
Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) ha
avaluat positivament 22
dels programes de docto-

rat que ofereix la Universitat Autònoma de
Barcelona, un 13 % del total d’acredita-
cions atorgades a totes les universitats
espanyoles. Aquests programes seran in-
tegrats en la relació de Programes de Doc-
torat de Qualitat a les Universitats, refe-
rent de garantia de qualitat i requisit
necessari per participar en les convo-
catòries d’ajudes a la mobilitat de pro-
fessors i estudiants.

La UAB és la primera universitat ca-
talana en nombre total d’alumnes de doc-
torat i la segona d’Espanya.

La Direcció General d’Universitats del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha fet
pública l’avaluació dels programes de doc-
torat que optaven a la Menció de Quali-
tat. L’ANECA ha avaluat 916 programes de
doctorat de 53 universitats, que repre-
senten el 36 % dels programes que im-
parteixen aquestes universitats. Un total de
167 programes, que representen el 18,23 %

del total d’avaluats, han obtingut la Men-
ció. Pel que fa a la UAB, es van presentar
56 programes, dels quals 22 han rebut la
certificació, és a dir, un 39 % dels presen-
tats.

L’obtenció de la Menció de Qualitat
permet participar en les convocatòries
d’ajudes a la mobilitat de professors i d’es-
tudiants, com també obtenir subvencions
per a despeses relacionades amb el des-
envolupament d’un programa.

La certificació és un procés d’avaluació
externa, sol·licitat de manera voluntària
per cada programa de doctorat que s’ha
d’avaluar, per la qual cosa es comprova l’a-
compliment d’un conjunt d’especificacions
cientificotècniques, i els continguts, l’es-
tructura i els objectius de cada programa.
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La UAB lidera els «doctorats de qualitat»
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En els darrers anys, i amb la creació de
l’Escola de Doctorat i de Formació Con-
tinuada, s’ha assolit un ràpid desen-
volupament tant pel que fa a infraes-
tructures com al nombre de programes
de doctorat: 73 programes i 3.423 es-
tudiants el curs 2002-2003. Així, la
UAB és actualment la primera univer-
sitat catalana en nombre total d’a-
lumnes de doctorat i la segona univer-
sitat espanyola, només superada per la
Universitat Complutense de Madrid.
Els estudiants de doctorat representen
el 8,6 % del total d’estudiants de la
UAB, quan la mitjana de les universi-
tats catalanes és el 4,8 %. La UAB és
també la universitat catalana amb més
estudiants de doctorat provinents d’al-
tres universitats. El curs 2001-2002,
un 54 % d’estudiants de doctorat no
eren titulats a la UAB. D’aquests, 771
venien d’universitats estrangeres.

Una comunitat que
representa el 8,6 % 

Energia fotovoltaica, al campus

Des de finals de maig, s’està instal·lant a la
plaça Cívica del campus, sobre les cober-
tes del restaurant i de l’edifici d’associa-
cions, una planta d’energia fotovoltaica.
La potència de pic instal·lada per al conjunt

de la instal·lació serà de 50,49 kW, mentre
que la producció elèctrica anual es preveu
de 62.089 kWh/any. Aquesta producció
evitarà l’emissió a l’atmosfera de 12 tones
de CO2, que requeririen unes dues hectà-

rees de bosc mediterrani per ser fixades.
Pròximament s’instal·larà una pantalla
electrònica a la plaça Cívica on s’exposarà
diàriament la informació referent a la quan-
titat d’energia generada per la instal·lació
fotovoltaica perquè la comunitat univer-
sitària en conegui el funcionament i la pro-
ducció.

El vicerector de Campus i d’Estudiants,
Manel Sabés, va presentar recentment la
instal·lació, que esdevindrà una de les més
grans de Catalunya. Coincidint amb això, la
UAB va presentar, el 12 de juny, els pro-
grames més recents que ha dut a terme en
l’àmbit de la gestió ambiental. També va in-
cidir en la recent gestió dels residus de la
Fira d’Abril de Catalunya, amb la recollida
selectiva del 46 % dels residus generats,
una experiència que s’ha dut a terme en la
celebració del Rocío. 

Sabés també va destacar el nucli d’in-
vestigadors, prop de dos-cents, que porten
a terme la seva tasca de recerca en aquest
àmbit. Aquesta xifra situa la UAB com la pri-
mera universitat catalana en nombre d’in-
vestigadors en recerca ambiental. 

L’
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Enriqueta Vidal, nova vicegerent
Enriqueta Vidal Domènech és, des del 17 de juny, la nova vicegerent de
Recursos Humans, en substitució de Montserrat Roca. Llicenciada en
Filologia i en Psicologia per la Universitat de Barcelona, Enriqueta Vidal
ha estat fins ara directora del Departament de Consultoria i Desenvolu-
pament a la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC). Anteriorment ha-
via estat professora del Departament de Projectes d’Enginyeria de la UPC
i adjunta a la direcció de l’ICE. Durant la seva estada a l’FPC, va col·la-
borar en la definició de l’estratègia i el model de formació continuada d’a-
questa organització i la seva adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Su-
perior, i va treballar per a empreses i organitzacions en projectes de
consultoria d’organització. Montserrat Roca continuarà col·laborant en
altres àmbits de responsabilitat de la UAB.

Nova degana
La professora Laura Berenguer i
Estellés és, des de l’1 de juny, la no-
va degana de la Facultat de Tra-
ducció i d’Interpretació. L’equip
de l’actual deganat d’aquesta fa-
cultat el formen Olivia Fox, Mariano
Solivellas, Odile Ripoll, François Le-
noir, Olga Torres, María Carmen
Férriz, Mariana Orozco, Pilar Sán-
chez, Joaquim Sala i Josep Manuel
Brañas.

es avaluacions del pro-
fessorat i els efectes del
problema originat arran
del recurs presentat pel
Govern en contra d’al-

guns articles de la Llei d’Universitats
de Catalunya (LUC) van obrir l’infor-
me del rector al darrer Consell de Go-
vern del 18 de juny. 

En relació amb l’Agència Nacio-
nal d’Avaluació, Lluís Ferrer va afir-
mar que està treballant en les línies
habituals d’avaluació, i que s’ha acre-
ditat un 72 % de les peticions pre-
sentades.

A Catalunya, mentrestant, s’es-
pera que pròximament s’iniciïn con-
verses amb la Generalitat per donar sor-
tida a la qüestió de les acreditacions.
Segons el rector, durant aquest perí-
ode, i fins que no s’arribi a acords amb
l’Agència catalana, les universitats re-
bran els informes i intentaran selec-
cionar les persones que millor encai-
xin en els perfils docents.

Un pas més en aquest procés d’a-
valuació serà l’experiència pilot d’a-
creditació de titulacions, que es rea-
litzarà el curs vinent amb sis o vuit
ensenyaments universitaris. Aquesta
iniciativa, que mostrarà com s’ava-
lua una titulació i en funció de quins
indicadors, servirà per posar en mar-
xa un sistema que es vol aplicar a
partir del curs 2004/2005.

Lluís Ferrer també es va referir
a la segona fase de la convocatòria
de places d’habilitació, a la qual 
s’han presentat unes tres-centes
persones. El rector va afirmar que hi
ha un cert desconeixement sobre el
procés d’habilitació i sobre les fun-
cions de l’habilitador, i que s’està
fent un manual que serveixi per acla-
rir una mica la qüestió. Així mateix,
va mencionar que s’ha acordat es-
tablir uns mecanismes que permetin

incorporar al sistema professors es-
trangers.

