
l Consell de Govern, en la ses-
sió del 27 de febrer, i el Con-
sell Social, en la sessió del 20
de març, van aprovar un pres-
supost de la UAB per a l’any

2003 de 211.270.540,64 euros.
Desplegat en sis capítols de despeses

i en cinc d’ingressos, i amb un creixement
del 16,99 % respecte a l’any 2002, el pres-
supost de l’any 2003 és el segon que s’e-
labora seguint el model de Distribució de Fi-
nançament de les Universitats Públiques
Catalanes. També és el primer que es ges-
tiona en el marc del nou programa d’ac-
tuacions del Pla Director de la Universitat

per al període 2003-2006, presentat per l’e-
quip de govern i aprovat al Claustre del 24
de novembre de 2002.

L’existència d’un model de finançament
permet disposar d’un escenari financer es-
table on desenvolupar l’autonomia univer-
sitària. El Pla Director, que sintetitza l’ac-
tuació prevista de l’equip en trenta-dos
objectius recollits en diferents eixos polítics
i cinquanta-tres actuacions específiques per
aconseguir acomplir-los, condiciona unes
mesures prioritàries incloses en el pressupost. 

Entre aquestes mesures destaquen els
incentius derivats del desplegament del Pla
Director en tots els àmbits de la UAB, l’am-

pliació de partides de recerca (l’augment
del conveni UAB-CIRIT, els nous instituts de
recerca, el programa Ramón y Cajal, etc.), la
consolidació dels programes d’avaluació de
la qualitat docent, la potenciació del pro-
grama de Comunicació i de Promoció de la
UAB, la incentivació dels programes de doc-
torat, el programa de l’Any de les Llengües,
la contenció de les despeses de funcionament
de la Universitat –tot i l’augment de les des-
peses induïdes per l’augment de metres qua-
drats construïts–, la consolidació de les me-
sures de PAS i PDI d’anys anteriors i la
continuació de les accions previstes en el
Pla d’Inversions Universitàries 2001-2006.
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El pressupost de la UAB per al 2003 
és de més de 211 milions d’euros

E

Continua a la pàg. 3

Contra la guerra i per la pau
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itorossegueixen les assemblees,
els debats i les accions contra
la guerra. El 20 de març, més
de dotze mil estudiants, pro-
fessors i membres del PAS es

van concentrar contra l’atac a l’Iraq i van arri-
bar per l’autopista A-7 fins a Barcelona en
protesta pels bombardeigs. 

El Consell de Govern del dia 24 va mos-
trar el rebuig a la guerra i va declarar el di-
mecres 26 de març dia no lectiu, de protesta
activa i de dol. Es van anul·lar totes les ac-
tivitats acadèmiques previstes per a aquest
dia i es va fer un acte en contra de la guer-
ra a l’Auditori de Lletres, organitzat per la
Universitat i el Comitè Contra la Guerra. 

Els membres del Consell de Govern con-
sideren molt important la participació de to-
ta la comunitat en els diferents actes i que els
campus siguin centres actius de pensament
crític i de manifestació pacífica de les diver-
ses opinions. També van manifestar que cal
garantir el màxim respecte als drets i les op-
cions individuals i no oblidar que els actes vio-
lents són sempre arguments per als parti-
daris de la repressió de la llibertat d’expressió. 

Un gran vel negre instal·lat en una de
les columnes de la UAB va posar de mani-
fest el dol de la Universitat. A més, tota la
setmana hi ha hagut xerrades, debats i mo-
bilitzacions contra la guerra. S’ha fet una atu-

P

Massiva mobilització dels estudiants el dia 20 de març, 
quan es van iniciar els bombardeigs sobre l’Iraq.

rada diària de les 12 a les 12.15 h, amb con-
centracions a l’entrada dels centres. Tam-
bé s’editarà un recull de les aportacions
que resultin de les activitats programades

amb l’objectiu de fer pública la visió críti-
ca de la guerra des de la Universitat, que 
s’ha pronunciat reiteradament contra les ac-
cions bèl·liques i a favor de la pau. 
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Informació

Consell de Govern
a política universitària
del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport va mar-
car l’inici de l’informe
del rector en el Con-

sell de Govern del dia 27 de febrer. En
aquest sentit, Lluís Ferrer va des-
criure el document marc sobre con-
vergència europea en l’ensenyament
superior, elaborat pel Ministeri, com
un document obert, de reflexió, que
conté una sèrie de propostes dirigi-
des a adaptar els ensenyaments uni-
versitaris a l’esquema dissenyat a
Bolonya. 

L’aprovació, el dia 12 de febrer,
de la Llei d’Universitats de Catalu-
nya, amb el suport a la totalitat del text
de Convergència i Unió i Esquerra
Republicana, va ser el primer punt
tractat en relació amb la política uni-
versitària catalana. El rector va des-
tacar el compromís d’augmentar la do-
tació assignada al finançament de
les universitats públiques, dins el pe-
ríode de 2003-2010 i de manera gra-
dual, fins a arribar a un increment
real mínim del 30 % de la dotació
pressupostada per al 2002. 

RReelllleeuu  ggeerreenncciiaall
Pel que fa a la UAB, el rector va in-
formar del relleu, de mutu acord, de
Jordi Montserrat com a gerent de la
nostra universitat. Montserrat dei-
xarà el càrrec al llarg de les properes
setmanes. En aquest sentit, Lluís Fer-
rer va comentar la petició del gerent
de deixar la Universitat per raons per-
sonals i professionals, i que en aquest
acord també es va considerar l’opor-
tunitat del moment per realitzar el
canvi, atès el nou model d’universitat
que preveu el Pla Director i les possibles
necessitats estructurals de la Gerèn-
cia per a aquest nou període. 

El rector va valorar positivament
la tasca desenvolupada per Montser-
rat en el darrers tres anys, i va de-
manar que consti expressament en
aquesta acta l’agraïment institucional
de la Universitat al seu treball i de-
dicació. 

Així mateix, va informar sobre la
convocatòria pública de la plaça de ge-
rent, tal com estableixen els Estatuts
de la UAB, i que en la pròxima sessió
del Consell Social, del 20 de març,
es podrà presentar la proposta de
nou candidat. 

A llarg de l’informe també es van
destacar les actuacions impulsades a
la Universitat a partir de la declara-
ció del Consell de Govern, del 30 de
gener, contra la guerra de l’Iraq, la par-

ticipació de la UAB en la manifesta-
ció del 15 de febrer, i l’acte que es va
fer al paranimf de la Universitat de Bar-
celona. 

El rector també va informar dels
treballs de la Comissió per a l’elabo-
ració dels Estatuts, l’avantprojecte
dels quals ja està gairebé fet i el 6 de
març es trametrà a tots els claus-
trals. Es va referir també a les elec-
cions a la Junta de Personal Docent
i Investigador destacant la importància
d’aquest procés, i a les eleccions a nou
degà de la Facultat de Ciències Econò-
miques i Empresarials. En aquest sen-
tit, va agrair al doctor Joan Clavera
la tasca i col·laboració desenvolupa-
des com a membre del Consell de
Govern. La vicerectora d’Afers Acadè-
mics, Dolors Riba, va exposar que el
procés d’avaluació de les titulacions
per l’Agència d’Avaluació Catalana
es manté tal com estava establert.
Va comentar que l’Agència Nacional
d’Avaluació, Certificació i Acredita-
ció ha dissenyat un pla de certifica-
cions per a títols propis, serveis i doc-
torats, i que més endavant s’impulsarà
un pla d’acreditacions en la línia del
procés de convergència europea de
les titulacions. 

