 de maig va tenir lloc, a
ersitat Autònoma de Barcelona
 el Simposi Internacional sobre
rtiment del Treball: Temps i
uotidiana.
imposi va tractar de les impli-
L’Aula de Dansa de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) va
organitzar, entre els dies 7 i 11 de
maig, la I Trobada Universitària de
Dansa Contemporània, amb la par-
ticipació de la Universitat Carlos III
de Madrid i la Universitat de París
XIII (París-Nord), com a centres
convidats.

Al llarg de la trobada es van pre-
sentar al públic, en diversos espais
universitaris i fora del campus, les
diferents coreografies, ja treballades
durant el curs 1999-2000 a cadascu-
na de les universitats participants.
Algunes de les peces van ser: Al ras,
Personal i confidencial, i Coup du
vent.

L’objectiu de la trobada va ser
mostrar el treball coreogràfic que
s’està duent a terme en l’àmbit uni-
versitari europeu, alhora que la cre-
ació d’un espai per al desenvolupa-
ment artístic i pedagògic de la dansa
contemporània.

Com a acte de cloenda, el Centre
de Producció i Creació Artística de
Ca l’Estruch, de Sabadell, va acollir
un seguit de coreografies que han
treballat els alumnes de la UAB du-
rant tot el curs, i també les de les dues
universitats convidades. Els coreò-
grafs han estat, de fet, els profes-
sors de cada grup. Durant tot el dia,
Ca l’Estruch va ser l’escenari on els
diferents grups van intercanviar ex-
periències a partir dels tallers. En
el cas de la UAB, es van presentar

tres coreografies, una per a cada un
dels tres nivells de l’Aula de Dansa.
La Universitat Carlos III i la Univer-
sitat París XIII van posar en escena
una coreografia cadascuna. Aquesta
mostra clou un cicle de col·labora-

cions iniciat amb aquestes universitats
de Madrid i de París des del 1996.
Segons Mercè Izquierdo, vicerecto-
ra d’Estudiants i de Promoció Cultural,
la voluntat de la UAB és repetir aques-
tes trobades cada dos anys. 

I Trobada Universitària de Dansa Con orà

Pere Villalba, professor de llatí i des-
tacat investigador, ha enllestit l’edi-
ció crítica de l’Arbre de la Ciència,
l’extensa obra de Ramon Llull, que
li va ser encarregada per l’Institut
Lul·lià de la Universitat de Friburg,
entitat creada fa quaranta-cinc anys
i dedicada exclusivament a l’edició
crítica de les obres llatines de Llull. 

En un acte que va tenir lloc a
l’Auditori de la Facultat de Filosofia
i Lletres, el dia 3 de maig, el profes-

sor Villalba va explicar els trebal
duts a terme durant els últims de
anys a diverses biblioteques de t
Europa. L’edició presentarà una n
vetat destacada i molt significativ
del valor universal de l’obra de Ramo
Llull: es tracta de les il·lustracion
que vint-i-dos artistes catalans ha
fet per als diversos llibres, les qua
aporten la seva visió de l’obra. Tàpie
Guinovart, Barceló, Subirachs, Alfa
i altres artistes qualificats van exp

tan publicades en edicions llatines. 
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inauguració va tenir lloc a la
Juntes de la Facultat Dret, el dia
ig, a les 15.45 hores, i va ser-

ent el rector, Carles Solà. La
 taula rodona va tenir lloc el ma-
 4, a les 16 hores, amb el tema
artiment del treball», en la qual
ticipar el professor Fausto
ez, catedràtic del Departament
ologia de la UAB i doctor del
nvestigació de QUIT. La segona
dona, que va tenir lloc el 5 de
 les 9.30 hores, va tractar sobre
artiment de l’ocupació», on van
nir Reiner Hoffman, director
titut Sindical Europeu (ETUI);
n Seifert, director del Hans-
 Institute, de Düsseldorf; Albert
 director del Departament
omia Aplicada de la UAB; i
Prieto, professor del Depar-

de Sociologia de la Universidad
utense de Madrid. La darrera
dona va debatre «El temps i la
otidiana».
cte de clausura va ser a càrrec
quim M. Molins, degà de la
t de Ciències Polítiques i de
gia.
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 del repartiment del treball so-
upació i la vida quotidiana, i va
anitzat pel Grup d’Estudis
gics sobre la Vida Quotidiana
ball (QUIT), del Departament
ologia de la UAB, amb el su-
 la Direcció d’Investigació,

a i Tecnologia del Ministeri
ació i Ciència.
rup d’Estudis Sociològics so-
ida Quotidiana i el Treball,

durant el curs1988-1989, es va
 partir de la iniciativa de pro-
 becaris i doctorands del Depar-
de Sociologia de la UAB, amb

El professor Pere Villalba, en la presentació de les pintures que diverso
artistes han donat per il·lustrar l’edició crítica de l’obra de Ramon Llul
iu de desenvolupar 
ia de recerca que r
de treball i de la vid
rup dóna importàn
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berts a experièncie
s i valoren molt p
 han dut a terme.

rup QUIT treball
mb la Fundació C
iu d’elaborar article
atius sobre l’actuali

 laborals a l’Est
vatori de Relacion
es. Aquesta inform
 i desada en una ba
blic disponible a Inte
tuïta i anomenada E
bjectiu del Simpo
 teòrica sobre el tem
i per als col·lectiu
era pràctica en aq
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ció del temps de t
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tractav
deute 
tica de
dels serveis propis de la UAB, invo-
cant el manifest en defensa de la uni-
versitat pública, la proposta de de-
manda de transferència de recursos
R+D que es dediquen a qüestions mi-
litars per a la investigació civil i, fi-
nalment, la proposta que s’apliqui el

 Millora i Estabilitat del

ller, i Antoni Girò i David Serrat,
que segueixen com a directors ge-
nerals d’Universitats i Recerca, res-
pectivament.  

Per formar part de la comissió
que haurà de debatre l’informe
«Universitat 2000», van ser escollits

sar al servei de tota la comunitat uni-
versitària, alhora que va exposar el seu
pla de treball en dues vessants sig-
nificatives: enfortir lligams amb els
síndics de greuges de les altres uni-
versitats i donar a conèixer la figura
del síndic a tots els estaments uni-
versitaris.

