
l dia 6 de juny de 2002, es
reunirà per primera vegada el
nou Claustre General de la Uni-
versitat Autònoma de Barce-
lona, sorgit de les eleccions

que van tenir lloc el 23 de maig passat. Un
cop constituït, el Claustre ha d’iniciar el pro-
cés d’elaboració dels nous estatuts i la cons-
titució del nou Consell de Govern provisional,
d’acord amb la Llei Orgànica d’Universitats
(LOU).

En les eleccions del dia 23 de maig, es van
triar els representats del nou Claustre General
de la UAB, format per 250 representants
(150 professors, 75 alumnes i 25 membres del
PAS), dels quals 17 són membres nats.

La jornada electoral, que es va desen-
volupar amb total normalitat a tots els cen-
tres docents, va ser la primera en què cada
col·lectiu va triar els seus claustrals pel sis-
tema de sectors establert a la nova llei. Ai-
xí, dels 1305 professors funcionaris doctors
amb dret de vot, va votar un 49,43 %. La par-
ticipació dels professors no doctors i con-
tractats –1667 electors– va ser menor, un
18,90 %, i el personal d’administració i ser-
veis –1663 membres entre funcionaris i la-
borals– va registrar una participació del
26,94 %. 

Adjunta a L’AUTÒNOMA, publiquem la llis-
ta dels membres electes del Claustre.

L’Oficina de Coordinació Institucional ha
elaborat una pàgina web amb tota la infor-
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Constitució del nou Claustre de la UAB
Finalment, el sector més nombrós, el

d’estudiants, va registrar la participació més
baixa, amb un 3,71 % de votants dels 37.019
electors possibles.

mació relativa al procés electoral, on també
es poden consultar els resultats definitius.
hhttttpp::////mmaaggnnoo..uuaabb..eess//oo--ccoooorrddiinnaacciioo--iinnssttiittuucciioo--

nnaall//eelleecccciioonnss22000022//eelleecccciioonnss22000022..hhttmm

Un moment de les votacions.
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Pel que fa a les candidatures d’estu-
diants, les més votades van ser els col·lectius
independents de cada centre –amb trenta-nou
claustrals– i els assemblearis, amb vint.

Document preparatiu 
de l’avantprojecte de 
Llei d’Universitats

l Departament d’Universitats, Re-
cerca i Societat de la Informació
(DURSI) està elaborant una llei d’u-
niversitats que constituirà el marc

regulador del sistema universitari català,
d’acord amb les competències que té ator-
gades la Generalitat de Catalunya en aquest
àmbit i dins el nou marc definit per la LOU.

El mes de maig passat, el DURSI va pre-
sentar a les universitats públiques de
Catalunya el «Document preparatiu de l’avant-
projecte de Llei d’Universitats». 

L’avantprojecte de llei resultant es por-
tarà, aleshores, al Parlament de Catalunya per
al seu debat polític i la votació posterior. Po-
deu llegir el document al web de la UAB:
wwwwww..uuaabb..eess

iquel Batllori, humanista català
i savi de noranta-dos anys,  va
rebre l’homenatge d’onze uni-
versitats que formen part de

l’Institut Joan Lluís Vives, i el reconeixement
de la societat civil, política i cultural, en un
acte celebrat a la basílica de Santa Maria
del Mar, el dia 23 de maig, que el mateix Bat-
llori va qualificar de «funeral de luxe de cor-
pore vivente».

Miquel Batllori va ser investit doctor ho-
noris causa per onze universitats, amb la
glossa del professor Martí de Riquer, que va
oficiar de padrí. 

Martí de Riquer en el seu parlament va
recordar les tasques de l’humanista, la seva
curiositat, el seu rigor, i la seva dedicació al
coneixement de diverses personalitats, com
Ramon Llull, Bernat Metge, Lluís Vives i, so-
bretot, la família Borja, de la que ha fet es-
tudis importants i definitius.

E

E

Homenatge a Miquel Batllori

M
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2 Informació

Junta de Govern
l divendres 26 d’abril,
va tenir lloc la sessió
ordinària de la Junta
de Govern de la Uni-
versitat Autònoma de

Barcelona, on es va aprovar el ca-
lendari electoral per a les eleccions
al Claustre General. 

La convocatòria d’eleccions es
va fer en compliment del que esta-
bleix la Disposició Transitòria Sego-
na de la Llei Orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’Universitats.

D’altra banda, la Junta va acor-
dar nomenar doctor honoris causa
per les universitats de l’Institut Jo-
an Lluís Vives el teòleg i historiador
Miquel Batllori Munné. També es va
procedir a nomenar professors emè-
rits els doctors Ramon Bayés Sope-

na, del Departament de Psicologia de
l’Educació; Augusto Moragas Rede-
cilla, del Departament de Ciències
Morfològiques; i Joan Bertran Rus-
ca, del Departament de Química. 

També es va decidir la renovació
de representants de professors de
la Junta de Govern al Consell Social
i a la Conferència General del Consell
Interuniversitari de Catalunya. En
aquest sentit, es van designar els
vicerectors d’Economia, Santiago
Guerrero Boned, i d’Afers Acadèmics,
M. Dolors Riba Lloret, com a repre-
sentants en substitució dels que 
n’han causat baixa. 

L’Oficina de Coordinació Institu-
cional-Secretaria General ha elabo-
rat un web amb tota la informació so-
bre les eleccions al Claustre General.

EElleecccciioonnss  aa  llaa  JJuunnttaa  ddee  PPAASS  ffuunncciioonnaarrii

El dijous 18 d’abril, van tenir lloc les eleccions a la Junta de PAS funcio-

nari de la UAB. Les sis meses electorals distribuïdes pel campus es van cons-

tituir a les 9 del matí, i les votacions es van realitzar fins a dos quarts de

6 de la tarda. Els electors cridats a participar, un total de 737, van optar

pels delegats següents: 

• Comissions Obreres (CCOO): 7 delegats 

• Col·lectius Assemblearis d’Universitats (CAU): 4 delegats 

• Federació de Treballadors de l’Ensenyament (FETE-UGT): 3 delegats 

• Confederació de Sindicats Independents i Sindicat de Funcionaris 

(CSI-CSIF): 1 delegat

Noves titulacions

per al curs 2002-2003 3

Conferència sobre 

refugiats de guerra 4

Primer Fòrum 

Enginyeria-Empresa 5

L’assetjament psicològic

al treball 6

Sanen per primer cop

ratolins amb diabetis

tipus 1 7

Salt al buit d’una persona 

des de l’estratosfera 8

Identificats els marcadors 

genètics de la por 9

El Nobel de Química

Robert Huber, professor

a la UAB 9

La proposta

de la Universitat d’Estiu 12

E

Nomenaments
osep Gasa Gasó va ser no-
menat degà de la Facultat de
Veterinària l’1 de març pas-
sat. Jordi Fernández Cas-
tro ha pres possessió del
càrrec de degà de la Facul-

tat de Psicologia el 23 de març. Fran-
cesca Puigpelat i Martí és degana de
la Facultat de Dret des del 18 d’abril.

D’altra banda, Ignasi Serra Pujol
va ser nomenat director del Depar-
tament de Telecomunicacions i d’En-
ginyeria de Sistemes l’1 de febrer pas-
sat. Maria Prat Grau va prendre
possessió del càrrec de directora del
Departament de Didàctica de l’Ex-
pressió Musical, Plàstica i Corporal el
13 de febrer. Emilio Luque Fadón és di-
rector del Departament d’Informàti-
ca des del 17 de febrer. Federico Utzet
Civit va ser nomentat director del De-
partament de Matemàtiques l’1 de
març passat. M. Teresa Reyes Pla So-

ler és directora del Departament de
Ciència Animal i dels Aliments des
del 16 d’abril. Josep López Santín va
prendre possessió del càrrec de di-
rector del Departament d’Enginyeria
Química l’1 de maig passat.

També es van fer els nomena-
ments següents: Armand Sánchez
Bonastre, delegat del rector de PAS i
de Relacions amb els Agents Socials;
Juan José Perona Páez, delegat del
rector per a l’Oficina de Programa-
ció Docent i de Qualitat; Antoni F. Tu-
lla Pujol, assessor del rector per a te-
mes del Contracte Programa i de
Relacions Corporatives; Mercè Bar-
celó Serramalera, delegada del rector
per la Reforma Institucional; Vicenta
Dolz Gastaldo, delegada del rector
per a Estudiants; Jèssica Jaques Pi,
delegada del rector per a Cultura; Jo-
an Carbonell Manils, delegat del rec-
tor per a Estudis i Centres Adscrits.

J
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3Campus

Noves titulacions
mb vista al curs 2002-
2003, la Universitat
Autònoma de Barcelo-
na presenta la seva no-
va oferta acadèmica

adreçada als futurs estudiants uni-
versitaris. Entre les novetats del curs
que ve, hi ha titulacions com l’Engi-
nyeria Tècnica Industrial –Especialitat
de Mecànica– i el Graduat Superior
en Arxivística i Gestió de Documents,
dobles titulacions a la Facultat de Fi-
losofia i Lletres i a la Facultat de Dret,
i el nou títol de Graduat en Ciències,
que s’ofereix als alumnes que hagin
completat el primer cicle de tres anys
de qualsevol titulació superior de la Fa-
cultat de Ciències.