Finalment, el rector va informar
del document que s’ha lliurat als
membres del Consell de Govern so-
bre el nombre de places vacants de
cossos docents universitaris que han
de proveir les universitats públiques
mitjançant un concurs d’accés entre
habilitats.
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AAccoorrddss
El Consell de Govern va aprovar ac-
ceptar el Projecte de Pressupost de
la UAB per a l’any 2003 i proposar-
ne l’aprovació al Consell Social.

Altres temes aprovats: propos-
ta del text refós de la Normativa de
Formació Continuada; proposta del
text refós de la Normativa de Doc-
torat; nomenament del senyor John
Elliott doctor honoris causa per la Fa-
cultat de Ciències de l’Educació; pro-
posta de metodologia d’avaluació
de l’activitat docent del professorat
de la UAB (trams autonòmics), per al
període 1998-2002; calendari acadè-
mic i administratiu per al curs 2003-
2004; proposta de canvi de titulació
per interdisciplinarietat entre el pro-
grama ADE + Dret i les titulacions de
Dret i d’Administració i Direcció d’Em-
preses; reestructuració de les acti-
vitats de solidaritat i dissolució de la
Comissió Autònoma Solidària i el
traspàs de les seves funcions a la
Fundació Autònoma Solidària, en
els termes proposats per la Comis-
sió Autònoma Solidària. Obrir un
període d’informació de quinze dies
per tal que els centres, els departa-
ments i els instituts puguin presen-
tar al·legacions en relació amb l’ex-
pedient d’adscripció del Centre de
Visió per Computador a la UAB com
a institut universitari; modificació
del Reglament del Servei de Biblio-
teques; i creació i composició 
de la Comissió de Seguiment de 
l’Agenda 21.

Nomenaments

Amb efecte de l’1 de gener passat, el professor Carlos Eliseo Sánchez
Lancis és degà de la Facultat de Filosofia i Lletres. D’altra banda, l’1 de març
d’enguany, el professor Jordi Caballé Vilella va ser nomenat degà de la Fa-
cultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

El professor Jordi Rosell Foxa ha estat nomenat director del Depar-
tament d’Economia Aplicada amb efecte de l’1 de gener passat. Des del
15 de gener, la professora Allison Beeby Lonsdale és directora del Departament
de Traducció i d’Interpretació. El Departament de Pedagogia Aplicada ha
passat a ser dirigit pel professor Josep Montané Capdevila des del 15 de
gener passat. I, finalment, la professora María Isabel Martínez Jiménez va
ser nomenada directora del Departament de Dret Privat el 22 de gener
passat.

Des del 17 de febrer passat, el professor Xavier Gabarrell Durany és
director de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA).

Pel que fa al personal d’administració i serveis, el dia 15 de gener
passat, Montserrat Masoliver Puig va ser nomenada administradora de Cen-
tre de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell i de l’Es-
cola Universitària d’Informàtica de Sabadell. Per la seva banda, Isabel
Durbán García va ser nomenada administradora de Centre de la Facultat
de Ciències de l’Educació i de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
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Quadre 3. Estructura de l’ingrés i de la despesa corrents.

Defensar el nostre 
model d’universitat

En el pressupost de la UAB per a l’any 2003, cal
destacar dos fets derivats de l’aplicació del
model de finançament de les universitats pú-
bliques catalanes que tenen repercussions im-
portants en la viabilitat financera de la nostra
universitat, a mitjà i llarg termini, i en el pres-
supost que ara presentem, a curt termini. 

En primer lloc, hem de recordar que es
tracta d’un model de distribució: les autoritats
polítiques estableixen l’import total del fi-
nançament universitari públic, i el model, en fun-
ció de diverses variables, determina quina part
li pertoca a cada universitat pública. Els va-
lors que prenen aquestes variables depenen bà-
sicament del nombre d’estudiants de primer i
segon cicle i del seu rendiment acadèmic. La
subvenció pública (entorn d’un 75 % de l’ingrés
corrent de la nostra universitat) no finança ex-
plícitament cap activitat de recerca ni de ter-
cer cicle, molt importants i distintives de la
UAB, ni incorpora cap variable que permeti re-
collir les despeses derivades d’una universitat
de campus com la nostra. Per tant, a mitjà i llarg
termini haurem de fer front, amb polítiques
imaginatives, al desajust entre el nostre model
d’universitat i el model de finançament públic.
Caldrà veure si l’increment de finançament
derivat de l’aplicació de la LUC podrà com-
pensar aquest desajust.

Pel que fa al curt termini, l’aplicació del
model de finançament ha certificat una im-
portant divergència (superior als quatre mi-
lions d’euros) entre la subvenció pública teòrica
que ens pertocaria segons el model de fi-
nançament i la realment percebuda per la nos-
tra universitat, de tal forma que la subvenció
per estudiant a la UAB és menor que la mitja-
na del sistema universitari català. Així, tot i les
mesures de contenció de la despesa aprovades
en els òrgans de govern, el pressupost 2003 in-
clou partides de despesa per un import de 3,2
milions d’euros, el finançament de les quals
resta pendent de confirmar. La total con-
vergència durant l’exercici del 2004 entre el fi-
nançament resultant de l’aplicació del model i
la subvenció efectiva rebuda ens ha de per-
metre arribar, els pròxims anys, a uns escena-
ris de menor tensió pressupostària que l’actual. 

Els més de 211 milions d’euros pressupos-
tats per al 2003 són la traducció financera de
la nostra activitat per a l’any vinent. El pressupost
mostra què pensem fer amb els recursos que
els ciutadans i les ciutadanes ens cedeixen per
fer docència i recerca. Hem de mantenir, per tant,
la més alta exigència en l’ús dels recursos que
gestionem; només així podem guanyar-nos ca-
da dia la confiança de la societat.

Santiago Guerrero Boned
Vicerector d’Economia

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST
D'INGRESSOS DE L'EXERCICI 2003

Total pressupost : 211.270.540,64 €

CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES
INGRESSOS

20,44%

CAPÍTOL 9.
VARIACIÓ DE PASSIUS

FINANCERS
6,09%

CAPÍTOL 5. INGRESSOS
PATRIMONIALS

0,47%

CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES
DE CAPITAL

17,87%

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

55,13%

43.193.961,81€

12.870.151,34 €

37.744.613,85 €

116.479.324,79 €

982.488,85 €

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST
DE DESPESES DE L'EXERCICI 2003

Total pressupost : 211.270.540,64 €

CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS

1,49%
CAPÍTOL 3. DESPESES FINACERES

2,04%

CAPÍTOL 6.
INVERSIONS REALS

22,14%

CAPÍTOL 4.
TRANSFERÈNCIES

CORRENTS

1,73%

CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS
CORRENTS I DE SERVEIS

14,22%

CAPÍTOL 1
 DESPESES DE PERSONAL

58,39%

4.314.668,12 €

46.770.160,16 €

3.645.145,11 €
30.043.591,66 €

123.352.480,26 €

3.144.495,33 €

Quadre 1. Distribució percentual del pressupost d’ingressos. 

Quadre 2. Distribució percentual del pressupost de despeses.