Sobre el desenvolupament de de-
crets derivats de la LOU, el rector va
explicar la normativa relacionada amb
el crèdits fets i les qualificacions. Va
dir que els estudis seran de 60 crèdits
l’any, que cada crèdit comprendrà en-
tre 25 i 30 hores de classe, i que la res-
ta s’aconseguirà amb altres activi-
tats. En conjunt, seran unes 35-40
setmanes acadèmiques, incloent-hi
els exàmens. Les qualificacions es-
taran en una escala d’1 a 10.

En referència als decrets que des-
envolupen els estudis de grau i de
postgrau, es va destacar que són molt
reglamentistes i que preveuen una
troncalitat del 70 % dels crèdits, ex-
cepte l’últim curs. «Aquest fet limita
l’autonomia universitària i dificulta
les titulacions conjuntes amb altres uni-
versitats europees», va afirmar el
rector. 

Els becaris de recerca i les seves
demandes van ser un altre punt de l’in-
forme. Segons Lluís Ferrer, el decret
que defineix el perfil dels becaris in-
vestigadors no resol els problemes
d’aquest col·lectiu ni les seves de-
mandes, «perquè hauran de conti-
nuar pagant impostos sense tenir
dret a l’atur».

Pel que fa a la UAB, Lluís Ferrer
va afirmar que, acabada la fase d’Es-
tatuts, que estaran en fase de lega-
lització durant tres mesos, la nostra
universitat s’ha de concentrar en els

gran reptes que planteja el pla direc-
tor. Així, al llarg de l’any vinent, l’Autò-
noma tindrà a l’horitzó dos temes
clau. En primer lloc, la qualitat de la
docència, amb un nou impuls a la in-
novació docent i a la creació d’uni-
tats de control de qualitat: «Necessi-
tem tenir una estructura de qualitat
interna». En segon lloc, la integració
a l’espai europeu. En aquest sentit,
el rector va afegir que està previst
que el lloc de treball que ha deixat el
vicegerent Ramon Corbella l’ocupi un
expert en temes de convergència eu-
ropea.

Respecte a la recerca i a les re-
lacions amb l’entorn, el rector es va
referir al desenvolupament de l’Es-
fera UAB. «El model de recerca de
l’Autònoma és el més sòlid i, per tant,
el que té més possibilitats de futur»,
va afirmar Lluís Ferrer, que conside-
ra que el model defensat pel DURSI,
de centres de recerca independents
de la universitat, és menys sostenible
i políticament inestable: «L’Autòno-
ma ha optat pel seu capital humà,
per un model de centres de recerca
dirigits per professors universitaris». 

El rector va anunciar també la
incorporació d’Enriqueta Vidal com
a nova vicegerent de Recursos Hu-
mans, un canvi que respon, segons Fer-
rer, a la voluntat de la Universitat de
posar en marxa una política de per-
sonal més innovadora, que optimitzi
i dinamitzi els recursos actuals: «Ne-
cessitem sentir que estem en una or-
ganització que ens permet la pro-
moció i el creixement professional.
Hem d’utilitzar els recursos de la ma-
nera més adient i hem de ser exi-
gents si volem situar la UAB entre
les institucions europees d’excel·lèn-
cia».

AAccoorrddss: http://www.uab.es/rela-
cions institucionals
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a Universitat Autòno-
ma de Barcelona ha su-
perat aquest curs 2002-
2003, per primer cop,
la xifra de mil estudiants

Erasmus procedents de 22 estats
d’Europa. Fins ara, i a tot el conti-
nent europeu, aquesta xifra només
l’havien assolit les universitats de
Barcelona, de Granada i la Com-
plutense de Madrid, universitats
molt més grans que la UAB en nom-
bre absolut d’estudiants.

El curs passat van venir 933 es-
tudiants mitjançant el programa
europeu Sòcrates-Erasmus, i aquest
curs, 1.052. Aquest increment s’ha
vist acompanyat per un augment
també dels estudiants no europeus,
amb els quals se supera per primer
cop els tres mil estudiants estran-
gers. En total, la UAB rep estudiants
de 85 països dels cinc continents.

Pel que fa als estudiants Eras-
mus, Itàlia és el primer país d’origen
(24 %), seguit d’Alemanya (18,7 %), de
França (15,3 %), de Portugal (8 %) i
del Regne Unit (5 %), d’on ha tornat
a augmentar el nombre d’estudiants
vinguts després d’uns anys de re-
cessió. Per centres i amb les dades ac-
tuals, la Facultat de Filosofia i Lle-
tres ha rebut 216 estudiants; la de
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Més de mil estudiants Erasmus
en un curs per primera vegada 

Segon any de vida per al Programa
d’Assessors d’Estudiants
El Programa d’Assessors d’Estudiants
(PAE) s’engega per segon any con-
secutiu. Es tracta d’un projecte que
organitza el Vicerectorat de Cam-
pus i d’Estudiants en què els alum-
nes dels darrers cursos ajuden a
conèixer la UAB als estudiants de
primer curs. 

La tasca de l’estudiant asses-
sor és ajudar els nous alumnes a
integrar-se plenament en la vida de

l’Autònoma. Així, l’estudiant dóna
informació sobre els serveis i les
activitats que ofereix la UAB en ge-
neral, i el centre docent en particu-
lar, i fomenta la participació en ini-
ciatives per millorar la formació
universitària.

Per assolir aquest objectiu, l’as-
sessor té el suport d’equips de co-
ordinació formats per un pedagog,
un orientador i un psicòleg. 

En aquest segon any de vida, el
PAE  s’ha ampliat i s’ofereix a les ti-
tulacions d’Administració i Direcció
d’Empreses, Biologia, Ciències Econò-
miques, Ciències Empresarials (Sa-
badell), Dret, Educació Infantil, Físi-
ca, Humanitats, Informàtica –tant
l’Enginyeria Superior com les en-
ginyeries tècniques de Sistemes i de
Gestió–, Pedagogia, Psicologia, Re-
lacions Laborals i Veterinària. 

L

Traducció i d’Interpretació, 151; la de
Ciències Econòmiques i Empresa-
rials, 131; la de Ciències Polítiques i de
Sociologia, 117; la de Ciències de l’E-
ducació, 74; la de Dret, 65; la de Cièn-
cies de la Comunicació, 65; la de Me-
dicina, 47; la de Psicologia, 47; la de
Ciències, 41; la de Veterinària 28; i
l’Escola Tècnica Superior d’Engi-
nyeria, 10.

En les altres activitats del pro-
grama Sòcrates, la UAB participa
en dos projectes Lingua (aprenen-
tatge de llengües), en cinc de Co-
menius (educació no universitària),
en dos de Grundtvig (educació d’a-
dults) i en un de Minerva (educa-
ció a distància).

En conjunt, la Universitat Autò-
noma de Barcelona és la universi-
tat espanyola que participa en més
projectes Sòcrates.

Pel que fa a la resta del món, la
UAB té en marxa un projecte de mo-
bilitat del programa Europa-Estats
Units i un altre d’Europa-Canadà, i
ha ampliat la xarxa d’universitats
participants en el programa de mo-
bilitat de la UAB, que ara inclou in-
tercanvis amb institucions d’Ar-
gentina, Austràlia, el Brasil, el
Canadà, Corea del Sud, Costa Rica,
Colòmbia, Equador, els Estats Units,
Israel, el Japó, el Marroc, Mèxic, la
República Popular de la Xina, Pa-
lestina i Xile. 