Dins el marc general de noves ac-
tuacions de la UAB per al curs 2002-
2003, la Facultat de Ciències ofereix
el nou títol propi de Graduat en Cièn-
cies. S’ofereix als alumnes que hagin
completat el primer cicle de tres anys
(180 crèdits) de qualsevol titulació de
dos cicles de la Facultat de Ciències que
hagi estat revisada d’acord amb aquest

nou esquema. El curs 2002-2003 es
trobaran en aquesta situació les titu-
lacions de Matemàtiques, Física, Quí-
mica i Geologia. La resta s’hi afegiran
de forma gradual.

de cursar en cinc anys la Llicenciatu-
ra de Dret i la Llicenciatura de segon
cicle de Ciències del Treball.

D’altra banda, són novetat l’ofer-
ta dels estudis d’Estadística en Xarxa
de la Facultat de Ciències que, junta-
ment amb els de Geografia en Xarxa,
ja endegats el curs passat, consti-
tueixen les titulacions que es poden
cursar en línia a la UAB.

Finalment, altres novetats per al
curs 2002-2003 són els nous títols
d’Enginyeria Tècnica Industrial –Es-
pecialitat de Mecànica–, que es farà a
l’Escola Universitària Salesiana de
Sarrià, adscrita a la UAB; i el Graduat
Superior en Arxivística i Gestió de
Documents, titulació pròpia de la UAB
que s’impartirà a l’Escola Superior
d’Arxivística i Gestió de Documents, vin-
culada a la UAB.

En el web Futurs Estudiants es
pot consultar tota l’oferta acadèmica
per al curs 2002-2003, amb el pla
d’estudis, les vies d’accés amb les no-
tes de tall, les sortides professionals,
etcètera.

CCiièènncciieess  ddee  ll’’EEdduuccaacciióó,,  
ccoonnttrraa  llaa  LLlleeii  ddee  QQuuaalliittaatt

La Facultat de Ciències de l’Educació, reunida en una as-
semblea celebrada el dia 15 de maig de 2002, es va adherir
al manifest contra la Llei de Qualitat de l’Ensenyament pro-
mogut pel Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE).
Segons el manifest aprovat, la proposta de llei no aporta
cap solució per millorar la qualitat de l’educació del conjunt
de la ciutadania, i a la llarga agreujarà les dificultats que ara
es detecten. És una inversió cap a un model de societat més
elitista i segregadora, que trenca els avenços de cohesió so-
cial aconseguits fins ara. Montserrat Casas, professora del De-
partament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de
les Ciències Socials, va manifestar que, tot i reconèixer la ne-
cessitat de canvis en el sistema educatiu, la llei presentada
és segregadora. Finalment, van prendre la paraula diversos
estudiants i professors per mostrar la seva preocupació per
una llei que afectarà el seu futur professional. Joan Pagès,
degà de la Facultat de Ciències de l’Educació, va llegir el ma-
nifest contra la Llei de Qualitat de l’Ensenyament, aprovat per
unanimitat.

La Facultat de Filosofia i Lletres
ofereix als estudiants la possibilitat
d’obtenir dues titulacions de manera
combinada. Es podran obtenir si-
multàniament els títols de Filologia
Catalana i Filologia Hispànica, Filolo-
gia Anglesa i Filologia Francesa, o
qualsevol Filologia de les que ofereix
la UAB, més Teoria de la Literatura i
Literatura Comparada. Aquestes no-
ves propostes s’estructuren a través
d’un itinerari específic que es pot se-
guir a partir de tercer curs.

La Facultat de Dret també pre-
senta per al curs vinent la possibilitat

“Tota l’oferta
acadèmica per al
curs 2002-2003”

A

Jornada de Professors d’Intercampus
a Universitat Autònoma
de Barcelona va acollir,
el dimecres 24 d’abril, la
I Jornada de Professors
d’Intercampus. La Jor-

nada, organitzada per la Comissió
Docència Oberta Compartida d’In-
tercampus, amb la col·laboració de
l’Oficina de l’Autònoma Interactiva
Docent de la UAB, tenia com a ob-
jectiu conèixer els professors que han
participat o participen a Intercam-
pus, les seves experiències en el pro-
jecte i les seves aportacions més im-
portants. També va servir per
reflexionar sobre les implicacions i
els plantejaments que suposa la docèn-
cia virtual a les universitats catala-
nes, els seus reptes i les seves pers-
pectives, i per conèixer les diferents
plataformes que fan possible la docèn-
cia de les assignatures d’Intercam-
pus.

La Jornada va ser inaugurada
per Antoni Giró, director general d’U-
niversitats del Departament d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la In-
formació (DURSI). A l’acte, van
assistir-hi Jordi Berenguer, director
de Projectes de la Secretaria de Tele-
comunicacions i Societat de la In-
formació del DURSI, i Dolors Riba,

vicerectora d’Afers Acadèmics de la
UAB.

Posteriorment, es van tractar les
característiques més importants d’In-
tercampus a cada universitat.

La jornada va finalitzar amb una
taula rodona sobre els reptes, els plan-
tejaments i la prospectiva de les tec-
nologies de la informació i de la co-
municació a les universitats.

Intercampus és un projecte d’un
conjunt d’universitats catalanes (Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, Uni-
versitat de Barcelona, Universitat de
Lleida, Universitat de Girona, Univer-
sitat Oberta de Catalunya, Universitat
Politècnica de Catalunya, Universitat
Pompeu Fabra i Universitat Rovira i Vir-
gili), iniciat el segon semestre del curs
1999-2000, i que té el suport del DUR-
SI. L’objectiu principal és desenvolu-
par una experiència pilot d’intercan-
vi d’assignatures de lliure elecció que
s’imparteixen mitjançant Internet. La
UAB, a través de l’Oficina de l’Autò-
noma Interactiva Docent (OAID), és
la coordinadora del projecte. 

Intercampus ha anat consolidant
la seva oferta docent i més de 1800
estudiants de les vuit universitats par-
ticipants ja s’hi han matriculat, d’un to-
tal de 4091 que van demanar la pre-

inscripció. La UAB ha participat acti-
vament en aquesta iniciativa amb 396
alumnes, la xifra més alta de les uni-
versitats catalanes.L
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a Fundació Autònoma
Solidària, juntament amb
el Comitè Català de l’Alt
Comissionat de les Na-
cions Unides per als Re-

fugiats (ACNUR) i la Generalitat de
Catalunya, va organitzar la Conferència
Internacional sobre Refugiats de Guer-
ra, que va tenir lloc els dies 9, 10 i 11
d’abril, a la sala d’actes del Rectorat
de la UAB.

El cicle de conferències va co-
mençar amb la presentació de Tere-
sa Freixes, professora de la Facultat de
Dret de la UAB, que va fer una breu si-
nopsi d’«Els drets i la legislació so-
bre persones refugiades i desplaça-
des». A més, també va intervenir
Antoni Lluch, president de l’Associa-
ció Catalana de Solidaritat i Ajuda als
Refugiats (ACSAR), i Iciar Ruiz, re-
presentant d’Amnistia Internacional.

Dins dels actes previstos per al
dia 10 d’abril, va destacar una xerra-
da debat sobre «Per què hi ha refugiats
i desplaçats: causes i possibilitats de
prevenció». La presentació de la tau-

4 Campus

L’escriptor Max Roqueta, a la Setmana Occitana

Conferència sobre 
refugiats de guerra

la rodona va ser a càrrec de Rafael Gra-
sa, professor de Dret Públic i Rela-
cions Internacionals de la UAB, vice-
rector de Relacions Institucionals i
secretari general de la UAB. Va apro-
fitar una breu ressenya històrica re-
ferent als conflictes armats inclosos
en l’anomenada guerra freda per ex-
plicar que a la dècada dels noranta «va
tornar a ressorgir a Europa el pro-
blema de la guerra i dels refugiats,
amb una intensitat desconeguda des
dels anys cinquanta». 

Les conferències de la jornada de
l’11 d’abril van ser presidides per Fran-
cesc Vendrell, representant perso-
nal del secretari general de l’ONU i
cap de la Missió Especial per a l’Af-
ganistan. Vendrell va ser l’encarregat
de cloure el cicle de conferències
amb una breu xerrada sobre «Els
reptes de futur davant la situació de
les persones refugiades», on va as-
sumir que cal un esforç comú de les
institucions amb la societat civil per
solucionar el problema dels refu-
giats de guerra. 

La Lluita 
Antifranquista

Manuel Vázquez Montalbán va
participar a la segona jornada
del cicle de conferències La Llui-
ta Antifranquista, que va tenir
lloc el divendres 26 de maig, a la
sala de graus de la Facultat de
Filosofia i Lletres de la UAB. Mon-
talbán va ser l’encarregat d’obrir
la jornada amb una conferència
sobre «Cultura i lluita antifran-
quista», on va explicar quins van
ser els aparells de control cultu-
ral aplicats pel règim franquista
i quines van ser les formes de re-
sistència cultural a aquesta polí-
tica duta a terme pel Règim.

El conferenciant va ser pre-
sentat per Borja de Riquer, pro-
fessor d’Història Contemporània
de la UAB, qui va explicar l’acti-
visme cultural del mateix Mon-
talbán a la revista Triunfo, un dels
símbols de la resistència cultu-
ral al règim de Franco.