La Junta de Govern que va tenir
lloc el dia 18 de maig va aprovar
la proposta de convocatòria de
càtedres extraordinàries, com pre-
veu el document «Línies generals
de la política de professorat», que
el Claustre General de la UAB va
aprovar el 18 de desembre de
1998.

Podran participar en aquesta con-
vocatòria els professors i titulars
d’universitat i els catedràtics d’es-
cola universitària que tinguin dedi-
cació a temps complet i una antigui-

tat de tres anys, així com l’acredita-
ció que el dia que s’acaba el termini
de les sol·licituds es tenen recone-
guts, oficialment, dos trams de re-
cerca. El termini de presentació de
sol·licituds acabarà a les 16.30 hores
del dia 26 de juny de 2000.

S’han assignat quinze dotacions
de càtedres: sis en el camp de les
Ciències Experimentals i de la Salut,
i nou en el camp de les Ciències
Socials i les Humanitats. 

La Junta de Govern va aprovar
també la convocatòria de places de

cossos docents i de professorat con-
tractat, així com l’oferta de places
de nou accés per al curs acadèmic
2000-2001.

La Junta de Govern va aprovar la
transformació del Departament de
Patologia i de Producció Animals
en tres nous departaments: Sanitat i
Anatomia Animals, Ciència Animal
i dels Aliments, i Medicina i Cirurgia
Animal. Es va aprovar també la mo-
dificació del reglament del Depar-
tament de Matemàtiques.

El C  «U

Programa de promoció de càtedres extraordinàries
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ades Doctorals 
versitat Autònoma de Barce-
 la universitat que, en termes
, té més doctorands en l’àm-
Estat espanyol. La preocupa-
 la inserció laboral d’aquests
s de tercer cicle ha portat a
zar unes jornades que, sota el
 Jornades Doctorals 2000, tin-
c del 25 de juny a l’1 de ju-

les instal·lacions d’EADA, a
ó.
 Jornades comptaran amb la
ia de representants d’empre-
 professorat específic. S’orga-
 treballs en grup i s’estudiarà
dologia per elaborar i pre-
rojectes d’innovació i de des-

pament professional.
es Jornades, hi participaran
membres de les sessions doc-
e França, que van ser els pri-
dur a terme aquesta experièn-

cia que apropa el estudis superiors i
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cipació, entre d’altres, dels profes-
sors Xavier Domènech, del Depar-
tament de Química Física de la UAB,
Raffaello Cossu, de la Universitat de
Pàdua (Itàlia), i Joan Subirats, del
Departament de Ciència Política i de
Dret Públic de la UAB. A la tarda,
alguns dels participants van visitar
els itineraris de natura del campus i van
poder conèixer la deixalleria i el pro-
grama de gestió de residus propi de la
UAB. 

Les universitats de Barcelona, com
a institucions científiques, i l’Entitat
Metropolitana del Medi Ambient, com
a institució responsable de la gestió i
del tractament dels residus a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona, col·laboren per
dur a terme aquest cicle de jornades mo-
nogràfiques que s’estan desenvolupant
al llarg del 2000 i del 2001.

La primera de les jornades va te-
nir lloc el 29 de febrer a la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), i va
posar en relleu la interdisciplinarietat
de la gestió dels residus i la impres-
cindible participació social en els pro-
cessos de decisió.
els professors Margarida Arboix,
Joan Gómez Pallarés, Rafael Grasa,
Dolors Poch, M. Dolors Riba i Lluís
Tort; els estudiants Raúl García, Raúl
Calejo, Joana Morrison, Bernat
Corominas, Ramon Borràs i Karim
Zouhdi; i els membres del PAS
Francisco Muñoz, Juan Antonio

niversitat 2000» Jorn
La Uni
lona és
relatius
bit de l’
ció per
alumne
organit
títol de
Gómez Luque, Francesc Surrallés i
Ernest Verdura.

Diagnòstic institucional
El claustre, un cop coneguts i deba-
tuts els propòsits i el calendari del
Projecte d’Anàlisi de Diagnòstic
Institucional (PADI), va acordar fer
seus els objectius del PADI, ja que va
considerar que la tasca prioritària de
l’actual claustre ha de ser debatre en
profunditat els punts febles i forts de
l’actual estructura institucional, de
govern i de gestió de la Universitat,
per impulsar millores i possibilitar

dran llo
liol, a 
Collbat

Les
presènc
ses i de
nitzaran
la meto
sentar p
envolu

A l
també 
torals d
mers a 
una eventual reforma dels estatuts
d’acord amb els nous objectius i lí-
nies estratègiques d’actuació. El claus-
tre va manifestar també que la deci-
sió implicarà incrementar l’activitat
i el ritme de trobades del Claustre.

El Claustre va decidir que, abans
de finals de desembre de 2000 i un
cop conegut l’informe presentat pel
doctor Rafael Grasa, decidiria el ca-
lendari i l’abast de les discussions i
objectius. Tanmateix, ja des d’ara,
va decidir que es crearia una comis-
sió paritària d’entre 12 i 18 mem-

d’alta qualificació acadèmica al món
de l’empresa.

En les conferències, taules rodo-
nes i seminaris, hi participaran els
seixanta-quatre membres de les di-
verses universitats catalanes que s’han
inscrit en aquestes jornades, que obren
una nova opció per als estudiants del
tercer cicle universitari. 

Gestió de Residus
orme
laustre debatrà l’inf
me «Universitat 2000» serà de- Pla de
utònoma de Bar-
 acollir, el dia 17 de
ada Tècnica sobre
als. En aquesta tro-
’èmfasi en els dipò-
residus per valorar-
i analitzar els factors
n la seva ubicació,
ota aquest horitzó,

es diverses ponèn-
es rodones, que van
 del matí a les 2 de
mptar amb la parti-
n un proper claustre, segons es
var en la sessió claustral que va
oc el dia 15 de maig. El claus-
aprovar també el calendari i el
treball del Projecte d’Anàlisi i
òstic Institucionals, que coor-
 professor Rafael Grasa.
 mesa del claustre va explicar
havien rebutjat quatre propos-
reçades al claustre per haver
resentades fora de termini; es
a del pronunciament sobre el

extern, la limitació de la polí-
 concessió a empreses externes

Professorat Universitari, signat entre
el MEC i els sindicats, el juliol de
1999, sense desviar-lo cap a finalitats
diferents de les que ha inspirat dit pla.