A més de continuar la presèn-
cia a l’Àsia central, la UAB realitza
cursos per a grups d’estudiants d’u-
niversitats del Japó, Austràlia i els
Estats Units.

Com a conseqüència de tot això,
la UAB ha superat per primer cop els
tres mil estudiants estrangers. 

El rector de la UAB, l’alcalde de Barcelona i el conseller Mas Colell, 
el dia 3 de juny, en la benvinguda als estudiants Erasmus a Pedralbes.
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es perspectives de ren-
dibilitat de les xarxes
de telecomunicacions
per cable i de banda am-
pla, els canvis d’esce-

nari que generaria una fusió entre Au-
na i Ono, i les perspectives de diverses
empreses dels Estats Units i d’Itàlia
van centrar els continguts de les 
VIII Jornades del Cable a Catalunya.

Aquestes jornades, que va or-
ganitzar el Centre d’Estudis sobre
el Cable (Cecable), amb la col·labo-
ració de la UAB, la Generalitat de
Catalunya i la Fundació Catalana per
a la Recerca, es van dur a terme els
dies 15 i 16 de maig, a l’Escola Uni-
versitària d’Informàtica de Sabadell.

La primera sessió va analitzar
«L’evolució de les xarxes de banda
ampla a Catalunya». Hi van interve-
nir Joan Francesc Fondevila, Fran-

cesc Gòdia, vicerector de Projectes
Estratègics de la UAB, i represen-
tants de Telefónica, Draka Cables,
Auna Telecomunicacions, Lartec,
COLT Telecom España, FTS Spain i
Caixa Sabadell.

«Els anys 2003 i 2004 seran de-
cisius per a la consolidació del cable
i la banda ampla a Catalunya i Es-
panya, ja que una fusió dels dos
grans grups crearia una xarxa al-
ternativa de gran qualitat i d’abast es-
tatal que revolucionaria el sector»,
va afirmar Fondevila.

La segona sessió, presidida per
Remo Suppi, director de l’Escola Uni-
versitària d’Informàtica de Sabadell,
va analitzar «Les claus de l’èxit dels
continguts a les xarxes de banda
ampla: l’e-business». Hi van partici-
par diferents empreses relaciona-
des amb el sector.

a Facultat de Traducció
i d’Interpretació va aco-
llir, el 21 de maig, la inau-
guració de la Càtedra
Jordi Arbonès, la pri-

mera dedicada a un traductor al ca-
talà. L’acte va ser presidit pel vice-
rector d’Investigació, Josep Santaló,
i van participar-hi l’actriu Rosa No-
vell, qui va recitar textos traduïts,
l’escriptor i amic personal d’Arbonès
Joaquim Carbó, i el director de la
Institució de les Lletres Catalanes,
Francesc Parcerisas.

Emmarcat dins d’aquesta càte-
dra, la família del traductor ha cedit
a la UAB tot el llegat d’Arbonès, el qual
ha quedat dipositat a la Biblioteca 
d’Humanitats.

«A través d’aquesta càtedra, vo-
lem afavorir la investigació i els lli-
gams entre la literatura i la traduc-
ció», va explicar el vicerector
d’Investigació, Josep Santaló, a l’inici
del seu parlament. 

Santaló també va ressaltar que
amb aquesta càtedra es «ret home-
natge a una persona que va dedicar
la vida a la traducció, a la qual va
donar prestigi tot buscant alguna
cosa més que no pas la simple trans-

formació de paraules». La satisfac-
ció per la inauguració de la Càtedra
també es va fer palesa amb el discurs
del degà de la Facultat de Traducció
i d’Interpretació, Joan Fontcuberta,
qui va destacar que es tractava del
«primer acte en el qual l’homenatjat
és un traductor», fet que va asso-
ciar directament amb la «sensibilitat
pel món de les lletres» que existeix
a l’Autònoma. En aquest sentit, Font-
cuberta va considerar que amb l’ho-
menatge a Arbonès es reconeixia la
tasca professional de tots els tra-
ductors.

Un dels punts més emocionants
de l’acte va ser la cessió a la UAB del
llegat documental d’Arbonès per
part dels seus fills. La donació con-
sisteix en un ampli volum de llibres,
cartes i materials inèdits, que cons-
titueixen un punt de referència tant
per als estudiants com per als in-
vestigadors de l’obra del traductor. 

Jordi Arbonès va morir l’any
2001 a l’Argentina, on residia des
del 1956. Al llarg de la seva vida, va
traduir al català més de 140 títols, so-
bretot d’autors rellevants, i va gua-
nyar el Premi Nacional de Traduc-
ció de la Generalitat de Catalunya. 

Campus

El traductor Jordi Arbonès és recordat
amb una càtedra amb el seu nom
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A dalt, Jordi Arbonès en un 
assaig teatral; a baix, de petit.

L

Jornades del Cable 
a l’Escola d’Informàtica

Dret i llengua
El Seminari sobre Dret i Llengua,
organitzat conjuntament pel Ga-
binet de Llengua Catalana i la Fa-
cultat de Dret, ha arribat, plena-
ment consolidat, a la sisena edició.
Les sessions d’enguany van tenir
lloc el dies 14, 21 i 28 de maig.
També es van fer actes paral·lels:
el Juriconcurs, un concurs sobre
llenguatge jurídic, els guanyadors
del qual es van premiar amb en-
trades per al teatre, i una exposició
de llibres de dret en català.

Els participants a les sessions
del Seminari van ser set professors
universitaris (Antoni Milian, de la
UAB), un membre del Consell Con-
sultiu de la Generalitat, un tèc-
nic del Departament de Justícia,
un membre del Patronat Català
Pro Europa, un magistrat i un ad-
vocat. A cada edició del Semina-
ri es tracta la relació entre el dret
i la llengua des de perspectives di-
verses. 

L
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Cooperació amb la Sindicatura de
Greuges per divulgar els drets humans

Anton Cañellas, Francesca Puigpelat, Lluís Ferrer i Jordi
Porta, síndic de la UAB, després de la signatura del conveni.

Inserció laboral 

Les instal·lacions de l’edifici
d’Estudiants de la UAB van aco-
llir, el 28 de maig, la Jornada
d’Integració Laboral, que anual-
ment s’orienta cap al col·lectiu
dels universitaris amb discapa-
citats de l’Autònoma. L’acte, el
va organitzar el Programa d’In-
tegració d’Universitaris amb
Necessitats Especials (PIUNE) i
l’Associació de Disminuïts de la
UAB (ADUAB). 

El director de la Fundació
Autònoma Solidària, Jordi Tolrà,
que va presidir l’acte, va mani-
festar: «No volem que aquesta
sensibilitat es quedi només en
una experiència pionera, sinó que
es desenvolupi una línia d’actua-
ció interuniversitària amb una de-
claració conjunta que consideri
la integració laboral del discapa-
citat un fet normal».