A continuació, va tenir lloc
una taula rodona en què van par-
ticipar José Luis López Bulla, de
Comissions Obreres, Laura Tre-
mossa, representant dels col·legis
professionals, i Carles Prieto, del
moviment veïnal, que van explicar
com es va viure aquesta repres-
sió política.

L’Arxiu Occità de la UAB va organitzar, del 6 a l’11 de
maig, la VI Setmana Occitana, amb importants nove-
tats. L’homenatge en vida a l’escriptor occità Max Roqueta
va ser una de les principals activitats que es van fer en
aquesta setmana dedicada a la cultura i la llengua occi-
tanes. Max Roqueta, considerat un dels millors escriptors
occitans contemporanis, va ser rebut al Palau de la Ge-
neralitat el dimecres dia 8, on va presentar l’antologia de
la seva obra poètica i narrativa. L’homenatge a aquest
escriptor va continuar, el dijous dia 9, a la Facultat de Fi-
losofia i Lletres de la UAB.

Una altra activitat destacable és la Trobada d’Editors
Occitans i Catalans, que va tenir lloc el dimecres dia 8,

a la Facultat de Filosofia i Lletres, on es va debatre so-
bre l’edició i la traducció d’autors occitans a Catalunya
i d’autors catalans a Occitània.

Durant la Setmana Occitana, també es van realitzar
altres activitats, com una taula rodona sobre «Les llen-
gües minoritzades a l’Estat espanyol», en què van par-
ticipar filòlegs experts en basc, català, gallec i berber.

L’activitat més esperada, que a més va ser una de les
novetats d’aquesta sisena edició de la Setmana Occita-
na, va ser la I Festa Occitano-catalana de la UAB. El di-
jous dia 9 a la tarda, es va muntar un envelat occità a la
Plaça Cívica, on es va donar la benvinguda a estudiants
occitans de la Universitat de Pau. 

L

El dia 9 d’abril, Empar Moliner, a la se-
va tertúlia «Jo no sóc periodista i
escriptora», va destacar la im-
portància d’escriure bé, sense fer
distincions entre literatura i perio-
disme, i ni tan sols entre diferents ti-
pus de periodisme (esportiu, cientí-
fic o cultural), «sense renunciar a la
literatura, és a dir, com fa en Sergi Pà-
mies amb el seu “Doctor Culé”». En
aquest sentit, va parlar de la im-
portància d’utilitzar la paraula ade-

quada en el moment precís, sense
recórrer a paraules refistolades ni
empobrir el llenguatge.

El president de l’Associació d’A-
mics de la UAB, Xavier Muñoz, va
destacar que Empar Moliner havia
emulat Gunter Wallraff i el seu Cap
de turc disfressant-se de musulma-
na per analitzar el racisme a la so-
cietat catalana, com també la seva ex-
periència més recent en cadira de
rodes.

Empar Moliner, amb els Amics de la UAB
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l dimecres 8 de maig, va
tenir lloc, a l’Escola Tèc-
nica Superior d’Engi-
nyeria (ETSE), el I Fò-
rum Enginyeria-Empresa.

El Fòrum tenia com a objectiu pro-
piciar la relació entre les empreses dels
sectors relacionats amb l’enginyeria
i els alumnes de l’Escola.

Durant la jornada, cada empre-
sa o entitat participant va disposar
d’un estand, instal·lat al vestíbul de
l’ETSE, on es va rebre els estudiants
per donar-los a conèixer les seves
activitats, les oportunitats de tre-

a relació del món laboral
amb les institucions que
es dediquen a la formació
ha estat un dels eixos  de
la V Jornada Col·legis

Professionals/Universitat, que orga-
nitza cada any el Consell Social de la
UAB. La Jornada va tenir lloc el dia 9
d’abril. Van ser-hi presents nombrosos
professors de la Facultat de Veterinà-
ria i destacades personalitats de l’Ad-
ministració i del món professional. La
problemàtica laboral i les implicacions
socials de la professió han estat al-
tres temes de debat en l’esmentada  jor-
nada. Durant un dia, s’ha debatut en
profunditat i en un seguit de ponències
i taules rodones el món de la vete-
rinària.

5Campus

Debat sobre la formació i el futur
dels veterinaris

El rector, Lluís Ferrer, i el presi-
dent del Consell Social, Pere Miró, van
destacar l’àmplia participació dels es-
tudiants en la Jornada, en la qual va
tenir lloc un ampli debat entre Jordi Por-
tabella, tinent d’alcalde de l’Ajunta-
ment de Barcelona, i el president del
Col·legi de Veterinaris, Francesc Mon-
né, sobre la identificació i el control dels
animals de companyia, fonamental-
ment gossos.

El director general d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya, Ramon Jové, va palesar la
importància de la producció animal a
Catalunya i l’increment dels proces-
sos de seguretat alimentària, en què
els veterinaris tindran cada dia un pa-
per més significatiu.

ball que ofereixen, i recollir els seus
currículums. 

Paral·lelament a l’activitat als
estands, es van fer xerrades i pre-
sentacions a càrrec de diferents em-
preses i institucions: Sun Micro-
Systems; Telefónica Investigación y
Desarrollo; Associació d’Amics de la
UAB; SchlumbergerSema; Aplica-
ciones en Informática Avanzada, SA;
Grupo Estampaciones Sabadell; Co-
ritel BPM; Accenture; Associació d’En-
ginyeria Química, Col·legi Oficial d’En-
ginyeria en Informàtica de Catalunya;
i Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics

de Telecomunicació de Catalunya.
Entre les entitats, els departaments
i els centres d’investigació que van
disposar d’estand, destaquen el De-
partament d’Enginyeria Electrònica
i de Materials; el Departament d’En-
ginyeria Química; el Departament
de Telecomunicació i d’Enginyeria
de Sistemes; el Centre de Visió per
Computador; la Unitat d’Arquitectu-
ra d’Ordinadors i de Sistemes Ope-
ratius i la Unitat de Processament
d’Imatges i d’Intel·ligència Artificial,
ambdues del Departament d’In-
formàtica.

Primer Fòrum Enginyeria-Empresa

Mariano Domingo va moderar una de les taules rodones.

L

E

DDeebbaatt  ssoobbrree  eell  ccaabbllee  ii  llaa  bbaannddaa  aammppllaa

L’Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell va acollir, els dies 9
i 10 de maig, les VII Jornades del Cable a Catalunya, organitzades pel
Centre d’Estudis sobre el Cable (Cecable), amb la col·laboració de la
UAB. La gradual recuperació del cable davant alternatives com
l’ADSL va polaritzar les sessions, en què es van aportar noves dades
sobre el sector.

Les Jornades del Cable van començar el dijous 9 de maig amb l’ac-
te de presentació a càrrec de Remo Suppi, director de l’Escola Universitària
d’Informàtica. A continuació, i amb Joan Francesc Fondevila, director
de Cecable, com a president de les Jornades, es van analitzar «Les xar-
xes de banda ampla: avantatges i inconvenients de les diferents opcions
(cable, satèl·lit, XDSI, ADSL, sistemes microones)», amb diverses
ponències: «En aquestes jornades pretenem descobrir les pautes de
futur i analitzar l’extensió a Catalunya de les xarxes de banda ampla,
procés fonamental per al desenvolupament complet de la societat de
la informació i el coneixement», va explicar Fondevila.

CCoommppaarrttiirr  ccllaasssseess  aammbb  llaa  ggeenntt  ggrraann

Des del curs 2000-2001, la Universitat Autònoma de Barcelona pro-
posa una sèrie d’activitats destinades a la formació universitària de la
gent gran. La Universitat a l’Abast és el nom del programa adreçat a
les persones d’edat que l’Escola de Doctorat i de Formació Continua-
da ha posat en marxa, en col·laboració amb l’Imserso (Institut de Mi-
gracions i Serveis Socials), com a conseqüència directa de l’Any In-
ternacional de les Persones d’Edat, convocat per l’ONU el 1999.

Mercè Pérez Salanova, professora del Departament de Psicolo-
gia de l’Educació, va presentar els resultats d’aquest programa al Fò-
rum de València, el 4 d’abril passat, i també va coordinar la taula so-
bre «Els drets de la gent gran al Fòrum Mundial d’ONG de Madrid»,
que va tenir lloc del 5 al 8 del mateix mes.

Aprenent al Campus és un pla de formació, inclòs dins La Uni-
versitat a l’Abast, adreçat a persones de més de cinquanta-cinc anys
que volen ampliar els seus coneixements i comprendre millor l’evolució
de la societat i les transformacions de l’entorn. 
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es víctimes d’assetja-
ment psicològic acaben
creient que són incom-
petents, que tot el que
els passa és culpa seva.