El rector, en el seu informe, va fer
referència al fet que les propostes
presentades s’intentarien resoldre en
el seus àmbits, i va informar dels
canvis haguts a l’equip de govern
(publicats en el núm. 138 de
L’AUTÒNOMA) i a la nova Conselleria
d’Universitats, Recerca i Societat de
la Informació, amb el nomenament
d’Andreu Mas-Colell com a conse-

bres mentre duressin els treballs per
tal d’impulsar el debat; que es fo-
mentaria la màxima participació de
la comunitat universitària; i, final-
ment, que s’impulsaria l’elaboració
d’una Declaració de Missió de la
Universitat; i, juntament amb el
Consell Social, un pla estratègic.

Jordi Porta, nou síndic de greuges,
va informar de les tasques desenvo-
lupades des del moment del seu 
nomenament, i va fer especial re-
ferència a la tasca realitzada pel seu
predecessor, Enric Casassas. Es va po-

La Universitat
celona (UAB) v
maig, la II Jor
Residus Munic
bada es va posa
sits controlats d
ne les necessitat
que intervenen
disseny i gestió
es van articular
cies, debats i tau
tenir lloc de les
la tarda, i van c



Un equ
sitat A
senyat
binant 
d’ADN units artificialment), capaç
d’allib
ques. L
vegade
nics si
els risc
propie
gran im
ment d
no víri

El
cats en
tic, aix
proteï
quen i
ganism
vestig
per les
neren.
d’aqu
capaci
els ge
ne d’a
na ade
vector
transp
cèl·lul
tat qu
tuós o
sitjada allà on es necessita, és un dels
reptes
tica. 

Els
nics n
que es

interior molècules d’àcid nucleic
(ADN o ARN) fins a les cèl·lules
que infecten i l’introdueixen per dur
a terme el seu cicle de multiplicació.
Alguns virus de tipus ADN i els re-
trovirus fins i tot integren en el nucli
de la cèl·lula la seva informació genè-
tica. D’aquesta manera, substituint
la informació genètica natural del vi-
rus pels gens que es desitgen ex-
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Imp s aigües 

R E C E R
Inve  desenvolupen un nou prototip ctor

Un equip d’investigadors de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona ha
aconseguit detectar amb una gran
precisió el petit impacte radiològic que
la central nuclear d’Ascó té en les
aigües del riu Ebre. La recerca ha
permès concloure que l’impacte de la
central és fins i tot menor que el dels
elements naturals radioactius pre-
sents a la zona, sense cap risc per a
la salut ni per al medi natural. L’ex-

periment, dirigit pel doctor Joan
Albert Sánchez Cabeza, ha estat pu-
blicat recentment a la revista cientí-
fica Water, Air and Soil Pollution.

Els resultats són fruit d’una llar-
ga recerca que va començar l’any
1989 amb una recollida de mostres
d’aigua del riu Ebre, i que va durar
quatre anys. Els investigadors han
determinat el contingut dels radio-
nuclis triti, 90Sr, radiocesi i plutoni

de les mostres d’aigua. Les anàlisis
han palesat que el triti és el radionu-
cli més abundant en les aigües del
riu Ebre, si bé la seva radioactivitat
és molt feble i, per tant, és poc im-
portant des del punt de vista ra-
diològic. De fet, la seva presència ha
estat utilitzada pels mateixos inves-
tigadors per conèixer millor la hi-
drologia del riu. Els models que han
construït, totalment validats, poden te-

predicció del transport de contami-
nants solubles en les aigües del tram
català del riu Ebre.

També s’han observat traces de
137Cs i de 134Cs, atribuïbles en part
als residus de molt baix nivell que
la central emet de forma legal i con-
trolada pel Consell de Seguretat
Nuclear. De la mateixa manera, els in-
vestigadors han determinat la presèn-
cia dels radionuclis 90Sr i plutoni,
atribuïbles, en la seva totalitat, a les
restes de les explosions nuclears que
van tenir lloc a l’atmosfera al llarg dels
anys cinquanta i seixanta, i no a les
activitats de la central nuclear. 

Així, el grup de recerca de la
UAB ha aconseguit detectar amb una
gran precisió la presència de radio-
nuclis que provenen de la central nu-
clear d’Ascó, molt inferior a la presèn-
cia d’elements radioactius d’origen
natural en les mateixes mostres, de tal
forma que no impliquen cap risc ra-
diològic per a la salut de les persones
ni per al medi natural.
tatges respecte dels seus competi-
dors: els virus i els pèptids sintètics.
L’element clau per a l’èxit de la no-
va molècula ha estat la incorporació

A
 no víric per a teràpia gènica
xen la seva entrada durant la infe
Això garanteix una gran preci
selectivitat a aquests nous vect
l’hora d’escollir les seves cèl·
diana, però sense el risc de cont
nació de material infecciós que ti
la utilització del virus complet.

El disseny d’aquesta molècu
requerit una integració de recer
en disciplines com l’enginyeri
proteïnes, la virologia, la biol
cel·lular i la microbiologia aplic
per tal d’assolir especificitat a l’
utacions
í com de
 i immu-
 els cien-
 de nous

ment ba-
e no tin-
irus però

en l’expressió dels gens, i estab
del vector. El resultat ha esta
prototip de vehicle gènic no v
però basat en les propietats ava
joses dels virus, amb una eficièn
l’hora d’expressar els seus gens
vegades superior a l’obtinguda
vectors sintètics convencionals, i
una estabilitat que permet l’expr
dels gens, en cultiu cel·lular, al 
de, com a mínim, quatre dies des
de l’exposició al vector. 