A l’acte, també van partici-
par-hi llicenciats universitaris amb
discapacitats que ja són dins del
mercat de treball, i que van ex-
plicar algunes de les seves expe-
riències.
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tat Autònoma de Bar-
celona, Lluís Ferrer, i el
síndic de Greuges de Ca-
talunya, Anton Cañellas,

van signar, el dia 30 de maig, a la
Facultat de Dret, un conveni marc
de col·laboració per apropar totes
dues institucions i cooperar en la di-
vulgació dels drets humans i de les
llibertats públiques, així com també
en la difusió del coneixement de la
institució del Síndic de Greuges de Ca-
talunya en el món universitari.

Cal destacar dos aspectes sig-
nificatius d’aquesta col·laboració:
d’una banda, el de la Universitat, en
mantenir permanentment relació
amb l’entorn socioeconòmic i les ins-
titucions que facilitin la seva tasca
educativa, i també l’intercanvi i la
difusió del coneixement científic i
cultural; i de l’altra, el del síndic de
Greuges de Catalunya, que, per al
millor acompliment de la missió que
té encomanada, està interessat a di-

fondre la institució a fi que els ciu-
tadans coneguin la seva existència,
els seus serveis i les seves possibili-
tats d’intervenció. 

L’acord estableix que la UAB i el
síndic col·laboraran en activitats de
caràcter docent, assistencial, d’in-
vestigació i assessorament. Així, fa-
ran un curs de 25 hores per als alum-
nes de la UAB sobre la Sindicatura de
Greuges i les estades en pràctiques
d’alumnes de la llicenciatura de Dret
de la UAB a la seu de la Sindicatura. 

A més, les dues institucions es
comprometen a portar a terme l’e-
xecució conjunta de programes o
projectes d’investigació, a formar
personal investigador i a tenir un
accés recíproc als fons bibliogràfics
i documentals. 

Tant la degana, Francesca Puig-
pelat, com el rector, Lluís Ferrer, es
van congratular de l’acord. Per la
seva banda, el síndic va recordar la
seva presència a la UAB quan va ser
president del Consell Social.

E

a reflexió sobre la nova
Europa, l’anàlisi i l’evo-
lució dels drets fona-
mentals en la Conven-
ció per al futur d’Europa

i el Tractat Constitucional, com tam-
bé els diversos àmbits de protecció
d’aquests drets, constitueixen l’eix
central del seminari El Futur d’Eu-
ropa: Constitució i Drets Fonamentals. 

Organitzades per la professo-
ra Teresa Freixes, del Departament
de Ciència Política i de Dret Públic
de la UAB, en col·laboració amb la
seu del Parlament Europeu a Bar-
celona, la Generalitat i l’Institut Eu-
ropeu de Dret, aquestes jornades
van tenir lloc el dies 16 i 23 de maig.

La primera sessió, inaugurada
per la professora Maria Jesús Es-
puny, vicedegana de la Facultat de
Dret, va consistir en una reflexió
sobre la situació actual dels drets fo-
namentals a la Unió Europea i la
seva futura evolució. La segona ses-

sió, que va tenir lloc a l’Oficina del
Parlament Europeu a Barcelona, va
començar amb una taula rodona
sobre «La Convenció per al futur
d’Europa i el Tractat Constitucio-
nal», i la va moderar la professora
Freixes, que va fer una breu expo-
sició dels antecedents de la Con-
venció i la seva composició, com
també del contingut del futur Trac-
tat Constitucional.

L’eurodiputada Anna Terrón va
explicar el perquè de la necessitat d’u-
na convenció per al futur d’Europa
i la situació actual dels debats, i va
incidir en la reforma de les institu-
cions, la definició de les polítiques 
comunitàries, la simplificació dels
tractats i la inclusió en aquests de 
la Carta de Drets Fonamentals de la
Unió.

Anna Terrón va comparar les
diferents opcions objecte de debat
i les possibles solucions tenint en
compte l’última ampliació europea.

L

Constitució i drets
fonamentals a Europa



oincidint amb el desè
aniversari dels estudis
de Ciències Ambientals
a la UAB, es va presen-
tar un estudi sobre la

inserció laboral d’aquests llicenciats,
a càrrec de Jordi Pon i Llorenç Milà,
de l’Associació Catalana de Ciències
Ambientals. 

Amb dades obtingudes a partir
de 223 enquestes a llicenciats de tot
Catalunya, l’estudi posa de manifest
que el 89 % dels llicenciats en cièn-
cies ambientals des que es va ini-
ciar la titulació a la UAB treballen
en el sector ambiental, mentre que
un 4 % treballa en altres sectors i un
7 % es troba sense feina.

Pel que fa als principals àmbits
temàtics, un 19 % dels llicenciats
treballen en formació i comunicació
ambiental; un 16 %, en gestió am-

biental municipal; un 14 %, en ges-
tió ambiental a la indústria; un 
12 %, en gestió de recursos i es-
pais naturals; un altre 12 % en ges-
tió i tractament de residus, mentre
que un 9 % treballa en àmbits di-
versos d’avaluació d’impacte am-
biental.

L’estudi també mostra que molts
dels llicenciats treballen en diver-
sos d’aquests àmbits alhora. Amb
un sou mensual mitjà de 1.030 €, la
meitat dels llicenciats treballen re-

partits entre l’administració pública
i les consultories privades; un 18 %,
en universitats i centres de recer-
ca; el 10 %, en fundacions i associa-
cions; un 8 %, a la indústria, i un 
5 % dels llicenciats treballen per
compte propi, com a autònoms. 

La UAB va endegar fa més de
deu anys els estudis en Ciències Am-
bientals, una iniciativa que va ser
pionera a tot l’Estat i que avui acu-
llen més de trenta universitats es-
panyoles. 

Campus

El 89 % dels llicenciats en ciències
ambientals treballen en el sector
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Ja fa més de deu anys que la Universitat Autònoma de Barcelona va en-
degar els estudis de Ciències Ambientals, una iniciativa que va ser pionera
a tot l’Estat i que avui acullen més de trenta universitats espanyoles. Per
tal de fer un balanç de la primera dècada de la titulació, la UAB va reu-
nir, la darrera setmana de maig, experts en ciències ambientals i coordi-
nadors de la titulació d’arreu l’Estat. 

Sota el títol «Les ciències ambientals: formació, investigació i gestió»,
les jornades van acollir sessions sobre els models organitzatius de la
docència, la investigació i la gestió, els plans d’estudi, el tercer cicle i els
postgraus, la inserció laboral, així com també una sessió en què els llicenciats
en aquesta especialitat van explicar les seves experiències professionals. 

Deu anys dels estudis

Primera reunió de tots els degans
de Ciències de la Comunicació

La Facultat de Ciències de la Comunicació va acollir, els dies 19 i 20 de juny, la primera reunió de la Conferència de
Degans de Facultats de Ciències de la Comunicació de les universitats espanyoles. Constituïda el mes de desembre
passat a Màlaga, on també es va triar com a primer president Marcial Murciano, degà de la Facultat de la UAB, la Con-
ferència vol afavorir la cooperació entre els centres, acordar les competències dels degans i ser portaveu de l’expressió
col·lectiva pel que fa als temes que afecten les facultats de Ciències de la Comunicació. Els 45 participants de les 31
universitats que ofereixen aquests estudis van aprovar, entre d’altres, participar en el programa d’ajudes de l’ANE-
CA per tal de consolidar el model europeu de les facultats de Ciències de la Comunicació, del qual Espanya és pio-
nera, i un decàleg per harmonitzar les pràctiques externes dels alumnes.