Amb aquestes paraules va concloure
la seva conferència la psiquiatra i
psicoanalista francesa Marie-France 

l dilluns 22 d’abril, a la Sa-
la Teatre va tenir lloc la
presentació d’Unidans-
za. Trobada Europea de
Dansa Universitària. La

mostra, en què van participar grups de
dansa de la Universitat de Santiago de
Compostel·la, de la Universitat de Nan-
tes i de la Universitat de París XIII
(ambdues a França), de la Universitat
de Tübingen (Alemanya), de la Uni-

6 Campus

L’assetjament psicològic al treball

Trobada de dansa universitària

al Treball: Perspectives Jurídiques i de
Prevenció. Hirigoyen, autora de L’as-
setjament moral i L’assetjament 
moral al treball, va parlar de la identi-
ficació de les falses víctimes d’asset-
jament psicològic, i de la diferenciació
entre què és i què no és assetjament
(també anomenat mobbing). En aquest
aspecte, va explicar que es parla de
mobbing quan la víctima pateix «pe-
tites agressions», i que és «la repeti-
ció d’aquestes petites agressions el que
destrueix les persones». També va
matisar que una «agressió puntual a
causa del mal humor no és greu, ja que
tothom pot tenir un mal dia». 

La segona conferència va ser a
càrrec d’Iñaki Piñuel, professor titu-
lar de la Universitat d’Alcalá de He-
nares i autor del llibre Mobbing, có-
mo sobrevivir al acoso psicológico en
el trabajo. El mobbing, per a Piñuel,
«consisteix en el deliberat i conti-
nuat maltractament modal i verbal
que rep un treballador per part del
seu cap o d’un altre company de fei-
na, amb vista a aconseguir la des-
trucció psicològica de la persona i
la seva sortida de l’empresa per vies
no lícites». Piñuel va donar els re-
sultats de l’estudi «Cisneros», del
qual és coautor, realitzat a la Uni-
versitat d’Alcalá: «El 15 % dels tre-

balladors en actiu, la qual cosa equi-
val a més de dos milions de persones,
són víctimes de mobbing». Molt dur
en les seves declaracions, va con-
cloure la seva conferència qüestionant
la forma d’organització de les em-
preses dient que es pot parlar d’una
«crisi dels nostres valors, que no s’a-
guanten davant d’aquests més de
dos milions de víctimes». «No con-
vindria fer una reformulació de l’or-
ganització?», va dir.

Pel que fa a la perspectiva jurídi-
ca, Cèlia Suay, professora de Dret Pe-
nal de la UAB i una de les participants
a la taula rodona, va destacar que la
millor manera de solucionar el mob-
bing és «informar els implicats que la
seva actuació pot danyar greument al-
gun company». Però, quan la simple
informació no funciona, s’ha d’acu-
dir a la via jurídica. I moltes vegades
s’arriba a un procés penal. En un pro-
cés penal es parteix de la presumpció
d’innocència de l’acusat. «En aquest
cas, l’acusat seria considerat, en prin-
cipi, innocent de la imputació d’as-
setjament moral», va destacar Suay,
que va continuar dient que «corres-
pon a l’acusació, és a dir, a la víctima
que ho hagués denunciat, aportar
proves que evidenciïn la culpabilitat de
l’acusat». 

versitat Carlos III de Madrid i de la
UAB, es va configurar al voltant de
tres eixos essencials: mostra de dan-
sa de les diferents universitats, semi-
naris i tallers, i taules rodones. Co-
reògrafs de diferents modalitats van
treballar amb els grups de dansa de les
universitats participants a la mostra.
El resultat final de cada taller es va
treballar en comú per facilitar la inter-
relació entre les diferents visions abor-

dades als tallers. Unidansza és el fruit
de la col·laboració entre l’Aula de Dan-
sa de la UAB i l’Àrea de Dansa de la Uni-
versitat Carlos III de Madrid. Les dues
universitats van considerar la possibilitat
d’obrir conjuntament aquest nou pro-
jecte amb l’objectiu de fusionar la ges-
tió cultural de les dues universitats i es-
tablir un intercanvi innovador de
coneixement entre les diferents cultures
europees.

L

Marie-France Hirigoyen i Iñaki Piñuel, a la Facultat de Dret.

Hirigoyen, en el marc de la Jornada
de Treball L’Assetjament Psicològic

E

CCeerrddaannyyoollaa  ii  ll’’AAuuttòònnoommaa  vvaann  ddee  cciinnee

La Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès han organitzat conjuntament el certamen Cerdanyola Va de Ci-
ne, II Festival de Cinema i Arts Visuals, que ha tingut lloc a la ciutat del
15 al 28 de maig. Aquesta convocatòria s’ha dividit en dues grans àre-
es: la cinematogràfica, on hi ha participat activament la UAB oferint el
Saló de la Imatge com a seu per a algunes de les projeccions cinema-
togràfiques, i la d’arts visuals. En l’apartat dedicat al cinema, s’hi van
aplegar diversos concursos que ja es realitzaven a la ciutat: l’Improvi-
sa, pensat perquè els nous talents cinematogràfics facin un curtmetratge
en només vint-i-quatre hores seguint les normes de l’organització; el

concurs Fantosfreak, dedicat al cinema fantàstic més estripat, o el re-
cent premi Miquel Porter i Moix, dedicat a honorar la figura de l’insig-
ne cineasta i home de cultura qui, a més, presidia el jurat del guardó.
La novetat d’enguany ha estat la incorporació del concurs de Documental
Creatiu, promogut per la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquests
premis tenien com a objectiu la promoció dels joves realitzadors, que
han pogut participar en les diverses categories dels concursos. A més
de la convocatòria d’aquests premis, s’ha organitzat la I Mostra de
Llargmetratges, que enguany presenta una selecció de pel·lícules del
director portuguès Manoel de Oliveira. 
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n equip de recerca di-
rigit per la professora
del Departament de Bio-
química i de Biologia
Molecular de la UAB Fà-

tima Bosch ha sanat, per primer cop,
ratolins amb diabetis tipus 1. En l’ex-
periment, els ratolins diabètics es
guareixen totalment de la malaltia
després de patir excessos de gluco-
sa a la sang. Tot i que els ratolins uti-
litzats són transgènics, els investi-
gadors confien que aviat existirà una
teràpia gènica basada en aquesta
descoberta, que guarirà els ratolins
no transgènics amb diabetis tipus 1 i,
en uns anys, també les persones.

TTeerrààppiiaa  ccuurraattiivvaa

Els investigadors han estudiat l’e-
fecte de la proteïna IGF-I en ratolins
amb diabetis tipus 1, és a dir, la dia-
betis produïda per una disminució
del nombre de cèl·lules beta del pàn-
crees, aquelles que produeixen la in-
sulina. Per tal d’estudiar aquest efec-
te, els científics han utilitzat ratolins
modificats genèticament amb la in-
tenció que les cèl·lules beta dels seus
pàncrees produïssin la proteïna 
IGF-I, i han comparat l’evolució de la
diabetis tipus 1 en aquest tipus de
ratolins amb l’evolució de la malaltia
en ratolins control (sense modifica-
cions genètiques).

Els resultats dels experiments
mostren de forma contundent que
en els ratolins transgènics amb el
gen que codifica per la proteïna 
IGF-I activat a les cèl·lules beta, la in-
ducció de diabetis experimental por-
ta a la replicació d’aquestes cèl·lu-

7Ciència

Sanen per primer cop ratolins 
amb diabetis tipus 1

les, es contraresta la seva mort cel·lu-
lar programada (apoptosi) i s’indueix
les cèl·lules mare residents en els
conductes del pàncrees a esdevenir
cèl·lules beta productores d’insulina.
Amb tots aquests efectes, els ratolins
es recuperen completament de la
malaltia, i es restableixen uns nivells
de glucosa a la sang absolutament nor-
mals. 

L’equip de científics de la UAB
ha escollit experimentar amb aques-
ta proteïna perquè havia donat uns re-
sultats excel·lents in vitro –fa replicar
les cèl·lules beta i contraresta l’a-
poptosi– i, a més, ratolins que pre-
senten una destrucció del gen que
codifica pel receptor d’IGF-I tenen els
illots pancreàtics (els conglomerats de
cèl·lules beta del pàncrees) molt 
petits.   

Es tracta de la primera vegada
que es demostra que és possible una
teràpia curativa de la diabetis, i po-
dria suposar un gran avantatge res-
pecte d’altres teràpies amb què 
actualment s’investiga, com el tras-
plantament d’illots o de cèl·lules be-
ta cultivades in vitro. A més, en la
teràpia desenvolupada per l’equip de
la doctora Fàtima Bosch, l’efecte de
l’IGF-I no té lloc fins que l’animal pa-
teix una destrucció de les cèl·lules
beta. Així, animals transgènics no
diabètics són perfectament normals,
sense cap alteració ni efectes se-
cundaris. 

Els investigadors confien que el
següent pas de la recerca, la curació
de ratolins normals (no transgènics)
amb diabetis tipus 1 per teràpia gè-
nica, molt probablement tindrà lloc
en un futur proper. Un cop els cien-

tífics ho hagin assajat amb èxit amb
animals d’experimentació, es podria
pensar en la seva aplicació en hu-
mans, però això encara està molt
lluny. Per guarir la diabetis tipus 1

U

s’haurien d’injectar vectors virals
(virus innocus) portadors del 
gen que codifica per l’IGF-I en el 
pàncrees. 

En la recerca, publicada recent-
ment al Journal of Clinical Investiga-
tion, hi han participat investigadors del
Departament de Bioquímica i de Bio-
logia Molecular, en concret de la Uni-
tat de Bioquímica de Veterinària, com
també membres del Centre de Bio-
tecnologia Animal i de Teràpia Gèni-
ca (CBATEG), del complex de recerca
Biocampus de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona. La investigació l’han
finançat el Fons d’Investigació Sa-
nitària, el Pla Nacional d’I+D del Mi-
nisteri d’Educació i Cultura, la Fun-
dación Ramón Areces, la Fundació la
Marató de TV3, la Direcció General
de Recerca de la Generalitat de Ca-
talunya i el Training and Mobility Pro-
gram de la Comunitat Europea.