La recerca que ha portat al de
arcelona,
llaverde,
ecombi-
otencial
tra avan-

combinant, el primer dissenyat i pro-
duït a partir de regions víriques de
reconeixement cel·lular, és descrita en
detall en l’edició de juny de la revista
Biotechnology and Bioengineering.

de l’Ebre
nir importants aplicacions en estu-
dis ambientals com, per exemple, la
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C
 de ve
ip d’investigadors de la Univer-
utònoma de Barcelona ha dis-
 i construït una proteïna recom-
(sintetitzada a partir de segments

stigadors de la UAB
erar gens a cèl·lules específi-
a nova proteïna supera en deu
s l’eficiència dels vehicles gè-

ntètics utilitzats fins ara, i evita
os d’utilitzar virus per a tal fi. Les
tats d’aquesta molècula són de

portància per al desenvolupa-
’una nova generació de vectors
cs per a les teràpies gèniques.
 coneixement dels gens impli-
 cada malaltia d’origen genè-
í com el coneixement de les

nes que aquests gens codifi-
 dels seus efectes sobre l’or-

e, omplen d’optimisme els in-

adors i la societat en general
 expectatives de curació que ge-
 Això no obstant, l’ús pràctic
est coneixement depèn de la
tat que tinguem per manipular
ns, substituir-los o introduir-
ltres que codifiquin la proteï-
quada. El desenvolupament de
s gènics eficients, vehicles que
ortin els gens adequats fins a
es específiques amb la finali-
e substitueixin el gen defec-
 que sintetitzin la proteïna de-
 actuals de l’enginyeria genè-

 virus són uns dels vectors gè-
aturals més precisos i estables
 coneixen. Transporten en el seu

pressar en les cèl·lules defectuoses
es podria, en principi, curar una ma-
laltia d’origen genètic. Els virus mo-
dificats com a vectors gènics són,
però, potencialment perillosos, per

Universitat 
dirigit pel d
ha obtingu
nant multif
com a vecto

acte radiològic de la central nuclear d’Ascó en le



Més d
la com
gar, el
de la Facultat de Ciències Econò-
miques i Empresarials de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb
motiu de la celebració del Fòrum de
la Recerca sobre l’Esponsorització
Empresarial de la Recerca Univer-
sitària, organitzat per la Fundació
Empresa i Ciència per iniciativa del
Vicerectorat d’Investigació. El pro-
fessor Jordi Bartrolí i Molins, vice-
rector d’Investigació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, va introduir
el fòrum fent un esbós de les darreres
experiències d’esponsorització de què
ha gaudit la Universitat, com són la
construcció de les Columnes de la
UAB o el projecte de depuració de 
la piscina del SAF mitjançant ozó, i va
ressaltar la importància d’aquest ti-
pus d’activitats.

Ramón Guardia, de l’empresa
Valores y Marketing, va qüestionar la
necessitat de les empreses d’esponso-
ritzar cap acció de les universitats.
Guardia va remarcar que el motiu pel
qual una empresa pot trobar atractiva
l’esponsorització d’una activitat uni-
versitària és la necessitat que la socie-

tat, el mercat potencial, relacioni el
nom de l’empresa amb uns determi-
nats valors que comparteixin tant 
l’empresa com la universitat. Així, es
tracta de trobar un terreny de valors
compartits entre la universitat i l’empresa
per tal que la societat diferenciï la mar-
ca de l’empresa de la resta de marques,
i s’identifiqui amb els seus valors. 

El professor de la Facultat de
Ciències de la Comunicació, director
del Centre d’Estudis Olímpics i de
l’InCom, Miquel de Moragas, va ex-
posar diverses experiències d’espon-
sorització des de la perspectiva uni-
versitària, i va indicar els avantatges
que aquestes experiències poden su-

posar per a la universitat, ja que re-
verteixen en la capacitat de gestionar
projectes, i va destacar també les prin-
cipals deficiències de les relacions de
la universitat amb les empreses, sovint
traduïdes en una «venda a baix preu
de mà d’obra i de coneixement». 

Josep Maria Surís, director de la
Fundació Empresa i Ciència de la UAB,
va comentar el paper de la Fundació en
l’esponsorització de la recerca, i va
destacar la seva missió com a reductora
de la complexitat. Per a Surís, tant el
món de les empreses com el de la uni-
versitat i el de les activitats d’espon-
sorització són mons molt complexos
que requereixen una gran professio-

nalitat a l’hora de facilitar interaccions
entre ells. Així, el paper de la Fundació
Empresa i Ciència és prendre iniciati-
ves i buscar projectes de la Universitat
susceptibles de ser esponsoritzats, cer-
car els socis adients per a cada pro-
jecte i acompanyar i assessorar l’equip
de la Universitat al llarg del procés de
negociacions. Per a Surís, els principals
problemes que pot presentar un projecte
amb vista a la cerca d’esponsorització
són la rigidesa, la falta d’entitat i vo-
lum, i la falta d’expectatives de rendi-
bilitat. A més, els resultats dels 
projectes han de tenir uns drets de pro-
pietat clars i forts, de manera que l’em-
presa en pugui treure profit. 

Carme Picallo, Ramón Guardia, Jordi Bartrolí, Miquel de Moragas i Josep M. Surís.
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 elevada expressió
na proteïna, l’IGF-

creixement dels illots
s conglomerats de
crees que produeixen
b la hiperexpressió
na, les cèl·lules dels
s produeixen un ex-
 els ratolins transgè-

ca, tal com han ob-
ics, una resistència a
 més gran que en els

ratolins normals. Els investigadors
t confirmar que una
eixos augmenta de

robabilitat de desen-
tis tipus 2, amb una

important hiper a en e
tolins transgèni esistè
la insulina, en ió am
exemplars norm sos a l
teixa dieta. 