Ve de la pàg. 1

Estructura de l’ingrés i de la despesa corrents

Estructura de l’ingrés

100

22 Matrícules de primer, segon i tercer cicles

5 Ingressos per serveis

73 Subvenció de la Generalitat de Catalunya

Estructura de la despesa

100
78

50 Despesa de personal docent i investigador

28 Despesa de personal d’administració i serveis

18 Despesa de funcionament

4 Transferències i despesa financera
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ls dies 25 i 26 de fe-
brer, es van aplegar a
la Facultat de Ciències
de l’Educació més qua-
tre-cents alumnes per

participar en les Converses Pe-

Defensa d’un model educatiu 
més just i solidari

4

dagògiques a Catalunya, que en-
guany s’han fet sota el lema «Edu-
cació i desenvolupament. Aprendre
a viure junts». En aquestes jornades
van ser-hi presents destacades per-
sonalitats del món de l’educació vin-
culades a la UNESCO, responsables
d’ensenyament de partits polítics i
membres de diferents ONG.

Les jornades van ser organitza-
des per la Facultat de Ciències de l’E-
ducació i la Fundació Santa Maria,
amb la col·laboració de la Fundació
Jaume Bofill.

Tant la degana de la Facultat,
Anna Cross, com el secretari gene-
ral i vicerector de Relacions Institu-
cionals, Rafael Grasa, i el professor
Ferran Ferrer es van fer ressò del
paper que desenvolupa l’educació
per aconseguir un món més just i
solidari.

Els nombrosos estudiants pre-
sents a les jornades van preparar la
seva participació en diversos grups
de treball durant els mesos anteriors
a les conferències i els debats.

Cecília Braslavsky, directora de
l’Oficina Internacional d’Educació
(UNESCO), va dir que les taxes d’es-
colarització al món han millorat en
termes generals, però que les di-
ferències educatives entre països
rics i pobres s’han fet més grans. 

Arcadi Oliveres va dir com havia
de ser l’educació per arribar a un
desenvolupament integral, i Vicki
Sherpa va explicar la seva expe-
riència de mestra a Kàtmandu, on ha
treballat amb els nens més desval-
guts. El representants dels partits van
defensar les seves respectives pos-
tures evidenciant les diferències
existents entre ells. 

E

Ferran Ferrer, Anna Cros i Rafael Grasa.

a professora Anne-
Marie Chartier, de l’Ins-
titut National de la Re-
cherche Pédagogique,
va parlar sobre el pa-

per de la lectura en l’ensenyament
centrant-se bàsicament en l’expe-
riència francesa de l’escola laica i
republicana, en la conferència que
va pronunciar el dia 22 de febrer, a
la sala d’actes del Rectorat de la
UAB, en el marc de l’Any de les Llen-
gües. 

Anne-Marie Chartier va ser pre-
sentada per la professora Teresa Co-
lomer, del Departament de Didàcti-
ca de la Llengua i de la Literatura, i
que ha dut a terme molts treballs
sobre la literatura adreçada als in-
fants.

La professora Chartier va posar
en evidència la crisi que viu l’en-
senyament de la literatura en la
formació secundària a França, i va
recordar que, si bé es publiquen
molts més llibres, ha disminuït con-
siderablement el que es considera
la lectura mitjana del bon lector.
El concepte de bon lector el situa,
en el marc francès, en la persona
que llegeix uns vint-i-cinc llibres a
l’any. 

En aquest sentit, si l’any 1953 la
xifra d’aquests lectors era d’un 22 %,
actualment està al voltant del 12 %. 

El paper educador que fins fa
un anys exercia la literatura en l’en-
senyament secundari s’ha anat mo-
dificant. En gran mesura, s’ha perdut
a causa de la potència dels mitjans
audiovisuals i també per les reformes
educatives de signe pragmàtic que
s’han anat introduint els darrers

anys. Anne-Marie Chartier ha rei-
vindicat i defensat la lectura com a
procés formatiu i com a element de 
plaer.

La conferència d’Anne-Marie
Chartier va ser el primer acte de la
Jornada Literatura i Ensenyament,
que, amb participació de diversos
professors d’ensenyament secun-
dari, va tenir lloc el dia 21 en les ses-
sions de tarda.

Anne-Marie Charteir parla 
de l’educació per la lectura

L

Teresa Colomer i Anne-Marie Chartier. 
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l rigor en la formació
continuada en l’àmbit
de l’activitat física i l’es-
port van ser presents
en la taula rodona en

què es va presentar el programa
Uniesport-BCN 2003, el dia 19 de fe-
brer, a la Casa de Convalescència.
La formació en l’àmbit de la gestió
esportiva és relativament recent i el
Servei d’Activitat Física de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona ha
estat capdavanter a fer cursos i jor-
nades tècniques per a persones i
institucions vinculades als diversos
aspectes de l’activitat esportiva.  

El vicerector de Doctorat i de
Formació Continuada, Joan Gómez
Pallarès, va recordar que el control
de la qualitat acadèmica dels cur-
sos de postgrau per part de l’Esco-
la de Doctorat és una garantia de
professionalitat i servei.

Glòria Pallé, directora del Consell
Català de l’Esport de la Generalitat
de Catalunya, va agrair l’esforç de
la UAB en la seva tasca formativa, i

Formació continuada a l’esport
Andreu Benet, cap del Servei d’Acti-
vitat Física, va fer una crida a les
institucions perquè s’afegeixin a les
propostes i tasques formatives que
es desenvolupen en diversos àmbits.

El professor Jordi Planas, espe-
cialista en formació continuada, va
explicar que l’esport, en les últimes
dècades, ha esdevingut una activitat
econòmica, dins el desenvolupament
del sector de serveis, particularment
lligada a l’economia del lleure. 

Això fa que els professionals d’a-
quest àmbit hagin estat sotmesos a
fortes pressions comercials, tècni-
ques i jurídiques i, per tant, a una
exigència formativa, tant de titulació
com de formació continuada, més
necessària. Fernando París, director
d’un grup consultor d’esports, va fer
un repàs dels últims vint-i-cinc anys,
en què s’ha passat del voluntarisme
a la professionalització, i va acabar
afirmant que el futur es troba en la
formació. 

José Mari Bakero, responsable del
projecte Foment i Divulgació de l’Ac-

tivitat Física i l’Esport de la Genera-
litat de Catalunya, va explicar la se-
va experiència personal i la seva dis-
posició a col·laborar en les propostes
que potencien els aspectes educatius
de l’esport.

E

Fernado París, en la seva intervenció.

Musulmans 
i cristians 

a l’edat mitjana

La Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB) va analitzar la re-
lació entre cristians i musulmans
a l’edat mitjana, en el marc del
Seminari Internacional sobre
Musulmans i Cristians a Espa-
nya en els Segles XII i XIII, que va
tenir lloc a la Facultat de Filosofia
i Lletres de la UAB i a la Reial
Acadèmia de les Bones Lletres
de Barcelona, del 20 al 22 de
febrer. Aquestes jornades van
reunir prestigiosos especialis-
tes d’arreu del món en aquest
àmbit d’investigació. La iniciativa
d’aquest seminari sorgeix d’un
grup de recerca interdisciplina-
ri del Departament de Ciències
de l’Antiguitat i de l’Edat Mitja-
na, amb la col·laboració de l’À-
rea de Bizantinística del CSIC.
El seu treball se centra en l’es-
tudi dels intercanvis culturals i so-
cials entre cristians i musulmans.
El rector de la UAB, Lluís Ferrer,
va presidir la inauguració del se-
minari juntament amb el degà de
la Facultat, Carles Sánchez.

En defensa de l’ètica periodística

Montserrat Minobis, presidenta del Col·legi de Periodistes de Catalunya,
va parlar de deontologia professional a la Facultat de Ciències de la Co-
municació, el dia 18 de gener, en el marc de les xerrades que la Facultat
organitza per apropar els alumnes al món professional.