Taller sobre nanoelectrònica i microelectrònica al CNM

B
re

u

El Centre Nacional de Microelectrònica (IMB-CNM)

del CSIC, situat al campus de la UAB, i l’Institute for Mi-

crostructural Sciences (IMS), del National Research Coun-

cil (NRC), del Canadà, van organitzar, del 6 al 8 de

maig, un taller sobre microtecnologies i nanotecnologies

al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona,

amb l’objectiu d’enfortir l’intercanvi científic d’ambdós

organismes en aquest camp estratègic. Al llarg del

taller, es va analitzar la situació de la nanotecnologia

en les dues institucions, el CSIC i el NRC, per tal de tro-

bar àrees comunes de col·laboració. 

Illot pancreàtic completament regenerat.
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n equip d’investigadors
de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, en
coordinació amb l’Ins-
titut Nacional de Tèc-

nica Aeroespacial Esteban Terradas
(INTA), prepara el salt d’una perso-

8 Ciència

Salt al buit d’una persona 
des de l’estratosfera

na des d’una altura de 38.000 metres,
als límits de l’estratosfera. Es tractarà
del salt des de més altura mai acon-
seguit fins ara, i permetrà estudiar per
primer cop el comportament humà
davant una situació límit d’aquestes
característiques.

El paracaigudista Miguel Ángel
García, de l’empresa consultora en pa-
racaigudisme Para-Sport, SA, es pre-
para per executar el gran salt sota el

Els investigadors han avaluat la
persona que farà el salt, tant mèdi-
cament com psicològicament, mit-
jançant proves de simulació virtual
de caiguda desenvolupades pel Cen-
tre de Simulació Simgrup de la UAB,
per tal de comprovar la seva capacitat
i rapidesa a l’hora de prendre deci-
sions vitals. 

El paracaigudista ha efectuat
també tres salts reals preparatoris a
la Base Militar de Saragossa, grà-
cies a la col·laboració de l’Exèrcit de
l’Aire (EADA), des de 3480 m, 3500
m i 5350 m d’altura. 

La recerca s’emmarca en el pro-
jecte Ícaro, finançat pel Programa
Nacional d’Investigació Espacial (Ac-
ció Especial ESP98-0519-E), amb la
col·laboració de la Fundació Empre-
sa i Ciència de la UAB, projecte que
investiga el comportament humà en
situacions límit. 

Els investigadors cerquen ara el
finançament del salt definitiu i de
les fases immediatament prèvies,
que necessitaran suport públic i pri-
vat.

L’experiència serà de gran in-
terès en l’entrenament de personal
destinat a fer front a situacions
d’estrès elevat, com pilots d’aviació,
bombers, policies i altres cossos d’as-
sistència en situacions d’emergència,
com també en l’entrenament d’es-
portistes d’alta competició, com la fór-
mula 1, els salts d’esquí o el motoci-
clisme. Miguel Ángel García en primer pla, en una de les proves.

control d’un equip de científics de
la Universitat Autònoma de Barcelona
i de l’INTA, dirigit per Enric Domin-
go, professor de la Unitat de Fisiologia
Mèdica del Departament de Biolo-
gia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immu-
nologia de la UAB i metge del Servei
de Cardiologia de l’Hospital Univer-
sitari Vall d’Hebron; en col·labora-
ció amb els investigadors Santiago Es-
taún, Joan López-Moliner i Ramon
Cladellas, de la Unitat de Psicologia
Bàsica del Departament de Psicolo-
gia de l’Educació de la UAB, i els in-
vestigadors Miquel Àngel Piera i Jor-
di Serra, del Centre de Simulació
Simgrup, del Departament de Tele-
comunicació i d’Enginyeria de Sis-
temes de la UAB. 

“El paracaigudista
saltarà des de 
38.000 metres”

U

n equip d’investigadors
de la UAB, juntament
amb investigadors de
l’ICMAB (institut del
CSIC al campus de la

UAB), l’Institute of Microstructure
Physics de Nizhny Novgorod (Rússia)
i l’Institute of Semiconductor Physics
de Kíev (Ucraïna), ha aconseguit una
precisió sense precedents en el con-
trol del creixement de les nanoilles, illes
de semiconductor d’unes desenes de
nanòmetres de diàmetre i d’alçada.
Els investigadors han estudiat deta-
lladament la formació espontània de
nanoilles de SiGe dipositant capes de
pocs àtoms de gruix de germani so-
bre substrats de silici, i han aconseguit
un nivell de control sense precedents

Control en la formació de nanoestructures
i la temperatura del substrat de silici,
poden obtenir a voluntat grans den-
sitats de petites illes piramidals, grans
illes arrodonides distribuïdes amb
més baixa densitat, o bé una mescla
uniforme d’illes piramidals i arrodo-
nides. 

Pel que fa al control sobre la com-
posició del material semiconductor
SiGe de les illes, els investigadors han
observat que, a mesura que augmenta
la temperatura, més gran és el con-
tingut de silici, independentment de
la forma i distribució de les nanoilles.
La recerca ha merescut darrerament
la portada de la prestigiosa revista
Nanothecnology, i pot tenir aplica-
cions en l’àmbit de la nanoelectròni-
ca i de l’optoelectrònica.

U

en la seva la distribució, forma i com-
posició. D’aquesta manera, fent va-
riar el gruix de les capes de germani

Imatge de les nanoilles mitjançant
microscopi de forces atòmiques.
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Una de 
les rates 

agosarades 
de l’estudi.

9Ciència

emostrar que un gen
influencia la suscepti-
bilitat a la por reque-
reix comprovar la rela-
ció entre l’activitat del

gen i tot un ventall de conductes i
manifestacions diverses que hi estan
relacionades. Fins ara, però, els es-
tudis duts a terme en aquest sentit han
aconseguit demostrar tan sols relacions
entre la càrrega genètica i un quants
trets aïllats relacionats amb la por.  

Ara, un equip internacional de
científics, liderat per investigadors de
la Unitat de Psicologia Mèdica del De-
partament de Psiquiatria i de Medicina
Legal de la UAB, ha detectat per pri-
mera vegada la influencia d’un de-
terminat lloc (locus) del genoma de la
rata, una regió singular (QTL) ubica-
da al cromosoma 5, en diverses ma-
nifestacions de la por mesurades en
diferents situacions experimentals.
En l’estudi, les rates eren sotmeses a
experiències noves i desconegudes, a
fer front a espais oberts, a situar-se
al caire d’una altura, i a situacions de
por condicionada, és a dir, davant de
senyals que avisen que succeirà algun
esdeveniment desagradable o temible.
Així, l’estudi és la primera anàlisi mul-

tivariant que explora la base genèti-
ca de les manifestacions de la por en
un animal, tenint present tot un con-
junt de models de comportament te-
morenc.

Per a Alberto Fernández-Teruel, pri-
mer signant de l’estudi publicat en
l’edició d’abril de Genome Research,
«el fet que els mecanismes neuro-
nals i nerviosos de la por siguin comuns
en tots els vertebrats fa que la des-
coberta de la localització d’un locus
genètic al cromosoma 5 de la rata
relacionat amb la por tingui molta re-
llevància per a l’estudi de les carac-
terístiques i els condicionants genè-
tics de la por i l’ansietat en els humans;
molt possiblement hi ha un (o diver-
sos) gens concrets en el cromosoma
5 que influencien el comportament
de por de la rata, i la identificació dels
homòlegs en humans comportaria
una millor comprensió de les bases de
la por en les persones i les seves ano-
malies».  

En la recerca, hi han participat els
investigadors de la Universitat Autò-
noma de Barcelona Alberto Fernández-
Teruel, Rosa M. Escorihuela, Raúl Agui-
lar, Luis Gil, Lydia Giménez-Llort i Adolf
Tobeña; juntament amb investigadors

Genetics d’Oxford (Jonathan Flint,
Amarjit Bhomra, Alison Nicod, Richard
Mott); de l’Institut Nutztierwissens-
chaften Eidgnössische Technische
Hochschule de Zuric (Peter Driscoll);
i dels Merck Sharp and Dhome Rese-
arch Laboratories del Neuroscience
Research Centre d’Essex (Gerard R.
Dawson). 

de l’Institute of Psychiatry de
Londres (Jeffrey A. Gray);
del Wellcome Trust
Centre for HumanD

El Nobel de Química Robert Huber,
professor a la UAB 

l premi Nobel de Quí-
mica de 1988, Robert
Huber, especialista en
la determinació de l’es-
tructura tridimensio-

nal de les proteïnes i membre de
l’Institut Max Planck de Bioquímica
de Munic, es va incorporar, el 21 de
maig, com a professor visitant de la
Universitat Autònoma de Barcelo-
na. Al llarg de la seva estada, Huber
impulsarà els estudis i la recerca en
biologia estructural, participarà en el
consell assessor del complex de re-
cerca Biocampus i impartirà cursos
de doctorat, com també les darreres
lliçons dels primers graduats en Bio-
tecnologia de la Universitat Autò-
noma de Barcelona. 