L’estudi, pu  Journ
Clinical Investigation, ha fet 
que l’excés de producció d’insul
els ratolins transgènics genera l
terior resistència a l’hormona. Aq
descoberta pot implicar un rep
jament de les estratègies a l’hora d
senyar fàrmacs contra la diabetis tipus
2, actualment orientats principa
a una disminució de la resistènc
insulina i no a una pal·liació de
cés de producció de l’hormona
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edicions, està dedicada a la psico-Cèl·lules de pàncrees productores d’ins
n ratolí normal (A) i en un ratolí transg  

La d sul
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Psicotecnologia
La UAB acull enguany la primera
edició del Mestratge de Psicotecno-
logia, una nova especialització per als
llicenciats en Psicologia que té com
a objectiu principal la millora de
l’activitat professional i la inserció la-
boral d’aquests llicenciats. El mes-
tratge està orientat al reciclatge de

ina
professionals i llicenciats mitjançant
aportacions actualitzades d’experts en
aquells camps de la psicologia on hi
ha hagut més progrés, i pretén com-
pletar els coneixements dels psicòlegs
amb aportacions sòlides i útils, faci-
litar l’aplicació d’aquests coneixe-
ments a la solució de problemes con-
crets, així com crear un àmbit laboral
propi que dignifiqui la professió de
psicòleg en benefici d’aquells que
necessiten els serveis. 

Aquesta primera edició del mes-
tratge, de contingut variable en futures
ls ra-
ncia a
b els
a ma-

al of
palès
ina en
a pos-
uesta

lante-
e dis-

biologia aplicada i versa sobre qua-
tre grans àrees temàtiques on el re-
ciclatge és altament necessari: la
conducta alimentària, el consum de
drogues, la conducta sexual i l’emo-
ció i la intel·ligència. Per concloure,
el mestratge de postgrau ofereix una
unitat temàtica orientada a l’auto-
promoció del psicòleg, per tal d’ava-
luar, potenciar i crear àmbits pro-
fessionals propis, i a promoure
l’autoocupació. Aquesta darrera uni-
tat, que compta amb el programa
d’inserció laboral de doctors impul-
lment
ia a la
 l’ex-
.

sat per la Fundació Empresa i Ciència
de la UAB, pretén proporcionar al
psicòleg les habilitats d’autogestió
professional en els àmbits de la se-
va potencial activitat laboral. 
glucèmi
cs amb r
comparac
als sotme

blicat a

ulina 
ènic (B).

ió d’in

betis tipus 2 és la que afecta la
part dels diabètics, amb una
cia del 10 % en la població es-

la. Es caracteritza per una bai-
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iabetis tipus 2 pot tenir l’origen en un excés de producc
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esta amb una resistència del
i d’altres teixits (múscul es-
ic i teixit adipós) a la insulina
da pel pàncrees. En els indi-
en què es manifesta aquesta
ncia s’ha observat un excés de
ció d’insulina en el pàncrees,
onalment interpretat com un
de l’organisme per compen-
falta d’acció de l’hormona en
its. Un equip de recerca de la

rsitat Autònoma de Barcelona,
 per la doctora Fàtima Bosch,
ostrat que l’excés de produc-
nsulina també pot ser l’origen
resistència a l’hormona, i no
ls la resposta a aquesta re-
ia, de manera que un excés en
a producció (que els investi-
 anomenen hiperinsulinèmia)
iginar la diabetis tipus 2 en
adulta.
 investigadors de la UAB han

at amb ratolins el que, de ma-
oc concloent, ja s’havia ob-
 també en humans: que l’ex-
 secreció d’insulina pot ser un
e genètic primari en la diabe-

transgènics una
(producció) d’u
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pancreàtics, el
cèl·lules del pàn
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d’aquesta proteï
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servat els científ
l’hormona molt

en u
’una trentena de membres de
unitat universitària es van aple-
 31 de maig, a la sala de graus

s 2, i que la resistència a la in-
 pot ser una conseqüència se-
ria. Per tal de demostrar-ho
igor, l’equip de la doctora
 Bosch ha induït en ratolins

també han pogu
dieta rica en gr
forma clara la p
volupar la diabe

ponsorització empresarial d
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L’I
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1985, 
la Gen
del Pat
adscrit
del 19
momento y en cada uno de nosotros,
porque ninguno somos héroes de pe-
lícula. Lo que ocurre simplemente es
que todos nos negamos a aceptar que
ese sentimiento sea condicionante y nos
impida realizar aquello que con la ca-
beza fría y el corazón caliente, en-

La pedagogia alliberadora d’Antoni Llidóstitut d’Estudis 
peus, 

b a Mèxic
titut d’Estudis Europeus
), adscrit a la UAB, ha gua-
 licitació de la Direcció del
a

 16 de maig, la UAB va retre un ho-
enatge a Antoni Llidó, el sacerdot
edagog valencià assassinat a Xile
rant la dictadura de Pinochet.
La Facultat de Ciències de l’Edu-

ció va acollir l’acte d’homenatge,
e es va obrir amb la participació del
ctor, Carles Solà, membre de
ssociació Cultural Antoni Llidó,
ereu directe del llegat d’aquest

estre: «Jo sóc una de les persones
e l’Antoni Llidó va educar amb el
u exemple, el seu compromís, les
ves idees». «Una pedagogia del
mpromís al Xile de la dictadura»
 ser el títol de la conferència dual
e va seguir, a càrrec del doctor
ume Botey, professor del Departa-

ment d’Història  i C
temporània de la  d’A
González, xilè tant 
Movimiento de Iz Revo
cionaria (MIR), a al L
es va implicar fins t. 

Si Solà havia començat destac
l’educador, González va fer la s
blança del revolucionari. I com que
dues facetes són indestriables, Bo
va elaborar-ne un retrat global seg
el fil biogràfic fins allà on es perd
tre els centres de tortura xilens i els
cords dels companys de cel·la. Toth
va destacar en la seva figura la di
tat i va rebutjar l’heroisme, tal com
via fet el mateix Llidó a les seves 
tes: «El miedo está presente en t

tendemos que debe ser hecho» (se-

l’editora Rosa Serrano va presentar

de la Facultat de Ciències de l’Edu-

irector hoste del futur centre
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ent, el projecte pretén ende-
 sistema de preparació d’in-
adors i formadors mexicans
qüestions europees. Per a la
ució de tot això, s’aplicarà el

 de l’IUEE, consolidat a Cata-
per quinze anys d’experièn-

ixos

 en funcionament, les activi-
vistes en aquest centre, que té
 com a beneficiari, s’articula-
entorn de tres eixos bàsics: els
 d’especialització (diploma-
minaris, conferències i grups
ussió d’alt nivell) sobre inte-

 europea; una càtedra d’estu-
opeus, i un programa de for-
continuada a Europa.  
UEE, creat per la Presidència
eneralitat de Catalunya l’any

és un consorci entre la UAB i
eralitat de Catalunya a través
ronat Català Pro Europa i està
 com a institut de recerca des
92 a la UAB. 

 campanya L’esport, un gest per la
u va ser presentada el dia 3 de

aig, a la sala d’actes de la Facultat
 Ciències de l’Educació de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona. En
la presentació, van participar-hi Manel
Sabés, vicerector de Campus i de
Qualitat Ambiental; Vicenç Fisas,
director de la càtedra UNESCO per
la Pau i els Drets Humans; Pere Sust,
secretari general de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya, i Maria
Villanueva, vicedegana de la Facultat
de Ciències de l’Educació. 