La periodista, que va començar la seva carrera professional el 1962
a Ràdio Figueres i que coneix l’evolució de la ràdio durant els últims qua-
ranta anys, ja que ha treballat amb diverses emissores i en nombrosos pro-
grames, va fer una acurada descripció de les tasques que desenvolupa el
Col·legi, i va fer un especial ressò dels aspectes deontològics de la pro-
fessió. Va recordar que el Col·legi de Periodistes de Catalunya va ser el pri-
mer de l’Estat espanyol a assumir un codi ètic el 1992.

La periodista va ser presentada pel degà, Marcial Murciano, que va glos-
sar la personalitat de Montserrat Minobis com a periodista compromesa
amb la seva tasca de trametre informació i ser testimoni del procés de can-
vi històric que ha viscut la societat catalana. El professor Manel Parés va
moderar el debat, que es va centrar en el paper del periodista en els con-
flictes polítics i socials actuals. 
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Marcial Murciano, Montserrat Minobis i Manel Parés.



a UAB va organitzar, el
26 de febrer, la I Jorna-
da Internacional de Tra-
ducció Audiovisual. Les
Traduccions Fantàsti-

ques: Harry Potter i el Senyor dels
Anells. L’objectiu d’aquesta sessió va

Campus

Jornada Internacional 
de Traducció Audiovisual 

lloc a la Facultat de Traducció i d’In-
terpretació, van participar-hi, entre
d’altres, Ventura Pons, Biel Mesqui-
da, Quim Manyós i Bernat Puigtobe-
lla. Més de cent alumnes, la majoria pro-
vinents d’universitats d’arreu de l’Estat,
van assistir a aquestes sessions, cen-
trades en la traducció de les pel·lícu-
les Harry Potter i El senyor dels anells.
Les dues projeccions tenen l’origen en
una obra literària escrita en llengua an-
glesa que ha estat traduïda a molts idio-
mes i que posteriorment s’ha hagut d’a-
daptar al cinema, per la qual cosa ha
tornat a passat per un altre procés de
traducció. 

Durant la inauguració de la jor-
nada, Joan Fontcuberta, degà de la Fa-
cultat de Traducció i d’Interpretació,
es va mostrar satisfet d’acollir finalment
aquest congrés, la idea del qual feia
vint anys que estava en marxa. 

Segons la seva opinió, aquesta
jornada «dóna un nou impuls als es-
tudis i a la recerca en el camp de la tra-
ducció audiovisual, un camp consoli-
dat que ja ha donat molts fruits». Així
mateix, va aprofitar la presència de
Cristina Alastruey, de l’Institut Català
d’Indústries Culturals, per demanar
a la Generalitat més ajudes per als
traductors. 

La primera ponència, dedicada
als problemes que comporta l’adap-
tació cinematogràfica d’una obra li-

terària, va ser a càrrec del director Ven-
tura Pons i del traductor i escriptor Biel
Mesquida. Ventura Pons va manifes-
tar el seu gust per adaptar obres li-
teràries, ja que, de les seves quinze
pel·lícules, onze tenen el seu origen en
la literatura. Segons el seu parer, la li-
teratura catalana contemporània «és
una font inexhaurible de bones histò-
ries per al cinema». 

A través del repàs a les seves ex-
periències, va explicar que el con-
cepte d’adaptació és molt diferent
perquè depèn de cada text: «Cada
text indica com s’haurà de fer el tre-
ball». Finalment, Ventura Pons va re-
marcar que cinema i literatura són
dues coses diferents i que el cineas-
ta «ha de saber interpretar el sentit
de la història, fer-se-la seva i expli-
car-la de forma sintètica». 

Per la seva banda, Biel Mesqui-
da va assenyalar que, a l’hora de tra-
duir, la fidelitat a l’obra original és un
aspecte fonamental. Segons Mesqui-
da, «per traduir textos literaris s’ha de
tenir una gran sensibilitat vers el llen-
guatge, tenint en compte tots els as-
pectes de la forma de la llengua 
original». Per a Mesquida, quan s’a-
consegueix aquest procés, «el tra-
ductor esdevé escriptor». Així ma-
teix, Mesquida va afegir la curiositat
per les noves formes com una altra ca-
racterística bàsica del traductor.

L

6

ser reflectir la complexitat del pro-
cés de traducció i doblatge d’un do-
cument audiovisual a través de tots els
agents que hi intervenen. En les di-
ferents taules rodones que van tenir

Biel Mesquida, Albert Mira i Ventura Pons, en el col·loqui 
sobre l’adaptació cinematogràfica d’una obra literària.

Llibres universitaris en català
el 24 de febrer al 7 de
març, la UAB ha exhibit
la Mostra de Llibres de
Text i Manuals Univer-
sitaris en Llengua Ca-

talana, a la Biblioteca de Comuni-
cació i Hemeroteca General. Aquesta
exposició ha estat cedida pel De-
partament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació (DURSI)
de la Generalitat de Catalunya i cons-
ta d’un miler d’exemplars. Entre ells
es recullen tots els llibres de text i ma-
nuals universitaris que han rebut un
ajut de la Generalitat per ser publi-
cats. Aquesta iniciativa s’engloba
dins de les activitats de dinamitza-
ció cultural que organitza el Gabinet
de Llengua Catalana i també en l’Any

de les Llengües que enguany celebra
la UAB.

En l’acte d’inauguració, el secre-
tari general i vicerector de Relacions
Institucionals, Rafael Grasa, la sub-
directora d’Universitats, Carme Ló-
pez, i el professor Joan Lluís Pérez
Francesch, de la Comissió de Política
Lingüística, van glossar l’esforç i el
compromís dels que han organitzat la
mostra i també la dedicació de les
persones que s’han dedicat a la nor-
malització.

Els visitants van poder consul-
tar un web creat expressament per a
la Mostra, en què hi havia informació
sobre la Mostra, un concurs sobre el
llenguatge científic en català, una pe-
tita mostra dels llibres de text i ma-

nuals universitaris en llengua catalana
publicats a la UAB, i enllaços amb el
catàleg de llibres de text i manuals uni-
versitaris en llengua catalana del
DURSI i amb el web del Servei de Pu-
blicacions de la UAB.

El dia 4 es va fer una mostra guia-
da amb quatre professors i alumnes
de la llicenciatura de Documentació.

Actualment, totes les bibliote-
ques universitàries disposen de més
de 4.500 llibres de text i manuals en
català. Aquest increment del fons bi-
bliogràfic en llengua catalana ha re-
percutit en la presència del català
com a llengua de docència i recerca,
i en la capacitació dels futurs pro-
fessionals de tots els àmbits amb la
preparació terminològica adequada.

D



Efectes del canvi global
nvestigadors de la Univer-
sitat Autònoma de Barce-
lona i del CSIC han desco-
bert desplaçaments en la
distribució d’espècies ve-

getals a causa del canvi climàtic.
Aquests tipus de desplaçaments ja
havien estat observats com a conse-
qüència de l’escalfament en els grans
canvis climàtics del passat, però fins
ara no s’havia trobat cap evidència
tan contundent d’aquest fenomen a
causa de l’actual escalfament global.
L’estudi, efectuat amb observacions al
Montseny, s’ha publicat a Global Chan-
ge Biology.