Formalment, l’estada serà d’un
mes, però es preveu una col·laboració
continuada en els pròxims anys. L’in-

vestigador ha estat convidat per ini-
ciativa de l’Institut de Biotecnologia

Huber, que va ser nomenat doc-
tor honoris causa per la UAB el mes
de novembre de l’any 2000, és edi-
tor de la prestigiosa revista Journal
of Molecular Biology, i l’any 1988 va
ser guardonat amb el premi Nobel de
química per la determinació de l’es-
tructura tridimensional d’un centre
de reacció fotosintètica. 

El seu laboratori ha determinat
un gran nombre d’estructures de
proteïnes amb papers molt desta-
cats en el metabolisme dels orga-
nismes. Aquestes proteïnes tenen,
a més, una importància biomèdica
destacada, ja que són un dels prin-
cipals llocs d’unió entre els fàrmacs
i les cèl·lules, i la resolució sistemà-
tica de les seves estructures tridi-
mensionals és una de les fites en-
cara no assolides per la biologia
estructural. 

E

i de Biomedicina «Vicent Villar i Palasí»
de la UAB, un centre amb el qual man-
té forts lligams d’intercanvi científic.

Identificats els marcadors 
genètics de la por
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UAB Idiomes organitza cursos 
tot l’estiu per a estrangers

AB Idiomes ha orga-
nitzat per a aquest es-
tiu cursos d’espanyol
per a estrangers. Del 3
al 30 de juliol, un grup

d’americans rebrà classes d’espanyol
al matí a UAB Idiomes. A més, el grup
d’alumnes realitzarà un programa
d’activitats lúdiques a la tarda i durant
els caps de setmana. Aquestes acti-
vitats han estat organitzades per
l’Agència de Promoció d’Activitats i
Congressos. Els alumnes americans
d’espanyol per a estrangers residiran
a la Vila Universitària.

Del 8 al 29 de juliol, i del 28 de
juliol al 18 d’agost, dos grups de cin-
quanta i setanta alumnes italians re-
bran classes d’idiomes a les aules
del SIM (amb professors i progra-
mes d’UAB Idiomes). També residiran
a la Vila, i a la tarda i els caps de
setmana tenen preparat un extens
programa d’activitats i excursions.

A més d’aquests tres grups, UAB
Idiomes a la Casa Convalescència ha
començat les classes per als es-

U trangers que vénen per períodes
curts a estudiar espanyol. Aquestes
classes duraran tot l’estiu.

NNoovveettaattss

Amb l’arribada de l’estiu, UAB Idio-
mes ha preparat diverses novetats per
aprendre idiomes.

Cursos intensius de seixanta ho-
res amb horari de matí o tarda. Els
cursos començaran el juliol i s’orga-
nitzen en quatre setmanes: 15 ho-
res setmanals, de les quals 12 seran
de classes i 3 d’activitats assistides
per ordinador, a més de tutories in-
dividuals amb el professor en hora-
ri lliure.

Aquesta oferta permet cobrir un
nivell sencer (120 hores), combinant
un curs d’estiu  amb un de períodes
extensius (octubre-febrer o febrer-
juny), dins les possibilitats que ofereixi
la programació del centre per a cada
període.

Cursos de conversa especialment
pensats per a qui ha de fer servir l’i-

dioma d’una manera pràctica, per-
sones amb un nivell mitjà, mitjà-alt o
alt que volen mantenir i millorar el seu
domini de la llengua. 

Les classes se centren en l’ex-
pressió i la comprensió oral. Les ac-
tivitats estan dissenyades perquè
l’idioma s’utilitzi per debatre i par-
lar sobre diferents temes d’interès
general. S’espera que els participants
facin algunes activitats fora de l’au-
la. El contingut exacte de cada curs
depèn de les preferències de cada
grup.

Cursos de manteniment per a
persones que volen preparar el curs
d’octubre o que volen presentar-
se a noves convocatòries de l’exa-
men.

Els objectius d’aquest curs són: re-
passar els objectius principals del ni-
vell, desenvolupar el coneixement i l’ús
d’estructures gramaticals, i consoli-
dar el nivell assolit amb vista a iniciar
un nivell superior.

S’oferiran els descomptes habi-
tuals als treballadors de la UAB.

Màster de Gestió del Risc
l primer Master in Risk
Management (Gestió del
Risc) serà impartit per
l’Escola de Prevenció i
de Seguretat Integral. 

El màster es prepara per al curs
que ve i pretén aportar una visió
preventiva, integral i multidisciplinària
que harmonitzi els criteris tecnolò-
gics, socials i de gestió tenint en
compte els conceptes de safety, se-
curity i gestió del risc. 

El màster prepara els professio-
nals per poder gestionar de forma in-
tegral i pluridisciplinària tot allò que
suposi una amenaça per al funcio-
nament normal d’una empresa pública
o privada. 

El curs s’impartirà en horari de
cap de setmana, durant dos anys, a
partir del 7 de setembre, i és adreçat
a titulats de primer i segon cicle i a
professionals dedicats a temes de
risc i prevenció. 

L’Escola de Prevenció i de Se-
guretat Integral ja ha obert la preins-
cripció per al Diploma de Postgrau en
Mediació, que començarà el 9 de no-
vembre d’enguany. L’objectiu prin-
cipal d’aquest curs és la formació de

tècnics en la resolució pacífica de
conflictes, estudiant les metodolo-
gies de la mediació, el marc legal en
què es desenvolupa i les diferents
teories del conflicte.

El Diploma de Postgrau en Me-
diació està dirigit tant a diplomats
i llicenciats com a professionals in-
teressats en el tema dels mètodes
alternatius de resolució de conflic-
tes. Aquests estudis ofereixen sor-
tides laborals en la mediació d’un am-
pli ventall de camps professionals,
com ara la mediació intercultural,
la mediació escolar, la mediació in-
ternacional, la mediació laboral i
penal, la mediació empresarial, la

mediació familiar, la mediació me-
diambiental, la mediació en con-
flictes violents i la mediació en 
conflictes comunitaris.

El dia 25 d’abril, l’Escola de Pre-
venció i de Seguretat Integral va dur
a terme el seu taller per apropar els
mons de la universitat i l’empresa. 

Alumnes de l’Escola de Preven-
ció i de Seguretat Integral hi van pre-
sentar els seus projectes de final de
carrera, i diversos responsables de se-
guretat de l’administració pública i
d’una vintena d’empreses privades
van participar en les ponències per
debatre temes cabdals del camp de
la seguretat i la prevenció. 

E

Activitats de la Fundació Doctor Robert

La Fundació Doctor Robert, en col·laboració amb altres entitats i asso-
ciacions, ha organitzat per als pròxims mesos una sèrie de jornades,
cursos i seminaris vinculats amb el sector sanitari. Des de finals de maig
i fins al mes de novembre, diversos professionals, tant doctors com pro-
fessors, debatran sobre la situació actual i les perspectives de futur de
diferents aspectes de l’àmbit hospitalari, científic i de l’assistència
primària.
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11Serveis i Publicacions

Publicacions

Amb aquesta columna inaugurem
un espai per donar difusió a les
novetats editorials i als projectes
del Servei de Publicacions. 

El Servei de Publicacions de
la UAB funciona com una edito-
rial universitària. Dins el Servei
hi ha tres seccions diferencia-
des: en primer lloc, producció
d’impresos, papereria oficial i
publicacions oficials de la Uni-
versitat, en segon lloc, edició de
llibres i revistes, i en tercer lloc,
producció de materials mul-
timèdia.

Novetats editorials:

Mercados, contratos y empre-
sa. Antoni Serra Ramoneda. 
252 p.; 16 x 23 cm; 18 €. Síntesi
de les aportacions més innova-
dores per a l’estudi de les orga-
nitzacions econòmiques: mer-
cats, empreses o altres. Adreçat
especialment a estudiants d’E-
conomia i d’Administració d’Em-
preses.

El consumidor adolescent. Te-
levisió, marques i publicitat. Jo-
sep Fernández Cavia. 227 p.; 
17 x 24 cm; 17,50 €. Panorama ge-
neral de les relacions dels ado-
lescents amb el consum i la pu-
blicitat. Guia de navegació per
a tots els interessats en els fenò-
mens juvenils.

Educació maternal 
a la piscina del SAF

l Servei d’Activitat Físi-
ca (SAF) funciona des
del curs 1985-1986. És
el gestor de les instal·la-
cions esportives de la

UAB i coordina la major part de l’oferta
d’activitat física. L’objectiu primordial
del SAF és donar servei als membres
de la comunitat universitària que de-
sitgin fer algun tipus d’activitat física,
però també està obert a totes aque-
lles persones de fora de la Universitat
que, en unes altres condicions, vul-
guin fer ús de tot el complex esportiu.

Des del 4 d’abril passat, a la pis-
cina del SAF es realitzen Cursos d’E-
ducació Maternal a l’Aigua, activi-

E

tat que es fa amb la col·laboració
de l’Àrea de Personal de la UAB i la
Coordinadora de Programes d’A-
tenció a la Dona de la Direcció d’A-
tenció Primària de Cerdanyola del
Vallès i Ripollet. Es tracta d’un pro-
grama sanitari per a la dona ges-
tant, que inclou informació referent
a l’evolució de la gestació, l’alimen-
tació, la higiene, les relacions se-

xuals, els tipus de parts, les anestè-
sies, el puerperi, l’alletament ma-
tern, la relació pare-mare-fill i l’en-
trenament per al procés de la
gestació, el part i el puerperi.