Fisas va destacar la importància
de potenciar la solidaritat i l’esporti-
vitat, davant l’agressivitat i la com-
petitivitat en l’esport, i que, en aquest
camp, l’esport podria complir un pa-
per important en la creació d’una cul-
tura de pau.

El president del Comitè Olímpic
Català, Ignasi Doñate, va fer la pre-
sentació, amb suport web, de la cam-
panya. I per finalitzar l’acte, Melchor
Gutiérrez Sanmartín, professor de
l’Institut Valencià d’Educació Física,
va exposar la seva ponència, «Esports
i valors».

’esport, un gest per la pau

Jornada en homenatge a la llibertat de premsa

r 

Maria Villanueva, vicedagana de la Facultat de Ciències de l’Educació,
Manel Sabés, vicerector de Campus i de Qualitat Ambiental, i Pere Sust, 

director general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, 
en la presentació de la campanya L’esport, un gest per la pau.

La Facultat de Ciències de la Comuni-
cació de la UAB va organitzar, el 3 de
maig, diverses conferències amb des-
tacats periodistes de l’àmbit llatino-
americà, bosnià i català, en homenat-
ge a la llibertat de premsa.

El degà de la Facultat de Ciències
de la Comunicació, Juan José Perona,
va presentar Liberpress 2000, juntament

amb Carles Pegrau, president de
l’Associació Humanitària i Solidària
(AHS). En la jornada sobre la Llibertat
d’Expressió a la UAB, Pegrau va ex-
plicar l’acord mantingut amb la UAB
que ha fet possible la participació de
tres periodistes exiliats i represaliats en
els respectius països d’origen. 
tembre de 1974, última carta).
Aquestes cartes constitueixen un

document de primera mà per conèi-
xer la profunditat humana d’Antoni
Llidó, i per reconstruir el seu mo-
ment històric, marcat per la fugida
d’un règim dictatorial –el de Franco–
per acabar en mans d’un altre –el de
Pinochet–. Per aquest motiu, l’asso-
ciació cultural que porta el seu nom
i Tàndem Edicions les han recolli-
des en un llibre titulat Antoni Llidó,
epistolari d’un compromís, i que
on-
ldo
del
lu-

lidó

ant
em-
 les
tey

uint
 en-
 re-
om

en l’homenatge. 
Així mateix, i com a cloenda, es

va projectar un documental d’Andreu
Zurriaga Llidó, nebot del desapare-
gut, on els seus amics, alumnes i
companys d’ideals a Xile recompo-
nen la seva figura emotivament. Es ti-
tula Queridos todos, que era la fór-
mula amb què Llidó encapçalava les
cartes als seus amics i familiars. 

L’aportació visual a l’homenatge
es va completar amb una exposició fo-
togràfica al vestíbul de l’edifici nou
gni-
 ha-
car-
odo

cació, que va repassar amb imatges
la trajectòria vital d’aquest educador
per la llibertat. 
Moderna
 UAB, i

i exmili
quierda 

mb el qu
 a la mor

 M. Rotge
 Comú de Relacions Exteriors
 de la Comissió Europea, per
assistència tècnica en la cre-
 l’Institut d’Estudis d’Integra-
opea a l’Instituto Tecnológico
omo de Méjico (ITAM).

t és el segon reconeixement al
 integrador de l’Institut, des-
e la UAB fos escollida, l’any

 com a Pol Europeu Jean
t per la mateixa comissió.

iva pilot La germana d’Antoni Llidó, Pepa Llidó, amb Josep
i l’editora del llibre, Rosa Serrano.
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à serà l’actual director d
ut i catedràtic de la UAB, 
 Jordi Bacaria. Així matei
ctor general de Desenvol
t al Col·legi d’Europa a Bruge
tor Marc Vuillsteke, en se
onsable europeu. El projec
arà també amb el suport de 
ltoria de la Universitat Po
 de València, tercer organi

e va concórrer amb l’IUEE
ons Jordi Bacaria, l’object
sta iniciativa pilot dintre d
tica de desenvolupament d

externs a Europa presenta un
amificació: en primer lloc, e
i l’Institut d’Estudis d’Integr
ropea amb caràcter estable
nent, que aglutini la dema
 hi ha sobre el coneixement e
 Mèxic, en concret, i a l’Am
tina, en general; en segon llo
tar l’estudi, la investigació, 
ia i la difusió de temes eur

i l’articulació d’estudiant
ics, professionals i empres

exicans en aquest senti



El Departament de Filologia Catalana
de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i la Institució de les
Lletres Catalanes van retre un emo-
tiu homenatge, el dimecres 10 de
maig, a l’escriptor i lingüista valen-
cià Enric Valor, mort el gener d’en-
guany.

L’acte va ser presidit pel rector,
Carles Solà, qui va agrair especial-
ment la celebració de l’acte, alhora
que va donar les gràcies als partici-
pants i va mostrar una gramàtica ca-
talana escrita per Enric Valor sota
la dictadura franquista en els mo-
ments de la resistència i de la lluita
per la llengua.

Els doctors Gemma Lluch i Vicent
Simbor, en representació de la
Universitat de València, es van referir
a les Rondalles valencianes recolli-
des per Valor durant la censura fran-
quista. En aquest sentit, van destacar
la tasca de l’escriptor com a impul-
sor de la unitat de la llengua al País

Valencià, per les seves obres de nar-
rativa i pel recull de contes populars
valencians reunits en el llibre Ron-
dalles valencianes.