LLaa  UUAABB  vvaa  sseerr  ppiioonneerraa

dd’’uunnss  eessttuuddiiss  qquuee  aavvuuii  

ooffeerreeiixxeenn  3300  uunniivveerrssiittaattss  



l dia 4 de juny es va tan-
car l’Any de les Llen-
gües amb un acte de
clausura a la Sala Tea-
tre de la Universitat

Autònoma de Barcelona. La part cen-
tral de l’acte va ser la representació
de l’espectacle Fragments amb dièresi,
preparat pel Centre de les Arts-Cultura
en Viu, i en el qual van participar
membres de l’Aula de Música, de l’Au-
la de Dansa i de l’Aula de Teatre, diri-
gits per Ricard Gázquez.

Els éssers humans no són gaire di-
ferents de molts animals per la seva
capacitat de comunicar-se, ni per l’-
habilitat per construir eines, ni per la
propietat de sentir i fer explícits di-
versos estats emotius, ni tan sols per
poder confegir mentalment una xar-
xa (més o menys sofisticada) de con-
ceptes. 

El veritable invent dels humans és
l’habilitat de poder expressar totes
aquestes capacitats, i amb un marge
infinit de creativitat, a través d’un sis-
tema lingüístic.

La Universitat Autònoma de Bar-
celona ha celebrat aquest merave-
llós «invent» durant tot aquest curs
acadèmic. Al llarg d’aquests mesos, 

s’ha portat a terme una sèrie d’ini-
ciatives que han tingut l’objectiu de
sensibilitzar la comunitat università-
ria no només cap a la necessitat de fo-
mentar el coneixement, l’estudi i el
bon ús de les llengües pròpies o es-
trangeres, sinó també de propiciar
una reflexió entorn del fenomen lin-
güístic en els seus vessants social,
històric, polític, cultural i artístic.

Diversos centres, departaments i
serveis de la Universitat han progra-
mat activitats amb motiu d’aquesta ce-
lebració. Com a part d’aquestes acti-
vitats, s’ha portat a terme un cicle
de conferències i taules rodones que,
amb periodicitat quinzenal, han tingut
lloc durant tot el curs.

El Cicle de Conferències sobre
Llengua, Coneixement i Creativitat
s’ha vertebrat entorn de temes molt
generals: en què consisteix el conei-
xement lingüístic, la importància so-

cial i educativa de la llengua i la lite-
ratura, i la llengua com a eina de cre-
ació i de transmissió de cultura.

Hi han intervingut investigadors,
professors i escriptors de tot el món,
com José Saramago, premi Nobel de
Literatura, o Ryszard Kapuscinski,
guardonat recentment amb el Premi
Príncep d’Astúries de Comunicació i
Humanitats.

Clausura de l’Any de les Llengües 

E
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Un espectacle de dansa va posar el punt final a la celebració
de l’Any de les Llengües a la  UAB el 4 de juny.

Antoni Miró, a l’Hemeroteca
Des de mitjan maig i fins al dia 19 de juny, s’ha pogut contemplar l’ex-
posició «Viatge interior», que el pintor Antoni Miró va presentar a la
sala d’exposicions de l’Hemeroteca de la UAB. L’obra de Miró consta
de 34 quadres en els quals el pintor expressa la seva visió del món 
emmarcada en el realisme social i en una clara denúncia del sofriment
humà. La UAB ha editat un catàleg de l’obra amb textos d’Isabel 
Clara-Simó, Josep Lluís Peris, Manuel Vicent, Salvador Espriu i Chief 
Seatel, els quals s’apropen a l’obra del pintor, que va realitzar la seva
primera exposició el gener de 1965. L’autor ha fet donació d’un 
mural a la Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans, que, sota
el títol Donem-nos la llengua, s’exposarà de manera itinerant a les 
diverses facultats de la UAB.

El Departament de Medicina i Cirur-
gia Animals ha rebut el Premi Pimes
2003, conjuntament amb l’empresa 
Semen Cardona, SL i el Grup d’In-
vestigació de Biologia Cel·lular de la
Universitat de Girona, com a reco-
neixement a la millor col·laboració
empresa-universitat. Aquest reco-
neixement l’atorga Pimec-Sefes. 

La distinció ha premiat l’acord
pel qual la Unitat de Reproducció Ani-
mal del Departament de Medicina i
Cirurgia Animals, sota la direcció de
la professora Teresa Rigau, realitza
tasques de recerca sobre la qualitat i
la rendibilitat de les dosis seminals
del verros de l’empresa Semen Car-
dona SL i la col·laboració d’aquesta em-
presa amb el Grup de Recerca de Bio-
logia Cel·lular de la Reproducció de la
Universitat de Girona.

Els premis Pimes els atorga anual-
ment la patronal Pimec-Sefes a les
millors iniciatives empresarials rea-
litzades a Catalunya. Els premis es
van lliurar el 22 de maig passat.

Premi
Pimes

SSaarraammaaggoo  oo  KKaappuusscciinnsskkii

hhaann  eessttaatt  aallgguunnss  
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n equip d’arqueòlegs
de la Universitat Autò-
noma de Barcelona
(UAB), de la Universitat
Nacional Autònoma de

Nicaragua (UNAN-Managua) i del
Consell Superior d’Investigacions
Científiques (CSIC) ha trobat evidèn-
cies arqueològiques de l’existència
d’una civilització prehistòrica, fins
ara desconeguda, a la selva de la cos-
ta atlàntica de Nicaragua. 

La troballa, que inclou la desco-
berta de petroglifs i d’uns insòlits
centres de producció i de distribu-
ció de monòlits, podria ampliar els lí-
mits geogràfics del procés que va
originar les ciutats de la civilització
maia. La civilització va desaparèixer
sobtadament fa uns 1.600 anys.

El novembre de 2002, l’equip
d’investigadors del Departament d’An-
tropologia Social i de Prehistòria de
la UAB i de la UNAN-Managua va pre-
sentar la descoberta del jaciment ar-
queològic El Cascal de Flor de Pino,
a Nicaragua. La troballa aportava in-
dicis de l’existència d’una antiga ci-
vilització fins ara desconeguda.

Les darreres dades obtingudes,
fruit de sis anys de recerca al bosc tro-
pical humit de la costa carib de Ni-
caragua, han donat lloc a la confir-
mació de l’existència d’aquesta
civilització: s’ha localitzat un impor-
tant nombre de jaciments arqueolò-
gics producte del poblament de la
zona entre l’any 1500 aC i el període
de la conquesta europea. 

L’aspecte més rellevant remet a
la identificació de l’existència d’una
societat complexa que va existir a la
zona durant prop de deu segles, en-
tre el 750 aC i aproximadament el
400 dC, desapareguda sense conti-
nuïtat. 

Durant el mes d’abril, l’equip de
recerca ha realitzat excavacions al
poblat prehistòric de Karoline i en
una de les plataformes de l’assenta-
ment d’El Cascal de Flor de Pino,
ambdues acompanyades de pros-
peccions de les àrees adjacents.
Aquesta intervenció s’afegeix a les
realitzades a partir de l’any 1998 per
la UNAN-Managua i la UAB, amb la in-
corporació del CSIC el 2002. 

ls professors del De-
partament de Biologia
Animal, de Biologia Ve-
getal i d’Ecologia de la
UAB Jesús Matallanas

i Tomás Munilla, especialistes en pei-
xos i aranyes de mar respectivament,
van participar en la campanya antàr-
tica Bentart 2003, que va portar a ter-
me un equip de vint-i-tres investi-
gadors de tot l‘Estat a bord del buc
oceanogràfic Hespérides, del 24 de
gener al 3 de març passat.