El 6 de juny comença el segon
curs d’Educació Maternal.

mació Continuada, ha posat en mar-
xa, des de 1999, el programa Unies-
port Bcn, un programa de formació
continuada en l’àmbit de l’esport i de
l’activitat física. Així, enguany el SAF
ofereix la Diplomatura de Postgrau
de Direcció i Gestió de Piscines, i la
Diplomatura de Postgrau d’Admi-
nistració i Direcció d’Empreses del
Sector Esportiu.

La piscina coberta del Servei d’Activitat Física.

Nou servei: UAB, digueu?

El mes de maig passat, es va posar en funcionament al web de l’Autònoma
el botó UAB, digueu?, una «finestra» d’atenció a la comunitat universitària
pensada per demanar ràpidament tota mena d’informació o suggeriments.
Es tracta d’un servei que vol reforçar al màxim la transparència, la informació
i la rendició de comptes per al conjunt de la comunitat i al qual es pot ac-
cedir d’una forma ràpida i àgil a través de la pàgina principal del web. Les
demandes es contesten a través de l’Oficina de Coordinació Institucional,
bé directament, bé a través de la unitat o el servei afectat en un termini mà-
xim de 72 hores. Des de l’Equip de Govern, es vol que en el futur el servei
sigui l’embrió d’una «finestra única» d’atenció a la comunitat. hhttttpp::////wwwwww..uuaabb..eess

D’altra banda, el SAF, juntament
amb l’Escola de Doctorat i de For-

“Diplomatures 
de postgrau en 
l’àmbit de l’esport”
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12 Campus

Joorrddii  CCeerrddàà  ii  SSuubbiirraacchhss,,
traductor del portuguès,

assagista i professor de llen-
gua i literatura portuguesa
a la UAB, ha estat guardonat
amb el II Premi de Traducció
Giovanni Pontiero, destinat
a traduccions d’obres li-
teràries en llengua portu-
guesa. El premi se li ha con-
cedit per la seva traducció de
l’obra El testamento del se-
ñor Napumoceno da Silva
Araújo, de l’autor capverdià
Germano Almeida.

Maarriiaa  DDoolloorrss  FFaarrrreennyy,,
professora del De-

partament de Filologia Ca-
talana, ha estat la gua-
nyadora del Premi Marià
Aguiló de Gramàtica Histò-
rica i Història de la Llen-
gua 2002, pel seu treball
El català a Lleida durant
els segles XV i XVI a tra-
vés dels llibres de crims.
El guardó va ser lliurat a
la Sala Prat de la Riba de
l’Institut d’Estudis cata-
lans el 24 d’abril passat. 

Xaavv iieerr   MMii rr   ii   BBuu ll ll óó ,,   

professor titular del

Departament de Cirurgia

de la Universitat Autònoma

de Barcelona, ha estat no-

menat membre honorari

de l’American Association

for Hand Surgery, en el

Congrés d’aquesta socie-

tat que va tenir lloc del 9 al

12 de gener de 2002, a

Cancún (Mèxic). 

a s’han obert les inscripcions per
als cursos de la Universitat d’Estiu
2001-2002, oferts per l’Institut de
Ciències de l’Educació (ICE) com a
complement de formació per a l’a-

lumnat de primer i segon cicle de la UAB i d’al-
tres institucions. L’oferta d’enguany es compon
d’un total de disset activitats, organitzades en
dos espais diferents: la Casa Convalescència de
l’Hospital de Sant Pau, del 8 al 12 de juliol, i el Cam-
pus de la UAB, del 15 al 19 de juliol, a més dels
cursos oferts pel Servei d’Idiomes Moderns (SIM)
i pel Servei d’Activitat Física (SAF).

En la planificació d’aquest curs, es potencien
les activitats relacionades amb l’actualitat i la di-
vulgació. S’aprofundeix en les temàtiques medi-
ambientals amb una nova activitat sobre la sos-
tenibilitat a l’agricultura i la ramaderia, com
també en els aspectes culturals amb cursos de-
dicats a les dones i la filosofia i a la cultura mu-
sical del segle XX. A més, queda patent el fo-
ment de l’ensenyament de les llengües
estrangeres, especialment l’anglès, amb l’ofer-
ta de dos cursos, un sobre cinema i un altre so-
bre literatura, impartits en llengua anglesa.

L’oferta d’aquests cursos està pensada com
a complement dels temaris de les diferents car-

reres, amb l’avantatge que no s’ha de sortir del
campus, es tracten els continguts de forma in-
troductòria i es reforcen qüestions instrumen-
tals de caràcter transversal.

En l’edició del curs passat es va inscriure
un total de 536 persones, i l’àrea temàtica amb
més demanda va ser l’alimentació i la salut.

Els cursos d’estiu es poden reconèixer com
a crèdits de lliure elecció. Les inscripcions es
podran fer fins al 21 de juny a l’ICE.

Oferta global de cursos

A la Casa Convalescència, del 8 al 12 de juliol:

· El tabú de la mort. Reflexions sobre 
el procés de morir, la mort i el dol

· Transgènics i clònics. Bases científiques 
i implicacions socials

· Beyond the screen. The texts 
that inspired the films

· La seguretat alimentària. Present i futur

· Voices and images in the English-speaking
post-colonial world

· Les dones a la filosofia

Al Campus de Bellaterra, del 15 al 19 de juliol:

· El món dels microorganismes

· La psicologia a l’abast de tothom. 
Respostes fàcils a qüestions complexes

· Com podem fer més sostenibles les ciutats

· Del blues a la cultura pop: memòria 
del segle XX

· Fes-te la teva pròpia pàgina web

· La cuina catalana. De l’expansió 
mediterrània a Ferran Adrià

· Tècniques d’estudi i de treball 
intel·lectual

· Apropament al món laboral

· Menjar bé i conservar-se sa. La dieta
mediterrània

· La sostenibilitat a l’agricultura 
i la ramaderia

· Fes-te la teva pròpia pàgina web

I també:

· Cursos d’idiomes, organitzats 
pel Servei d’Idiomes Moderns (SIM)

· Cursos d’Activitat Física, organitzats 
pel Servei d’Activitat Física (SAF)

La proposta de la Universitat d’Estiu

J

Hoommeennaattggee  aa  AAddaallbbeerrttoo

FFeerrrráánnddeezz

El 9 de maig passat, va te-

nir lloc, a l’Auditori de la Fa-

cultat de Filosofia i Lletres,

la Jornada Acadèmica In-

ternacional d’Homenatge a

Adalberto Ferrández Are-

naz, professor del Depar-

tament de Pedagogia Apli-

cada de la Universitat

Autònoma de Barcelona

(UAB), en el primer aniver-

sari de la seva mort. La jor-

nada va tenir com a objec-

tiu propiciar l’encontre de

destacats docents i inves-

tigadors de pedagogia.

La Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès van celebrar, el 19 d’abril passat, a l’Hotel Campus, la I Nit
Literària. Es tracta d’una iniciativa que neix amb la voluntat d’unir, en
una sola nit i precedits d’un sopar, quatre premis literaris que s’ator-
gaven abans de forma separada. L’acte el va presentar l’escriptora ma-
llorquina Maria de la Pau Janer. Hi van ser presents l’alcaldessa de Cer-
danyola del Vallès, Cristina Real, el vicerector de Campus i d’Estudiants,
Manuel Sabés, i personalitats polítiques i culturals de la comarca. 

El primer premi que es va atorgar va correspondre al certamen de
poesia Miquel Martí i Pol, i va ser lliurat per Manel Sabés. L’obra pre-

miada va ser Un guant de vellut negre, de Miquel López Crespí. En se-
gon lloc, es va lliurar el premi de poesia Divendres Culturals, que en-
guany celebrava la seva XIX edició. El guardó va recaure en Rubén Gar-
cía per l’obra La luz de nuestras vistas. Després li va arribar el torn a
la narrativa, amb el lliurament del premi de narrativa breu Molí d’en Xec.
L’obra La gàbia, de Lluís Sanahuja Munné, va ser la premiada, però tam-
bé hi va haver un accèssit per a l’obra Brussel·les, de Mireia Companys.
Finalment, es va lliurar el premi de novel·la Valldaura-Memorial Pere Cal-
ders. El premi va recaure en Jordi Bonet, per la novel·la S’ha trencat
alguna cosa. 