D’altra banda, el doctor Vicent
Pitarch, de l’Institut d’Estudis
Catalans, va remarcar que la llengua

catalana era la causa noble de la vi-
da d’Enric Valor. Segons Pitarch,
«l’escriptor es considerava l’home
valencià de Fabra i mostrà, en tot
moment, el seu compromís per la de-
puració del català des de la seva con-
dició d’autodidacte».
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seva etapa com a membre actiu del
Consell Social i president de la
Comissió d’Economia de la UAB, va
aconseguir aportacions significatives
per a la Universitat Autònoma.

El degà de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials, Josep
Maria Veciana, va fer una crida als
empresaris per a una participació ac-
tiva en el Fòrum. En el decurs de
l’acte va crear grups de treball que van
fer les primeres propostes. Josep Oliu,
president del Banc Sabadell, va des-
tacar el pragmatisme del seu pare,
Joan Oliu, i la seva preocupació pel
món de l’ensenyament.

El Fòrum «Joan Oliu» compta
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pionat de botifarra i van fer una sor-

A la temporada de neu van fer

Mallorca, al Camp Nou.
Per tal que les activitats del Club

de Residents de «la Vila» siguin les
més adients a les seves preferències,
s’ha dissenyat el programa «Sol no
pots? Entre tots, molt millor», el qual
permetrà que les iniciatives dels re-
sidents trobin un suport logístic i
econòmic per poder dur-les a terme.

Nous residents

Un dels principals objectius del Club
de Residents és acollir i facilitar als
residents nouvinguts la seva incor-
poració a aquest col·lectiu, i per això,
amb la col·laboració de la Fundació
Autònoma Solidària, es crea el pro-
grama «Inserció de nous residents a
la Vila Universitària».

A banda, aquest club ofereix ser-
veis amb avantatges per als seus so-
cis, com poden ser la consigna d’es-
tiu, neteges a preus especials,
descomptes en els bus nocturn, o
una sala d’estudis.

Es con

Emotiu acte d’homenatge a l’escriptor i lingüista Enric Valor

La professora Gemma Lluc, en un moment del seu parlament 
en l’acte d’homenatge a Enric Valor.

P el Consell Social, Josep M. Veciana, degà de la Fa Ciènc
 i Carles Solà, rector de la UAB, en la presentació m «Jo
Club de Residents 
de «la Vila»
Fruit d’una col·laboració amb
l’Associació de Veïns de Vila
Universitària, el curs 1996-1997 es
va crear el Club de Residents amb el
desig de dotar «la Vila» d’un am-

òmiques
ltat per poder adequar
s necessitats de la so-

bient propi amb activitats culturals i
de lleure i l’oferta de serveis com-
plementaris amb avantatges per als
seus socis.

A la tardor d’aquest any, el Club
de Residents va desplegar, amb gran
empenta, tot un seguit d’activitats
que s’allargaran fins ben entrat l’es-
tiu.

Activitats

A l’octubre van organitzar un cam-

ies Econòmiques 
an Oliu».
es proposa també es-
ió d’una avaluació pe-
 titulacions de les fa-
ncies Econòmiques i
de Catalunya, comp-
ticipació dels directors
umans de les entitats
el Fòrum, coordinats
 la UAB (Vicerectorat
cadèmica i de Qualitat
 i Observatori de

 l’Agència de Qualitat
iversitari a Catalunya.

està integrat per mem-

tida a Port Aventura, i també van or-
ganitzar una «Jornada de donació de
sang», en col·laboració amb la Creu
Roja, un «Berenar a les fosques»,
iniciativa del PIUNE, i el «Taller de
sexe segur», del programa de salut de
la UAB.

Per Nadal es va convocar el con-
curs «La nadala del mil·lenni», que
va comptar amb una significativa
participació i amb originals d’una
gran creativitat artística.
nes de la
els estud
cietat. 

El F
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esarials de la Univ
oma de Barcelona, que
cipal objectiu ampliar
 relacions entre la Fac
at, especialment en l’à
preses on aniran a treb
ants de l’esmentada fa
acte de presentació va t
tel Escola Campus, am
ió del rector de la UAB
el degà de la Facultat d
conòmiques i Empre

 M. Veciana; del dire
ma de Cooperació Ed

rsitat-Empresa, Enric Ribas;
esident del Consell Social de
B, Pere Miró; i del president
nc Sabadell, Josep Oliu.
rector, Carles Solà, va posar
nifest la cada dia més activa
pació de la universitat en el
mpresarial i va glossar molt es-

ent la persona de Joan Oliu,
na nom al Fòrum i que, en la

amb la col·laboració dels directius
de les organitzacions empresarials
integrades en el Fòrum i es proposa,
entre altres activitats, organitzar un se-
guit de conferències, de col·loquis, de
taules rodones i de cursos de forma-
ció específica, així com la potencia-
ció dels mecanismes de relació que
facilitin el diàleg permanent entre
les empreses i els professors i alum-

bres patrocinadors, que són els que
col·laboren en alguna activitat o pro-
grama de la Facultat o que, en el fu-
tur, podran contribuir en altres pro-
grames, i pels membres ordinaris
integrats per les empreses i organit-
zacions interessades a contribuir a
l’assoliment dels objectius del Fòrum.
Prop de cinquanta empreses i entitats
van participar en aquesta trobada.

«Un dia d’esquí», que va tenir una al-
ta participació, així com una visita a
Barcelona adreçada especialment als
estudiants del programa Erasmus,
que els va permetre familiaritzar-se
amb aquesta ciutat.

Per als residents més festius es va
organitzar una visita a les falles de
València i l’assistència als concerts
de Simply Red i de The Cure. Els més
esportistes van poder visitar el Museu
del Barça i assistir al partit Barça-



programa d’activitats, la importància

temporani que s’hi aborden. 
La gamma de 22 cursos, que es

tradueixen en crèdits de lliure elec-
ció –1 o 2, segons els casos–, ofereix
un espectre variat que va de la me-
decina a la documentació medieval,
passant per l’economia, la filosofia,
o la música, entre altres disciplines.