Josep Peñuelas, professor d’in-
vestigació del Consell Superior d’In-
vestigacions Científiques i del Cen-
tre de Recerca Ecològica i d’Aplicacions
Forestals (CREAF), institut universitari
adscrit a la UAB, i Martí Boada, in-
vestigador de l’Institut de Ciència i
Tecnologia Ambiental de la UAB (IC-
TA) i professor titular del Departa-
ment de Geografia, han comparat la
distribució de la vegetació ara i l’any
1945 al Montseny, i han observat una
substitució progressiva d’ecosistemes
associats a baixes temperatures per
ecosistemes mediterranis. 

Des de 1945, el Montseny ha so-
fert un augment de temperatura 
d’1,3 ºC. Segons els investigadors,
aquest augment ha provocat un ascens
d’uns setanta metres en les fagedes
situades entre els 1.600 i els 1.700 m
d’altitud. A altituds mitjanes, entre
els 800 i els 1.400 m, tant els faigs com
la bruguerola han estat parcialment
substituïts per boscos d’alzines. Aques-
ta substitució ha tingut lloc mitjançant
un procés d’aïllament progressiu dels
faigs, que quan no estan envoltats
d’altres faigs perden les fulles i la ca-
pacitat de regeneració.

Els investigadors indiquen que
part de la migració de les espècies ve-
getals ha estat també induïda pels
canvis en els usos del terreny. El
Montseny ha gaudit d’importants
canvis en els usos del sòl al llarg de
les darreres dècades, ja que va ser de-
clarat parc natural l’any 1977 i re-
serva de la biosfera de la UNESCO
l’any següent, i aquests canvis han
afavorit la reducció d’activitats tra-
dicionals a la muntanya, tals com el
pastoreig i la crema de matolls as-
sociada a aquest. 

Per tal de detectar els canvis que
han tingut lloc al llarg dels darrers
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cinquanta anys, els investigadors han
fet ús de diverses eines: enregistra-
ments històrics de la vegetació als

Desplaçament de la vegetació del Montseny 
a causa de l’escalfament global.

tres cims més elevats (Turó de l’Ho-
me, Agudes i Matagalls), fotografies
convencionals i aèries, mapes de ve-
getació de 1945 i de 1994 –aquest úl-
tim del Departament d’Agricultura de
la Generalitat–, exàmens visuals de
la zona, mesures ecofisiològiques i
demogràfiques i dades de les activi-
tats forestals que s’han dut a terme
a la muntanya.

Manuel Perucho codirigeix 
un curs sobre el càncer

l professor Manuel Pe-
rucho dirigeix aquest
semestre, juntament
amb l’investigador de la
UAB Eduard Escrich, el

curs de postgrau Mecanismes Mole-
culars del Càncer. Manuel Perucho
és director de l’Oncogene and Tumor
Supressor Gene Program del Burnham
Institute de La Jolla Cancer Rese-
arch Center, a Califòrnia (EUA), i és un
dels primers investigadors de tot el
món que ha estudiat el càncer des de
l’òptica de la genètica. 

Perucho ha coordinat el mòdul
sobre càncer de còlon, especialment
adreçat a aprofundir en una de les
àrees de recerca que desenvolupa
a Califòrnia: la via mutadora com a
origen que desencadena els tumors
en el càncer colorectal. Manuel Pe-
rucho ja va participar, el 2001, en la
setzena edició del cicle de con-
ferències Aspectes Generals i d’In-
vestigació Bàsica en Càncer de Ma-

ma, organitzat pel Grup Multidisci-
plinari per a l’Estudi del Càncer de Ma-
ma, del Departament de Biologia
Cel·lular, de Fisiologia i d’Immuno-
logia de la Universitat Autònoma de
Barcelona.

El curs d’enguany s’adreça a
alumnes de doctorat i de formació
continuada i tracta aspectes relle-
vants en tres càncers que presen-
ten incidències i prevalences impor-
tants en el nostre àmbit geogràfic. El
programa es desenvolupa seguint
un enfocament multidisciplinari que
preveu des dels aspectes bàsics fins
a les aplicacions clíniques. En aquest
sentit, el curs tracta les caracterís-
tiques de cada tipus de càncer, els me-
canismes moleculars bàsics impli-
cats i les aplicacions en la clínica
d’aquests coneixements bàsics.

Aprofitant la seva estada com a
professor de la UAB, Manuel Perucho
va pronunciar, el passat 13 de maig,
a la sala d’actes de la Facultat de

Ciències, la conferència inaugural
del segon semestre de la titulació
de Biotecnologia.E

Manuel Perucho, en la conferència inaugural 
de Biotecnologia.
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a Universitat Autònoma
de Barcelona disposarà
del Biobanc de Repara-
ció del DNA, el primer
banc de tot l’Estat que

aplegarà DNA i teixits derivats de pa-
cients amb malalties causades per

deficiències en la reparació del DNA,
un conjunt de malalties generalment
de molt baixa incidència però amb
una elevadíssima predisposició genè-
tica al càncer. La recerca en aquest ti-
pus de malalties és de gran importància
per a la comprensió dels mecanismes
biològics de protecció del genoma.

del Departament de Genètica i de 
Microbiologia de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, aquest banc
de teixits de la UAB obtindrà, con-
gelarà i mantindrà línies cel·lulars i
DNA de famílies afectades per l’anè-
mia de Fanconi, línies cel·lulars de
malalts de xerodèrmia pigmenta-
da, i cèl·lules deficients en repara-
ció derivades de càncer de còlon i
càncer de mama hereditaris. Tot el
material es mantindrà congelat en
tubs per a l’ús del laboratori de la
UAB que acull el Biobanc i per a 
la distribució a altres laboratoris
nacionals o estrangers. En una se-
gona fase, el Biobanc acollirà ma-
terial biològic de pacients afectats
d‘atàxia-telangièctasi i de síndro-
me de Nijmegen.

El Biobanc permetrà a la comunitat
científica l’estudi dels mecanismes de
mutació i reparació del DNA, el seu pa-
per en l’origen del càncer i l’estudi
dels gens implicats. Això facilitarà el
diagnòstic molecular i l’aplicació futura
de tècniques de teràpia gènica en al-
gunes d’aquestes malalties, la recer-
ca en els mecanismes cel·lulars de
prevenció del càncer i la incorporació
de grups espanyols en les xarxes eu-
ropees i internacionals de recerca en
aquest camp. 

L

Biobanc de Reparació 
del DNA a la UAB

Per això, el Biobanc serà un element
clau en la investigació contra el càn-
cer. La posada en marxa del Biobanc
de Reparació del DNA ha estat re-
centment aprovada pel Ministeri de
Ciència i Tecnologia i serà operatiu a
partir d’aquest mes de març.

La xerodèrmia pigmentada, l’anè-
mia de Fanconi, l’atàxia-telangièctasi
o la síndrome de Nijmegen són algu-
nes de les nombroses malalties de
molt baixa incidència que es carac-
teritzen per tenir deficiències en els
mecanismes de reparació del DNA.
Aquestes deficiències es tradueixen en
una facilitat extraordinària per patir
mutacions i provoca una elevada pre-
disposició al càncer. L’estudi d’aquest
tipus de malalties beneficia evident-
ment els pacients, però és també molt
important per establir estratègies de
teràpia contra el càncer en general i
per entendre els mecanismes de trans-
formació tumoral. Malgrat això, una
de les principals dificultats amb què
es troben els investigadors d’aquest
tipus de patologies és la gran disper-
sió dels escassos pacients arreu del
món i, per tant, la dificultat a l’hora d’ob-
tenir mostres de DNA i línies cel·lulars
per al seu estudi. 

Dirigit pel doctor Jordi Surrallés,
investigador del Grup de Mutagènesi

Cromosomes de pacients amb deficiències 
en la reparació del DNA.