Quatre premis en una nit
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Professorat per centres
Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria

Juan Antonio Baeza Labat 
Joan Sorribes Gomis 
Joan Oliver Malagelada 
Enric Martí Gòdia 
Emilio Luque Fadón 
Ramon Vilanova Arbós 
Joan Serra Sagristà

Escola Universitària 
d'Estudis Empresarials 
de Sabadell

Anna Tenza Graells 
Ricard Pedreira Font 
Manuel Álvarez Gómez

Escola Universitària 
d'Informàtica de Sabadell

Tomàs Díez Gutiérrez 
Remo L. Suppi Boldrito 

Facultat de Ciències

Jordina Belmonte Soler 
Lluís Tort Bardolet 
Antoni Méndez Vilaseca 
Anselm Rodrigo Domínguez 
Jordi Faraudo Gener 
Maite Carrasón López de Letona 
Adela Vallribera Massó 
Santiago Maspoch Andrés 
Lluís Escriche Martínez 
Carles Perelló Valls 
José M. Lluch López 
Federico Utzet Civit 
Ester Boix Borràs 
Victòria Nogués Bara 
Jordi Barbé García 
Jordi Marquet Cortés 
Oriol Cabré Fabré 
Assumpció Malgosa Morera 
Joan Piniella Febrer 
Jaume Moncasi Solsona 
Ricard Marcos Dauder 
Iluminada Gallardo García 
Amadeu Creus Capdevila 
Josep Santaló Pedro 
Agustí Reventós Tarrida 
Josep Ros Badosa

Membres del Claustre

Facultat de Ciències 
de la Comunicació

Manuel López López 
Jaume Soriano Clemente 
Pere Font Grasa 
Enric Marín Otto 
María Gutiérrez García 
Eulàlia Fuentes Pujol 
Marcial Murciano Martínez 
Juan José Perona Páez 
Àngel Rodríguez Bravo 
Eugeni Giral Quintana

Facultat de Ciències de l'Educació

Joan Rué Domingo 
Mariona Espinet Blanch 
Lluís Bibiloni Matos 
Josefina Sala Roca 
Rafael Merino Pareja 
Marina Tomàs Folch 
Màrius Martínez Muñoz 
Anna Cros Alavedra 
Joan Pagès Blanch 
Montserrat Casas Vilalta

Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials

Montserrat Farell Ferrer 
Isabel Fradera Garriga 
Enric Genescà Garrigosa 
Anna Matas Prat 
Josep Oliver Alonso 
Josep Rialp Criado 
Montserrat Llonch Casanovas 
Joan Clavera Monjonell

Facultat de Ciències Polítiques 
i de Sociologia

José Antonio Noguera Ferrer 
Carlota Solé Puig 
Jesús M. Rodés Gracia 
Joaquim M. Molins López-Rodó 
Montserrat Baras Gómez 
Judith Astelarra Bonomí 
Fausto Miguélez Lobo 

Facultat de Dret

M. Jesús Espuny Tomás 
Miquel Gardeñes Santiago 
Manuel Gerpe Landin 
Joan Amenós Álamo 

Cristina Riba Trepat 
Mercè Barceló Serramalera 
Rafael Arenas García 
Francesca Puigpelat Martí 
M. José Feijóo Rey

Facultat de Filosofia i Lletres

Jaume Aulet Amela 
Pere Ysàs Solanes 
Joan Mascaró Altimiras 

Francesc Alameda Quitllet 
Joan Genescà Ferrer 
Josep M. Torres Rodríguez 
Àlvar Net Castel 
Joaquim Coll Daroca 
Ramón Carreras Collado 
José Aguilera Ávila 
Josep A. Bosch Gil 
Mercedes Unzeta López 
Josep Reig Vilallonga 
Manuel Sabés Xamaní 

Antoni F. Tulla Pujol 
Rossend Arqués Corominas 
Xavier Clop Garcia 
Antoni Iglesias Fonseca 
Javier Anton Pelayo 
Gemma Cànoves Valiente 
Juan Carlos Rubio Martínez 
Hortènsia Curell Gotor 
Victòria Solanilla Demestre 
Joan Manuel Soriano López 
Montserrat Ventura Oller 
Francesc Espinet Burunat 
José Martínez Gázquez 
Joan Gómez Pallarès 
Joan Carbonell Manils 
Borja de Riquer Permanyer 
Carlos Sánchez Lancis 
Enric Cassany Cels 
M. Dolors Garcia Ramón

Facultat de Medicina

Manuel Armengol Carrasco 
Roser Solans Laque 
Jaime Fernández-Llamazares Rodríguez 
Celestino Rey-Joly Barroso 

Josep Maria Grau Veciana 
Juan María Cinca Cuscullola 
Vicent Fonollosa Pla 
Jordi Sierra Gil 
Josep Rosselló Urgell 
Francesc Jané Carrencà

Facultat de Psicologia

M. Dolors Riba Lloret 
Jordi Fernández Castro 
Sunsi Martí Carbonell 
José Blas Navarro Pastor 
Miquel Domènech Argemí 
M. Elena Añaños Carrasco 
Conrad Izquierdo Rodríguez 
Annette Mülberger Rogele

Facultat de Traducció 
i d'Interpretació

Séan Golden 
Laura Santamaria Guinot 
Ramon Piqué Huerta 
Laura Berenguer Estellés 
Joan Fontcuberta Gel
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2 Membres del Claustre

Estudiants per centres
Escola de Doctorat 
i de Formació 
Continuada

Maria del Mar Griera Llonch 
Marc Martí Costa 
Gemma Ubasart González 
Jordi Collet Sabé

Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria

Sara Sánchez Llorens 
Montse Martínez Palacín 
Engràcia Costa Llorca 
Olivia López Lafuente

Escola Universitària 
d'Estudis Empresarials 
de Sabadell

José María Martínez Ortiz 
Jordi Gual Guàrdia 
Carlota Guimerà Galiana 
Amalia Cabrera Sánchez

Escola Universitària 
d'Informàtica de Sabadell

Sergi Palouzie Sanchis 
Irene Barrero Pous 
Esteban Mateo Pérez 
Daniel Fernández Francos

Facultat de Ciències

Mireia López Córdoba 
Nícola Duran Gurnsey 
Caterina Pijuan Folguera 
Anna Rovira Mateu 
Xavier Pellicer Pareja 
Dan Cots Rabella 
Ignacio Barrau Salguero 
Roger Seco Guix

Facultat de Ciències 
de la Comunicació

Jordi Bacardit Reguant 
Vicent Martínez Valls 
Daniel Vilaseca Lázaro 
Anna-Priscil·la Magriñà Aguilera 
Cristina Geraldes Herrero

Facultat de Ciències 
de l'Educació

Meritxell Buil Martínez 
Marta Mas Tarradas 
Samail Lanagran Correa 
Esther Oliver Ontiveros 
Eulàlia Dòria Cerezo

Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials

Rosaura Martínez Costa 

Sergi Solà Clapera 
Jordi Valls Olivé 
Pablo Martinelli Lasheras 
Elisabet Fernández Fernández 
Christian Navarro Ayala

Facultat de Ciències Polítiques 
i de Sociologia

Aintzane Conesa Palacios 
Luis Enrique Urtubey de Cesaris 
Joan Vaquer Frau 
Gerard Batalla Tasies

Facultat de Dret

David Ros Aguilera 
Àngel García Rosique 
David Prieto Quintela 
Lioubou Sorokina 
Francisco Pelayo Osuna 
Laura Vidal Escobedo 

Facultat de Filosofia i Lletres

Arnau Carné Sala
Noemí Requena Ruiz 
Sònia Olmeda González 
Diana Campo Julià 
Estanislao Plantada Siurans 
Víctor Cornejo Ramírez 
Ignasi Morgades Gutiérrez 
Enric Borràs Abelló

Facultat de Medicina

Joan Carles Rodríguez Casadevall 
Amaia Epelde Azkue 
Eulàlia Vives Rodríguez 
Cristina Pujadas García

Facultat de Psicologia

Úrsula Garrido García 
Gemma Haeffner Murt 
Lluís Jordi Farré Montalà 
Gemma Funes Romero 
Alba Álvarez Beltrán

Facultat de Traducció 
i d'Interpretació

Ana M. Martínez Dueñas 
Ivan Bella Barba 
Elena Hernández García 
Alberto Millán Martín

Facultat de Veterinària

Martí Dinarés Juanola 
Eva Mainau Brunsó 
Pol Llonch Obiols 
Carles Cifuentes Buira 

Personal d’administració i serveis
Lola Aguilar Ruda
Mercè Alborch López
Juan José Bravo San José
Antonio Cadevall Bellera
Joan Carles Carrión Blanch
Francisco Javier Casas Barragán
Pedro Chaves Talavera

Maite Chordà Serrano
José Luis Costa Arranz
Águeda Flores Flores
Susana Gabardós Iturralde
August García Albero
Juan Manuel Gómiz Rodríguez
Jordi Hernández Sánchez

Julián Lluís Córdoba
Ana A. Medina Gómez
Paco Muñoz Gutiérrez
Lluís Perarnau Reyes
Jordi Prieto Feliu
Neus Rubinat Tarragona
Francesc Surrallés Escobar

José Antonio Trigo Carballo
Francisco Uriel Gargallo
Francisco Utrilla Mendoza
Ernest Verdura Milian

Facultat de Veterinària

Xavier Cabañes Sáenz 
Josep Gasa Gasó 
Teresa Rigau Mas 
Reyes Pla Soler 
Armand Sánchez Bonastre 
Jordi Bartolomé Filella 
Sergi Calsamiglia Blancafort 
Santiago Lavín González 
Josefina Plaixats Boixadera 
M. Teresa Paramio Nieto

Instituts. IBB

Xavier Avilés Puigvert

Instituts. ICE

Joaquín Gairín Sallán 

Rector

Lluís Ferrer Caubet 

Secretari general

Rafael Grasa Hernández

Gerent

Jordi Montserrat Garrocho
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