El període de matriculació és
obert des del 22 de maig i s’estendrà
fins al 23 de juny. Les inscripcions po-
den formalitzar-se personalment –o
enviar-se per correu o per fax– a
l’Institut de Ciències de l’Educació
de la UAB.

tat una iniciativa de l’Arxiu Occità, de l’Institut d’Estudis Medievals. 

de
la
Sp
l’
C
i C
de

P
L
C
ho veus?», una proposta informativa de la Fundació Anti-SIDA d’Espanya
(FASE) sobre la sida i la seva prevenció. A l’acte inaugural hi van ser pre-
sents el conseller de Sanitat i Seguretat Social, Eduard Rius; el director de
Programes de Drogodependències i SIDA de Catalunya, Joan Colom; el rec-
tor de la UAB, Carles Solà; el director de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, Miquel Llevat; el director de la Fundació Autònoma Solidària, Jordi
Tolrà; i el president de FASE, Josep Torres.

Durant un mes, els nou mil estudiants diaris que passen per l’estació po-
dran veure les cinc-centes obres de disseny sobre prevenció de la sida, que
han estat realitzades per joves d’entre quinze i trenta anys, en resposta al
concurs convocat per FASE.

Premi de vídeo científic
El vídeo La laringe, produït pel Servei d’Audiovisuals de l’Institut de Ciències
de l’Educació (ICE), sota la direcció científica del doctor José Ramón Sañudo,
professor de la Facultat de Medicina, ha obtingut el premi a la Millor Producció
Audiovisual en el Segundo Certamen de Vídeos del Área de la Salud, orga-
nitzat pel Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba (Argentina).

Nomenaments
El professor Josep Carreras i Collado va ser nomenat, el dia 15 de maig,
director del Departament de Pediatria, d’Obstetrícia i Ginecologia i de
Medicina Preventiva; i el dia 19 del mateix mes, el professor Romà Gubern
Garriga-Nogués va ser nomenat director del Departament de Comunicació
Audiovisual i de Publicitat.
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FRANCESC VILANOVA I VILA-
ABADAL, professor del Departament
d’Història Moderna i Contemporània,
ha rebut el Premi Crítica Serra d’Or de
Recerca 2000, pel seu llibre Repressió po-
lítica i coacció econòmica. Les responsa-
bilitats polítiques de republicans i conser-
vadors catalans a la postguerra (1939-1942).

JOSEP ENRICH LLEBOT RABA-
GLIATI, professor del Departament de
Física, ha guanyat l’edició d’aquest any
del premi Prat de la Riba, concedit per
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), pel
seu llibre Els fluids de la vida.
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Jornades so
La Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB) presenta el gruix de
cursets d’estiu d’enguany, que, agru-
pats sota el títol Temes Universitaris
Actuals, s’impartiran a la Casa de
Convalescència de Barcelona, del 10
al 14 de juliol, i a Bellaterra –al ma-
teix campus–, del 17 al 21 de juliol.
Aquesta oferta s’emmarca en l’am-
pli ventall de 580 cursos estivals que
la xarxa d’universitats de l’Institut
Joan Lluís Vives (IJLV) ha previst per
a l’interval que va del 19 de juny a l’1
d’octubre d’aquest any. L’actual pre-
sident de l’Institut i rector de la UPC,
Jaume Pagès, va destacar, el dia 29
de maig, a la presentació oficial del

Gabriel Jackson, a la Universitat 
Autònoma de Barcelona
L’historiador nord-americà i professor emèrit de la University of California,
San Diego (EUA), Gabriel Jackson, va pronunciar, el dia 24 de maig, una con-
ferència a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de
Barcelona, sota el títol «El bilingüismo como factor en la cultura europea».
El professor Francesc Vilanova, del Departament d’Història Moderna i
Contemporània de la UAB, va presentar l’acte, l’organització del qual ha es-

TO DE LEIVA HIDALGO, pro-
el Departament de Medicina i di-
del Servei d’Endocrinologia i
ó de l’Hospital de la Santa Creu i
t Pau, ha estat guardonat amb
ational Clinician Award corres-

 a l’any 2000. Aquest premi, que
eix The American College of
inology, li va ser concedit per una-
 del The Board of Trustees de l’es-
a institució, el 15 de febrer passat.

 JOU MIRABENT, professor del
ament de Física, ha estat el gua-
 del Premi Serra d’Or d’enguany,
rtat ciències, pel seu treball cien-

Fo

Els dies 18 i 19 de maig, van tenir lloc, a la Universitat Autònoma 
de Barcelona, les Jornades sobre el Mediador d’Integració Social, en què
es van estudiar i debatre tant els programes d’integració per a persones
necessitades que estan portant a terme les universitats com la figura del
professional que treballa amb persones amb risc d’exclusió social com a
mediador d’integració. A la fotografia, una de les exposicions en el marc

de les jornades organitzades per la Fundació Autònoma Solidària, 
amb el suport del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
d’aquesta oferta conjunta, que va
qualificar com «una de les més im-
portants d’Europa».

Els Temes Universitaris Actuals de
la UAB s’adrecen especialment a dues
menes de públic: d’una banda, als uni-
versitaris de primer i segon cicle que de-
sitgin completar la seva formació amb
matèries que no siguin de l’especialitat que
cursen; i de l’altra, a qualsevol persona amb
una cultura equivalent o superior al bat-
xillerat que senti la necessitat d’apro-
fundir algun dels temes del món con-

Jackson, de 79 anys, és un especialista en la història d’Espanya, sobretot
l període republicà i de la guerra civil. Sobre aquests episodis intensos de
 realitat històrica espanyola ha escrit diverses obres de referència: The
anish Republic and the Civil War (1967) i, després d’un llarg sojorn a

Estat espanyol, Entre la reforma y la revolución. La República y la Guerra
ivil. 1931-1939 (1980), Aproximación a la España Contemporánea (1981)

atalunya republicana i revolucionària (1982). Instal·lat a Barcelona des
l 1982, és un col·laborador assidu a la premsa de tot l’Estat.

osa-t’ho al cap. I tu com ho veus?
’estació de tren Universitat Autònoma, de Ferrocarrils de la Generalitat de
atalunya, acull, des del 25 de maig, l’exposició «Posa-t’ho al cap. I tu, com
rincipi de la termodinàmica.