Impuls a la recerca biomèdica
l conjunt d’hospitals as-
sociats a la UAB –Hos-
pital Vall d’Hebron, Hos-
pital de la Santa Creu i
de Sant Pau, Hospital

Germans Trias i Pujol, Hospital del
Mar i Corporació Sanitària Parc Tau-

E
RReessoolluucciióó  ddee  llaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  ppeerr  aall  DDeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddee  XXaarrxxeess  TTeemmààttiiqquueess  dd’’IInnvveessttiiggaacciióó  CCooooppeerraattiivvaa

XXaarrxxeess  ddee  CCeennttrreess XXaarrxxeess  ddee  GGrruuppss TToottaall  ccoonnvvooccaattòòrriiaa
UAB * 4.337.829,47 2.174.219,57 6.512.049,04
Catalunya 10.556.858,79 8.009.119,25 18.565.978,04
Espanya 28.618.863,52 25.664.136,48 54.283.000

Finançament en euros per al primer any del programa. Font: Instituto de Salud Carlos III

* Universitat Autònoma de Barcelona, Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona), Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona), Hospital Uni-
versitari Germans Trias i Pujol (Badalona), Corporació Sanitària Parc Taulí (Sabadell), Hospital del Mar (Barcelona) i Institut Universitari USP Dexeus (Barcelona). 

lí– com també diferents instituts de re-
cerca associats a la Universitat i grups
de recerca bàsica del campus rebran
aquest any 6.512.049 € en la convo-
catòria per al Desenvolupament de

Xarxes Temàtiques d’Investigació Co-
operativa del Fons d’Investigació Sa-
nitària de l’Instituto de Salud Carlos
III. D’aquesta quantitat, 4.337.829 €
provenen de l’apartat Xarxes de Cen-
tres de la convocatòria, que potenciarà
la recerca en tretze àrees relaciona-

des amb diferents malalties; mentre
que 2.174.220 € provenen de l’apar-
tat Xarxes de Grups, en el qual s’han
aprovat cinquanta-sis xarxes a tot
l’Estat. 

La qualitat de la recerca en bio-
medicina dels hospitals, instituts de
recerca i grups de recerca bàsica de
la UAB s’ha reflectit en els resultats
de la convocatòria. Aquest conjunt ha
rebut el 35 % dels 18.565.978 € ator-
gats pel Ministeri a la totalitat dels
centres de Catalunya, i el 12 % dels
54.283.000 € atorgats al conjunt
de l’Estat. De totes les comunitats
autònomes, Catalunya és la que ha
rebut més finançament, un 34,2 %
del total. Es tracta d’una de les accions
més importants en finançament de
la recerca dels últims anys, promo-
guda per Farmaindústria per esta-
blir lligams entre la recerca biomè-
dica bàsica que es fa a les universitats
i la recerca clínica dels hospitals. 

Les dades de la resolució de la
convocatòria es poden consultar per
Internet a l’adreça:
http://www.isciii.es/fis/



Institut de la Comu-
nicació (Incom) de la
Universitat Autòno-
ma de Barcelona ha
presentat l’Informe

de la comunicació a Catalunya 2001-
2002, la segona edició d’aquesta pu-
blicació acadèmica, l’única d’aques-
tes característiques elaborada fins
ara dins l’àmbit de Catalunya.

En l’acte de presentació, que va
tenir lloc el 4 de març a la UAB-Ca-
sa Convalescència, hi van participar
el director general de Difusió de la
Generalitat de Catalunya, Marc Puig;
el director corporatiu de relacions ex-
ternes i gabinet de presidència de Gas
Natural SDG, Jaume Giró; i els edi-
tors de l’Informe, Miquel de Moragas
i Maria Corominas, director i subdi-
rectora de l’Incom (UAB), respecti-
vament. 

IInnffoorrmmaacciióó  nneecceessssààrriiaa  ppeerr  iimmppuullssaarr
ppoollííttiiqquueess

Miquel de Moragas va destacar que
«l’Informe no pot oferir fórmules
màgiques per assegurar la funció
democratitzadora i l’autonomia dels
mitjans de comunicació, per asse-
gurar la normalització lingüística, o
la competitivitat i viabilitat econò-
mica de les empreses de comunica-
ció o de la indústria cultural a Cata-
lunya, però pot oferir, en canvi, la
informació necessària per impulsar
les polítiques que millorin i facin pos-
sibles aquests objectius».

L’Informe de la comunicació a
Catalunya 2001-2002 consta de tres
parts. La primera, «La situació dels
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Incom: nou Informe de la 
comunicació a Catalunya

Miquel de Moragas i Maria Corominas, en la presentació de l’informe.

mitjans», descriu i analitza, a través
de dotze capítols, els grans mitjans
de comunicació –premsa, ràdio, te-
levisió i cinema–; quatre indústries cul-
turals d’edició discontínua –l’editorial,
la multimèdia, la fonogràfica i la vi-
deogràfica–; els grans eixos que con-
formen la comunicació contem-
porània –la publicitat, els grups de
comunicació, Internet, les teleco-

municacions–, i aspectes clau del sis-
tema comunicatiu català –la comu-
nicació local, les polítiques de co-
municació, la llengua.

Sota l’epígraf de «Prospectiva
en comunicació. Grans tendències»,
la segona part es dedica a la inter-
pretació d’alguns temes centrals en
la comunicació contemporània, vin-
culats a les transformacions del sec-
tor. Finalment, la tercera i última part
inclou, de forma sintètica, informa-
ció sobre la documentació i els estudis
sobre comunicació fets en l’àmbit
de Catalunya.

En l’elaboració de l’obra hi han
participat un total de trenta-sis au-
tors, acadèmics i intel·lectuals, dels
quals vint-i-set estan vinculats a la

UAB i nou participen en l’estudi des
de diverses universitats, centres de
recerca i institucions del món de la
comunicació.

UUnnaa  aaccttuuaalliittzzaacciióó  ccaaddaa  ddooss  aannyyss

L’Informe de la comunicació a Ca-
talunya és un projecte de l’Institut de
la Comunicació (Incom) de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona
(UAB), que ofereix, de forma regular
cada dos anys, una descripció ac-
tualitzada i una anàlisi aprofundida
i plural dels diversos camps que con-
figuren el sector de la comunicació
al Principat. La primera edició es va
publicar l’any 2000 i enguany s’ha
presentat l’estudi que comprèn l’anà-
lisi del període 2001-2002.

La publicació ha rebut el suport
de la Generalitat de Catalunya, el
patrocini de Gas Natural SDG i és
una coedició entre la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Univer-
sitat Jaume I, la Universitat Pom-
peu Fabra i la Universitat de Valèn-
cia, en la col·lecció Aldea Global.

L’Institut de la Comunicació és un
centre especial de recerca, creat
l’any 1997, dedicat a l’estudi dels di-
versos aspectes de la comunicació.
Els seus objectius principals són la re-
cerca, la formació especialitzada, la
divulgació social de coneixements i
la prestació de serveis en comuni-
cació.

“ analitza els grans    
mitjans de
comunicació... ”

L’



Fundació UAB
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Trobada Universitat-Empresa a l’Escola
de Prevenció i de Seguretat Integral
L’Escola de Prevenció i de Seguretat
Integral organitza el seu taller 2003
el dimarts 8 d’abril, al Sehrs Hotel
Campus. 