Els investigadors de la UAB han
pres mostres en 25 estacions a en-
tre 100 i 2.000 metres de fondària
i, amb l’ajut de diversos aparells (box
core, trineu suprabentònic, draga
Agassiz, nanses i CTD), han recupe-

rat un total de 36.184 exemplars d’a-
nimals marins, entre ells 769 peixos
i 345 aranyes de mar. En una pri-
mera anàlisi a bord de l’Hespérides,
ja s’han identificat alguns exemplars
que no pertanyen a cap espècie des-
crita fins ara, però és necessària una
anàlisi taxonòmica amb més detall per
tal de poder-ho confirmar. 

Les condicions extremes que
presenta l’Antàrtida dificulten les
tasques de recerca. En aquesta ex-
pedició, l’Hespérides va haver d’a-
guantar una tempesta de vint-i-sis ho-
res amb onades de set metres
d’alçada.

Per tal que els aparells pogues-
sin treballar en els escarpats fons
antàrtics, les estacions prèviament

es prospectaven amb sondes multi-
feix que proporcionaven la carto-
grafia i les isòbates de la zona.

De la mateixa manera, alguns
aparells de mostreig portaven in-
corporat l’Scanmar, un dispositiu
que indica la fondària a què es tro-
ba l’estri. Així mateix, s’han realit-
zat filmacions submarines mitjançant
l’ús d’un robot i amb immersions
d’escafandristes, de les costes de l’i-
lla de Pedro I i de Bahía Paraíso. 

Per saber en quines condicions
ambientals viuen els animals dels fons
antàrtics, els investigadors han mesu-
rat diferents paràmetres, com la tem-
peratura, la salinitat, la fondària, la
granulometria i la quantitat de matè-
ria orgànica, entre altres elements.

Ciència8

U

L’Autònoma descobreix una important
civilització prehistòrica a Nicaragua

Nova expedició a l’Antàrtida

E

Les troballes
� Un assentament amb arqui-
tectura monumental i una es-
tructura urbana que centralitza
políticament el poblament de l’è-
poca a la zona.
� Un assentament de petites co-
munitats camperoles.
� Art rupestre (petroglifs) asso-
ciat als jaciments d’aquest període.
� Diversos centres de producció
especialitzada i de distribució de
monòlits.

www.uab.es/arqueologia-nicaragua



er iniciativa de la Uni-
versitat Autònoma de
Barcelona, l’any 1988 va
iniciar la seva activitat el
consorci Centre de Re-

cerca Ecològica i d’Aplicacions Fo-
restals (CREAF), amb la participació
de la UAB, la UB, la Generalitat de Ca-
talunya i l’Institut d’Estudis Catalans
(IEC). 

El CREAF, que és un institut ads-
crit a la UAB i un centre consorciat
amb l’Institut de Recerca i Tecnolo-
gia Agroalimentàries (IRTA), s’ha
consolidat amb una producció cien-
tífica de qualitat.

L’IEC va acollir, el dia 10 de juny,
un acte de commemoració d’aquests
quinze anys d’existència, amb la par-
ticipació d’Andreu Mas-Colell, con-
seller del DURSI; Ramon Espadaler,
conseller de Medi Ambient; Lluís Fer-
rer, rector de la UAB; Josep Lapor-
te, president de l’IEC; Antonio Juárez,
vicerector de Recerca de la UB; Fer-
ran Rodà, director del centre; i Joan-
domènec Ros, membre de la Secció
de Ciències Biològiques de l’IEC. Al
llarg del pròxim curs acadèmic, el
CREAF organitzarà diverses activitats
amb motiu de l’efemèride, entre 
les quals destaca l’edició del llibre
CREAF 1998-2003.

Els objectius del CREAF són la
recerca bàsica i aplicada sobre els
sistemes ecològics terrestres, el
desenvolupament d’eines concep-
tuals i metodològiques per millorar
la gestió del medi, i la difusió dels

Centres de recerca 9

Centre de Recerca Ecològica
i d’Aplicacions Forestals

P

Activitats de formació

El CREAF també duu a terme activitats de formació, sobretot de postgrau,
mitjançant la participació i coordinació de cursos sobre temes de gestió i edu-
cació ambiental. Entre aquests destaquen el curs interuniversitari Europa-
USA. Ecosystem Management in Cultural Landscapes: Training a New Generation
of Environmental Professionals, on el CREAF dóna suport al programa d’in-
tercanvi d’estudiants de tres universitats europees i de tres nord-america-
nes. El CREAF porta la direcció científica del Mestratge de Teledetecció i Sis-
temes d’Informació Geogràfica, organitzat per l’Institut d’Estudis Espacials
de Catalunya (IEEC), i dóna suport al DMA per a la promoció i consolidació
del tractament de dades ambientals per al Sistema d’Informació Geogràfi-
ca. També participa en la coordinació del cicle de conferències Aula d’Eco-
logia; en l’organització del mestratge i la diplomatura de postgrau sobre Ges-
tió del Medi Ambient i Recursos Naturals amb la Universitat Nacional
Autònoma de Nicaragua; i en la coordinació del mestratge Població, Des-
envolupament i Medi Ambient: un Enfocament Rural, amb la Universitat
Politècnica de Nicaragua, entre d’altres. 

Un investigador treballant a la cambra de creixement del CREAF.

EEllss  oobbjjeeccttiiuuss  ssóónn  llaa  

rreecceerrccaa  ssoobbrree  eellss  ssiisstteemmeess

eeccoollòòggiiccss  tteerrrreessttrreess

Algunes xifres
Personal: 
82 persones (26 doctors)

Producció científica 98-02:
161 articles de recerca SCI
23 llibres 
2 CD ROM
16 tesis doctorals

Projectes vigents:
9 Comissió Europea
12 MCYT
1 CEAM
1 NSF (EUA)

Ingressos comptables:
2,19 M € (any 2002)
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coneixements mitjançant activitats
d’assessorament, formació i divul-
gació.

Les principals línies de recerca bà-
sica es relacionen amb l’ecologia
funcional dels ecosistemes terres-
tres, els efectes dels canvis globals
sobre la vegetació i els sòls, la dinà-
mica de resposta a les pertorbacions,

i els processos que generen i man-
tenen biodiversitat. En l’àmbit apli-
cat, destaquen el desenvolupament
de sistemes d’informació geogràfica,
la realització d’inventaris forestals
nacionals, la realització del mapa de
cobertes del sòl de Catalunya, i el
desenvolupament de tècniques per
a la correcta aplicació de fangs de de-
puradora en la restauració de sòls. 

Per portar a terme els projec-
tes, el CREAF col·labora amb diver-
ses entitats dedicades a la recerca,
entre les quals destaquen l’IRTA,
l’Institut Químic de Sarrià i el Centre
d’Ecologie Fonctionelle et Evolutive
(CNRS, Montpeller).



Fundació UAB
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La Vila Universitària celebra deu anys

Títol de Graduat en Arxivística

La UAB-Casa Convalescència va aco-
llir, el 6 de maig, Vila Universitària,
que va celebrar el 23 de maig el seu
desè aniversari. Per commemorar
els seus deu anys d’història, Vila Uni-
versitària va programar diverses ac-
tivitats esportives, culturals i lúdi-
ques. Entre els actes celebrats destaca
la prova de connexió a través d’un sis-
tema sense fil d’accés a la xarxa d’In-
ternet.