Aquest taller esdevé el punt de tro-
bada de les empreses amb els alum-
nes i professors de l’EPSI –especialistes
en prevenció i seguretat integral, amb
habilitats en els diferents àmbits pro-
fessionals del sector. 

Es tracta d’un acte de coneixe-
ment mutu, d’intercanvi d’iniciatives,
d’idees i de contactes; a més de ser una
finestra al mercat laboral. 

Aquesta jornada professional s’es-
tructurarà en cinc àmbits: presenta-
cions d’empresa, seminaris temàtics,

mercat obert d’iniciatives i contac-
tes, una conferència i un dinar de tre-
ball per a les empreses participants. 

Al llarg de les presentacions d’em-
presa, els ponents de cada organització
exposaran els seus valors més ca-
racterístics, com també les seves de-
mandes en recursos humans en matè-
ria de prevenció i seguretat. 

Els seminaris temàtics consisti-
ran en debats oberts a les empreses
participants, als alumnes i als pro-
fessors de l’EPSI sobre els temes de
més actualitat pel que fa a la pre-
venció i la seguretat. En aquest sen-
tit, es tractarà la integració dels sis-
temes de qualitat, la prevenció i el

medi ambient; la seguretat privada;
els riscos laborals i la gestió pública
de la seguretat. El mercat d’iniciati-
ves i contactes es farà en un recinte
on les empreses, les entitats i els
alumnes podran exposar el seu saber
fer i les seves ofertes de treball. Tam-
bé en aquest espai els alumnes de dar-
rer curs exposaran els seus projectes
de final de carrera.

En les diferents activitats que en-
globa la jornada, les empreses co-
neixeran els titulats de l’Escola i els
alumnes constataran els valors que
identifiquen les empreses d’avant-
guarda en matèria de prevenció 
i seguretat. 

VI Taller 
i II Simposi 
de l’Escola

Universitària de
Turisme i de

Direcció Hotelera 

L’Escola Universitària de Tu-

risme i de Direcció Hotelera

(EUTDH) ha organitzat, els dies

25, 26 i 27 de març, la sisena edi-

ció del Taller/Trobada Univer-

sitat-Empresa, al Serhs Hotel

Campus. En el marc del taller,

l’EUTDH ha tingut lloc el II Sim-

posi, que porta per títol «La

formació interna i la promoció

de carrera a les empreses del tu-

risme, l’hoteleria i el lleure». 

Durant aquestes jornades,

els professionals del sector han

analitzat les ponències pre-

sentades pels directors de re-

cursos humans de prestigioses

empreses, com Avasa, Hesperia,

Costa Cruceros, Aspro Ocio i

Husa Catering Service, al voltant

del tema del desenvolupament

de plans de formació interna i

la necessitat d’establir meca-

nismes de promoció dins les

empreses del turisme, l’hote-

leria i el lleure.

Curs de Capacitació en Seguretat Aquàtica

L’Escola de Prevenció i de Seguretat Integral organitza el curs Capaci-
tació en Seguretat Aquàtica, a partir del mes d’abril vinent i fins al
juny. Es tracta d’un curs de noranta hores de durada (quaranta-cinc
hores de teoria i quaranta-cinc de pràctica), que s’impartirà els dilluns
i els dimecres, de 15 a 20 h. Les classes d’aquest curs es faran a l’Escola
de Prevenció i de Seguretat Integral i a les instal·lacions del SAF. 

Les inscripcions es poden formalitzar a l’EPSI i estan obertes a estudiants
de la UAB, monitors d’activitats esportives i professionals i persones in-
teressades en l’àmbit de la seguretat.

El curs de Capacitació en Seguretat Aquàtica té el Reconeixement d’In-
terès Sanitari per part de l’Institut d’Estudis de la Salut del Departament
de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, i acredita per
treballar com a socorrista en platges i piscines. A més, el curs és reconegut
amb 3,5 crèdits de lliure elecció per als estudiants de la UAB.

UAB-Campus participa a Confex 

Un any més, l’Agència de Promoció d’Activitats i Congressos UAB-Cam-
pus ha participat a la fira Confex, un saló adreçat als professionals de l’or-
ganització de congressos i convencions, tant clients com proveïdors. La
UAB és l’única universitat de l’Estat espanyol present en aquest esdeve-
niment.

Del 25 al 27 de febrer de 2003, va tenir lloc a Londres la fira Confex,
on l’Agència de Promoció d’Activitats i Congressos va ser-hi present per
promocionar els serveis i les instal·lacions de què disposa la UAB per or-
ganitzar aquest tipus de reunions. Els contactes van ser nombrosos i in-
teressants, i destaquen els realitzats amb les diverses universitats angleses
directament representades (Warwick, Birmingham, Cambridge...), com
també amb Venue Masters, un consorci de seus universitàries que ofereixen
les seves instal·lacions per acollir tot tipus d’esdeveniments i que agrupa
més de cent universitats.  

La similitud de l’oferta (hotels, residències universitàries, centres de
convencions...) va fer que l’intercanvi d’experiències sobre la promoció
de les instal·lacions i la gestió dels esdeveniments fos molt productiu.



PPuubblliiccaacciioonnss

LLooss  ttrraannssggéénniiccooss  yy  llooss  ccllóónniiccooss::
bbaasseess  cciieennttííffiiccaass  ee  iimmpplliiccaacciioonneess  
ssoocciiaalleess
María Teresa Paramio. Institut de
Ciències de l’Educació. 84 p. 19,5
x 27 cm. 11,90 €.
L’impacte de l’arribada a l’opinió
pública dels aliments transgènics, la
creació d’animals clònics i la utilit-
zació de cèl·lules embrionàries per
a finalitats terapèutiques ha pro-
duït una important discussió social.
La professora Paramio ofereix en
aquest llibre les bases científiques
en què es fonamenten les línies d’in-
vestigació que ens apropen a aques-
ta nova realitat.

LLaa  ggeessttiióó  aammbbiieennttaall  aa  llaa  UUnniivveerrssii--
ttaatt  AAuuttòònnoommaa  ddee  BBaarrcceelloonnaa..  
EEddiicciióó  ddeell  SSeerrvveeii  ddee  PPuubblliiccaacciioonnss..
L’Oficina de Seguretat i d’Higiene
Ambiental i el Vicerectorat de Cam-
pus i d’Estudiants acaben d’editar La
gestió ambiental a la Universitat
Autònoma de Barcelona. Memòria
2000-2001. Des de l’estructura de
la gestió ambiental fins a totes les
activitats dutes a terme en el perío-
de comprès en la memòria, el tre-
ball recull l’activitat que s’ha fet a la
UAB per preservar un model de
desenvolupament sostenible. A la
memòria, s’hi adjunta un CD-ROM
que conté, en format informàtic,
un arxiu fotogràfic i dos vídeos so-
bre la gestió ambiental i l’entorn
natural de la UAB.

11Serveis i publicacions

UAB Idiomes
En la darrera Junta de Rectors de les Universitats Catalanes, es va apro-
var el model d’avaluació de domini d’idiomes que, amb caràcter inter-
universitari, servirà per acreditar el nivell de coneixement d’idiomes ne-
cessari per obtenir una titulació universitària. Aquest model inclou una
part informatitzada i autoadaptativa, basada en un model CAT (compu-
ter adaptive test), que ha dissenyat i desenvolupat el Servei d’Idiomes Mo-
derns –el Simtest–, i que ja s’ha aplicat en els exàmens dels cursos semi-
intensius d’anglès d’UAB Idiomes Campus del primer semestre. El juny que
ve, el nou sistema d’avaluació es generalitzarà per a tots els alumnes de
cursos d’anglès d’UAB Idiomes Campus i d’UAB Idiomes Sabadell i, de ma-
nera experimental, per a UAB Idiomes Barcelona. 

Com cada any, s’organitzen cursos intensius d’estiu a tots els centres
d’UAB Idiomes (Campus de Bellaterra, Sabadell i Barcelona). S’ofereixen
cursos de tots els nivells d’anglès, cursos de nivell inicial d’alemany, de francès,
d’italià i de català i espanyol per a estrangers, i cursos especials de con-
versa d’anglès, d’alemany, de francès i d’espanyol. Al web d’UAB Idiomes
es pot trobar informació detallada de l’oferta.

S’ha convocat la segona edició del Concurs de Narrativa d’UAB Idio-
mes, adreçat als alumnes d’UAB Idiomes. S’hi poden presentar treballs l’ex-
tensió màxima dels quals ha de ser de deu pàgines, en la llengua que s’es-
tudia o que s’hagi estudiat anteriorment a UAB Idiomes. El termini per a
la presentació d’originals finalitza el 23 d’abril vinent. 

El 14 de febrer, es van inaugurar el sis nous laboratoris integrats 
per a pràctiques docents de Biologia i Ciències Ambientals, a la Facultat 
de Ciències. El rector, Lluís Ferrer, i el degà de Ciències, Antoni Méndez,

van assistir a l’acte, on també van ser-hi presents els vicedegans, 
els directors dels departaments i el personal dels laboratoris. 

Laboratoris integrats

Mas-Colell visita UAB Idiomes al Saló de l’Ensenyament.



Campus

osé Saramago va dir no a la guerra,
no la injustícia, no a la fam, no a la
mort dels infants, no a la falsa de-
mocràcia i no al nou imperialisme. Sa-
ramago va fer una crida als

estudiants que omplien de gom a gom la
sala d’actes del Rectorat el dia 4 de març
perquè s’oposin amb força al joc d’inte-
ressos que mouen el món. «La vostra jo-
ventut i les nostres conviccions són l’ú-
nica esperança que ens queda», va dir el
premi Nobel de Literatura de l’any 1998.

L’escriptor portuguès va pronunciar
la seva conferència en el marc del cicle
Llengua, Coneixement i Creativitat, que
aquest curs té lloc a la UAB sota el lema
«Any de les llengües».

Saramago va parlar de la llengua
com a eina que s’ha de mantenir en bon
estat per ser utilitzada; va defensar la cla-
redat del llenguatge i el paper de la li-
teratura en l’intent de comprendre el
món, i va explicar la seva experiència
personal quan, després del triomf de la
dreta a mitjan anys setanta a Portugal,
va ser destituït com a periodista del Diá-
rio de Notícias. Aquest va ser el punt
d’inflexió per dedicar-se plenament a la
literatura. 

Va fer un recorregut incisiu pel sig-
nificat de les paraules i la frivolitat amb
què s’utilitzen en els mitjans de comuni-
cació i va criticar l’abús que es fa dels
diccionaris de sinònims. Cada paraula de-
fineix un matís que no es pot intercan-
viar fàcilment. Així doncs, va decidir declarar
fora de la seva llei creativa els socorredors
sinònims.

Saramago va dir: «No a la guerra»

J
En el moment del col·loqui, l’escriptor com-

promès va deixar pas al polític militant. Va de-
nunciar amb fermesa el nou ordre mundial
que es prepara amb la intervenció militar a l’I-

mesos Ryszard Kapuscinski. Va reafirmar la
seva defensa del poble palestí tot recordant que
cada època té les seves víctimes i els seus 
botxins. 

La pregunta sobre per què escriu? va
donar lloc a una extensa reflexió sobre el
paper de l’art, els interrogants del sentit
de la vida, la solidaritat amb el proïsme i
la responsabilitat individual, i com a guia
per a navegants va recomanar Assaig so-
bre la ceguesa.

Una càlida i prolongada ovació va clou-
re la presència de l’escriptor portuguès,
que va ser presentat per Helena Tan-
queiro, directora de l’Instituto Camões,
la qual va recordar la primera visita de Sa-
ramago a la UAB, ara fa tres anys, quan
va presentar el primer premi Giovanni
Pontiero de traducció del portuguès al
castellà i al català. 

La professora Tanqueiro va glossar la
personalitat literària i humana de Sara-
mago i va evocar els seus lligams amb la
Facultat de Traducció i d’Interpretació i la
seva col·laboració per tal d’endegar l’Ins-
tituto Camões.

Després de signar nombrosos exemplars
de les seves obres a molts dels participants
a la conferència i posterior col·loqui, el pro-
fessor de la UAB Ignacio Morgado li va lliu-
rar un exemplar del seu llibre Història de
Portugal, un treball d’apropament a la
realitat portuguesa fet per una persona
nascuda a la ratlla de Portugal i que co-
neix i vol potenciar les relacions entre

els pobles de la Península tot recordant la fra-
ternitat ibèrica com havia defensat l’historia-
dor portuguès Oliveira Martins.
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José Saramago, el 4 de març a la UAB.
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Premi als professors 
de Veterinària
La Generalitat de Catalunya ha decidit con-

cedir, a títol col·lectiu, la Distinció Jaume

Vicens Vives als professors de la Facultat

de Veterinària de la UAB en reconeixe-

ment a l’esforç realitzat en la millora de la

qualitat docent universitària. La Distinció

és una menció creada l’any 1996 per la

Generalitat amb l’objectiu de premiar la

qualitat en la docència universitària. En

edicions anteriors, van rebre aquest premi

els professors Francesc Xavier Barà (UPC),

Cristóbal Mezquita (UB), Octavi Fullat (UAB),

Claudi Alsina (UPC), Enric Lluch (UAB) i

Maria Antònia Canals (UdG).

Vicente Ausina Ruiz
El professor Vicente Ausina Ruiz, del Departament de Genètica 
i de Microbiologia, i cap del Servei de Microbiologia Clínica i coordinador
de Patologia Infecciosa de l’Hospital Universitari «Germans Trias i
Pujol», ha estat guardonat amb el VII Premio Fundación Uriach Cien-
cias de la Salud d’enguany. 
Aquest premi, que es convoca bianualment, reconeix la trajectòria pro-
fessional d’un especialista en ciències de la salut que estigui en 
actiu i hagi desenvolupat el seu treball a l’Estat espanyol.
Les aportacions del doctor Ausina han estat nombroses i entre les quals

cal destacar el seus estudis sobre la taxonomia de Mycobacterium, que han permès desco-
brir dues noves espècies que avui són presents a tots els tractats de l’especialitat; el desen-
volupament de noves tècniques de diagnòstic ràpid de micobacteris i de tuberculosi; el 
desenvolupament de models experimentals de tuberculosi murina, molt fidels a la tubercu-
losi humana i que estan permetent d’estudiar el disseny de tractaments més curts; i noves
tècniques instrumentals per al diagnòstic d’infeccions respiratòries causades per pneumo-
cocs o Legionella pneumophila a través de l’orina, les quals permeten obtenir el diagnòstic
en només mitja hora i de manera no lesiva. 

El Premio Fundación Uriach Ciencias de la Salud es va lliurar el 15 de gener passat, al 
Palau de la Generalitat, en el decurs d’un acte presidit per Jordi Pujol.

raq i el clamor amb què els desvalguts del món
reclamen un lloc al sol. Va mostrar la seva in-
dignació davant les injustícies, i va demanar el
compromís dels joves com ho va fer fa dos