Aquest sistema pioner en una
instal·lació de les característiques
de la Vila Universitària estarà ple-
nament operatiu a l’inici del pròxim
curs i permetrà als residents accedir
a la xarxa mitjançant una targeta,
tant a l’interior dels habitatges com
a qualsevol indret de l’exterior de la
Vila Universitària.

Abans, però, va tenir lloc una
cursa d’atletisme, jocs de rol, caste-
llers i l’Operación Vila, una versió
adaptada del programa televisiu Ope-
ración Triunfo. Els assistents també

van poder gaudir d’una exhibició de
capoeira, timbals i malabars i del
grup Teatre de la Vila. 

L’octubre de 1992, la Vila Uni-
versitària de la UAB va rebre els
seus primers residents: eren més
de mil estudiants. Deu anys després,

ja han passat més de vint-i-cinc mil
persones per aquesta residència,
que disposa de cinc-cents vuitanta-
quatre apartaments, amb una ca-
pacitat per allotjar més dues mil
persones, amb els serveis corres-
ponents.

Fundació Josep Laporte 
Més de mig centenar d’associacions de pacients es van aplegar a l’edifici UAB-
Casa Convalescència amb motiu de la celebració del I Fòrum de Debat per
a Grups de Pacients. En la trobada, pionera a l’Estat espanyol, es van ana-
litzar les necessitats i característiques de la informació mèdica, l’accessibi-
litat a l’assistència sanitària, la relació metge/pacient, la implicació del pa-
cient en la presa de decisions, els seus drets i la seva participació en la
política sanitària. Les conclusions configuraran la Declaració de Barcelona
de les Associacions de Pacients, un document que neix amb la finalitat de
ser la veu dels pacients espanyols en la construcció d’un sistema sanitari cen-
trat en l’usuari, i esdevenir un document estratègic per als professionals, per
a l’Administració i per a la societat. La Fundació Biblioteca Josep Laporte
va organitzar el fòrum amb el patrocini de Merck Sharp & Dohme d’Espa-
nya, i amb l’aval de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Ba-
lears; l’Asociación Española Contra el Cáncer, la Federación de Diabéticos Es-
pañoles, la Liga Reumatológica Española i la Sociedad Española de Atención
al Usuario de la Sanidad.

Activitats 

Aquest estiu, el campus de la UAB
tornarà a acollir un gran nombre
d’activitats, coordinades per l’Agèn-
cia de Promoció d’Activitats i de
Congressos. En destaquem EMBO
2003, el mes de juliol, promogut pel
Departament de Bioquímica i de
Biologia Molecular, i el XVIII Con-
grés de l’Associació de Geògrafs Es-
panyols, el mes de setembre, pro-
mogut pel Departament de
Geografia. També han triat les nos-
tres instal·lacions els organitza-
dors del VII Congrés Nacional de
l’Associació Espanyola d’Ecologia
Terrestre, el juliol, i les organitza-
dores del II Sínode Europeu de Do-
nes (Synodàlia), el mes d’agost.
D’altra banda, el campus també
aplegarà cursos d’idiomes per a
estrangers, organitzats per UAB
Idiomes, que tindran grups d’es-
tudiants nord-americans i italians,
i el XV Festival Europa Cantat, que
congrega associacions de joves
cantaires d’arreu d’Europa. El mes
d’agost acollirem la Trobada In-
ternacional d’Associacions d’Es-
tudiants, promoguda pel Sindicat
d’Estudiants, i esdeveniments es-
portius, com el Campionat Europeu
Interuniversitari.

L’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, que va crear la Fundació
UAB, en col·laboració amb l’Associació d’Arxivers de Catalunya, imparteix un
títol propi de Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents de se-
gon cicle, per tal que els alumnes adquireixin uns coneixements teòrics i
pràctics que els permetin enfrontar-se amb garanties d’èxit al tractament de
fons històrics i administratius, tant en el món de l’empresa com de l’administració
pública. Aquesta nova titulació incideix en un sector amb grans expectatives
d’inserció laboral, ja que cada vegada més la gestió dels documents administratius
i la moderna gestió dels documents electrònics propicia la necessitat d’uns
professionals experts en el seu tractament.  
Període d’inscripció: 16 de juny-8 de juliol / 2 d’agost-10 de setembre

Més informació: www.escolarxivistica.com esaged@uab.es Tel.: 93 581 73 99



LLaass  rreellaacciioonneess  ddee  ppaarreenntteessccoo
Teresa San Román, Aurora Gonzá-

lez, Jorge Grau. Bellaterra: UAB. 

Servei de  Publicacions, 2003.

16 x 23 cm

Text que fa una aproximació als
conceptes de l’antropologia del
parentiu adreçat a estudiants i a
persones que, pel seu treball, es-
tiguin en contacte amb aquest
àmbit de la diversitat cultural. 
L’obra conjumina la presentació de
les teories i dels conceptes bà-
sics amb l’atenció a les moder-
nes crítiques que des de diverses
perspectives s’han fet de l’antro-
pologia clàssica del parentiu.

LLaa  iigguuaallttaatt  ddee  lleess  lllleennggüüeess  aa  lleess
iinnssttiittuucciioonnss  ddee  llaa  UUnniióó  EEuurrooppeeaa,,
mmiittee  oo  rreeaalliittaatt??
Antoni Milian i Massana

Bellaterra: UAB. Servei de

Publicacions, 2003. 16 x 23 cm.

L’obra es divideix en quatre ca-
pítols. Al primer s’estudia l’ori-
gen i l’evolució del règim juridico-
lingüístic de les comunitats
europees; al segon, s’analitza el
règim en vigor, que palesa l’e-
xistència d’una jerarquia que crea
situacions desproporcionades i
injustes; el tercer capítol fa èm-
fasi en la necessitat de reconsi-
derar la situació aprofitant l’am-
pliació de la Unió, i l’últim capítol
fa nombroses consideracions per
corregir els abusos de la jerar-
quia lingüística comunitària.
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Arriba la vuitena edició
de la Universitat d’Estiu

Per vuitè any consecutiu, la UAB or-
ganitza, durant tot el mes de juliol,
la Universitat d’Estiu, amb la pre-
sentació d’una oferta d’activitats en
cinc àmbits temàtics que abasten
cultura i societat; medi ambient, sa-
lut i qualitat de vida i estudis tèc-
nics, tots ells gestionats per l’Insti-
tut de Ciències de l’Educació (ICE).
També s’impartiran cursos d’idio-
mes, dels quals és responsable el
Servei d’Idiomes Moderns (SIM), i
d’activitat física, dels quals es fa càr-
rec el Servei d’Activitat Física (SAF).

Pel que fa a l’àmbit de cultura
i societat, els cursos que s’han en-
degat tractaran els temes Del Blues
a la Cultura Pop (Memòria del Segle
XX); Comparació entre Cultures
(Alemanya i Espanya); Cuines del
Món (de la Identitat a la Globalit-
zació); Ètica i Política Contem-
porànies (l’Individu i la Societat
Avui); El Gènere Fantàstic a la Li-
teratura i el Cinema; Apropament al
Món Laboral; Beyond the Screen

(The Texts that Inspired the Films)
i Les Dones a la Filosofia.

Quant a l’àmbit de medi ambient,
salut i qualitat de vida, s’abordaran 
Els Transgènics i Clònics (Bases Cien-
tífiques i Implicacions Socials); Una
Relectura Urbana (per a una Ciutat
Sostenible); La Sostenibilitat a l’Agri-
cultura i la Ramaderia; Menjar Bé i
Conservar-se Sa (la Dieta Mediterrà-
nia); El Món dels Microorganismes.

Pel que fa a l’àrea d’estudis tèc-
nics, es tractarà de la Iniciació a la
Construcció de Robots Autònoms, i
cursos d’informàtica, que inclouran
els temes Fes-te la teva Pròpia Pàgina
Web i Web Page Design. 

Tots aquests cursos d’estiu estan
inclosos en l’oferta de crèdits de lliu-
re elecció de la UAB i també estan re-
coneguts com a cursos d’estiu que do-
nen dret a la convalidació de crèdits
per la xarxa d’universitats de Cata-
lunya, el País Valencià i les Illes Ba-
lears que formen part de l’Institut
Joan Lluís Vives.

Elena Bertomeu i Juan Vicente Torres han estat els guanyadors ex aequo deI
concurs Student d’estadística aplicada, organitzat pel Servei d’Estadística jun-
tament amb el Departament de Matemàtiques. L’objectiu d’aquest concurs
és potenciar l’esperit de recerca i el gust per l’estadística aplicada en els alum-
nes de la Diplomatura d’Estadística. També es vol donar a conèixer el paper
destacat que té l’estadística en l’obtenció de nous coneixements.

La base de dades escollida per a aquesta primera edició contenia un
subconjunt de variables de la base de dades del Panell de Desigualtats So-
cials, dut a terme per la Fundació Jaume Bofill. L’enquesta es va realitzar amb
una mostra de més de dues mil llars de Catalunya, durant l’any 2002. 

Elena Bertomeu va fer un estudi sobre la discriminació i la desigualtat
que pateix la dona dins el món laboral. Juan Vicente Torres ha pogut contrastar,
entre altres resultats, que els catalans estan contents amb la seva forma de
vida. Factors diversos, com la salut, el nivell econòmic, la relació amb la pa-
rella i els fills, són determinants a l’hora d’explicar el nivell de satisfacció dels
ciutadans catalans. 

Concurs d’Estadística 

Els cursos de la Universitat d’Estiu es fan al campus de Bellaterra.



Campus

arina Pallarès, voluntària
contra la marea negra de la
UAB, i Lluís Ferrer, rector de
la Universitat, van recollir,
el dia 5 de juny, el premi ex-

traordinari que la Generalitat de Catalunya
va concedir als voluntaris de la UAB el dia del
Medi Ambient.

El premi reconeix l’esforç i la dedicació dels
voluntaris i el suport i l’orientació del Vice-
rectorat de Campus i d’Estudiants i la Funda-
ció Autònoma Solidària a formar i desplaçar
els estudiants a Galícia, els quals ja havien
rebut un reconeixement de la mateixa uni-
versitat dies abans. 

El 27 de maig, la UAB va fer un homenatge
públic als voluntaris de la Universitat que
durant tot l’any han viatjat a Galícia per col·la-
borar en la neteja de les costes brutes de
fuel del Prestige, així com també a les em-
preses i institucions que han col·laborat en la
campanya.

L’acte, el va presidir el rector, Lluís Ferrer,
que va destacar la important labor dels vo-
luntaris, i va insistir que l’objectiu de l’home-
natge no era fer lluir la UAB sinó mostrar un
reconeixement sincer a totes aquelles perso-
nes que han anat a col·laborar desinteressa-
dament amb el poble gallec. Muriel Casals,

La Generalitat premia la tasca
dels voluntaris de la UAB a Galícia 

M
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Un moment de l’acte de recollida del premi: d’esquerra a dreta, J. Tolrà, M. Boada, la vice-
rectora M. Casals, el conseller Espadaler, el rector Ferrer, M. Pallarès, M. Dolz i H. Adell.

Bayés de Luna
Antoni Bayés de Luna, professor del De-
partament de Medicina, catedràtic de Car-
diologia i director de l’Institut Català de
Cardiologia de Catalunya, ha estat guar-
donat amb el premi Jaume I d’enguany en
la modalitat de medicina clínica. El jurat
dels premis Jaume I, que van ser creats
el 1989 i que convoca la Generalitat va-
lenciana, la Fundació Rei Jaume I i la Fun-

dació Valenciana d’Estudis Avançats, ha considerat els tre-
balls del doctor Antoni Bayés de Luna sobre l’electrofisiologia
cardíaca, els quals són reconeguts internacionalment, alhora
que les seves investigacions en arítmies cardíaques.

José Manuel Blecua
El catedràtic de filologia espanyola de la UAB
José Manuel Blecua Perdices ha estat escollit
membre de la Real Academia Española, de la
qual és membre corresponent des de fa vint
anys. Blecua ha impartit classes a diverses
universitats estrangeres i ha estat director
acadèmic de l’Instituto Cervantes. També ha di-
rigit el Diccionario general de sinónimos y an-
tónimos i va ser coautor, juntament amb Juan

Alcina, de la Gramática española. Ha dirigit nombroses tesis doctorals
i el seu nom és un dels referents de la filologia espanyola. El profes-
sor Blecua va ser presentat com a candidat pels acadèmics Martín de
Riquer, Ignacio Bosque i el novel·lista Luis Mateo López. Ocuparà la
vacant corresponent a la lletra h. 

Josep Egozcue
El professor del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Im-
munologia de la UAB Josep Egozcue ha estat nomenat membre d’ho-
nor de la Societat Europea de Reproducció Humana i Embriologia. És
l’únic membre d’honor de l’Estat espanyol i també l’únic que encara no
és jubilat. Ha estat president de la Societat Europea de Reproducció Hu-
mana i Embriologia, i va rebre el Premi de la Fundació Catalana per a
la Recerca l’any 1996.

presidenta de la Fundació Autònoma Solidà-
ria, Josep Maria Canyelles, gerent de l’Insti-
tut Català del Voluntariat, i Javier Agrafojo, re-
presentant de la Universitat de Santiago de
Compostel·la, amb qui l’Autònoma s’ha coor-
dinat per dur a terme el projecte conjuntament,
van participar en l’acte. Agrafojo va elogiar la
tasca dels voluntaris de la UAB i va fer una cri-

da a la no desesperació davant dels resultats
de les recents eleccions locals.

Els grans protagonistes van ser, però, part
dels 273 voluntaris de l’Autònoma que han
anat a Galícia. En total, la UAB ha enviat vint
grups de voluntaris durant el curs, i membres
d’alguns d’aquests grups van protagonitzar
la part més emotiva de l’acte quan van sortir
per compartir amb els presents la seva expe-
riència. Els diversos voluntaris estudiants van
parlar dels sentiments que van viure a les te-
rres gallegues mentre a les pantalles de la sa-
la s’il·lustraven les paraules amb imatges fe-
tes per ells mateixos. 

Entre tots es va recordar amb alegria l’ex-
periència d’ajudar un poble, la gratitud cap
als gallecs i la seva gran hospitalitat, o les
amistats fetes amb altres voluntaris, però
també les sensacions d’impotència davant la
marea negra i de frustració en xocar amb la
mala gestió de la Xunta.


