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NOU SERVEI 
D’INNOVACIÓ DOCENT

La UAB ha endegat una
nova unitat per fomentar 
la innovació i la formació 
a l’ensenyament superior 
i impulsar l’homologació
del sistema de crèdits a
l’europeu: la Unitat
d’Innovació Docent en
Educació Superior (IDES).

PÀG. 13

ANY DE LA
MEDITERRÀNIA

L’Autònoma dedicarà
aquest curs acadèmic 
2003-2004 a la Mediterrània.
Conferències, tallers 
i altres activitats serviran
per apropar la realitat 
dels pobles d’aquesta àrea
geogràfica a la comunitat
universitària.

PÀG. 5

INAUGURAT EL NOU
EDIFICI DEL CReSA

Les noves instal·lacions 
del Centre de Recerca 
en Sanitat Animal (CReSA),
inaugurades aquest mes,
suposaran un important
pas en la investigació. 
És el primer edifici de
Catalunya construït tenint
en compte la bioseguretat.

PÀG. 9

Comença el nou 
curs a la UAB

Comença el nou 
curs a la UAB

Susana Giménez, l’estudiant amb el millor expedient de tot Catalunya –amb una nota
de 9,82 a les PAU–, ha triat la UAB per iniciar els seus estudis unversitaris. PÀG 3

 



Aquest pla, concebut com un programa
pilot, ha obtingut un gran èxit i ha desen-
cadenat que es vulgui aplicar a totes les
titulacions. Actualment està aprovada
una primera fase amb disset projectes
seleccionats, a catorze dels quals hi par-
ticipa la UAB. També s’està treballant en
una proposta de llibre blanc sobre les
titulacions.
L’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari (AQU) ha fixat els criteris
d’acreditació per a agregats i catedràtics,
que, segons va explicar el rector, es basa-
ran en llibres i publicacions científiques,
patents i transferències de tecnologia i
altres mèrits de recerca. A més, va infor-
mar que ja s’ha avaluat el 60 % dels pro-
fessors lectors i el 65 % dels professors
col·laboradors.

En l’àmbit científic, l’informe va reco-
llir la recent constitució de l’Institut
Català de Nanotecnologia i de l’IGSOC,
una plataforma de la Generalitat que
impulsa doctorats a escala internacional,
cinc dels quals són de la UAB. L’1 d’agost

DECLARACIÓ
S’aprova una declaració referent a la
pèrdua de poder adquisitiu dels treba-
lladors de les universitats públiques.

NOMENAMENT 
DE PROFESSORS EMÈRITS
Es nomenen professors emèrits els doc-
tors Manuel Antonio Tost Planet, Josep
Veciana Vergés, Adolfo Perinat Maceres i
Mario Herreros Arconada.

ESCOLA DE POSTGRAU
S’aprova el canvi de nom de l’Escola de
Doctorat i de Formació Continuada pel
d’Escola de Postgrau.

CONVENI UAB-IRTA
Segons aquest conveni, s’autoritza la
cessió d’un terreny per a la instal·lació de
la Unitat de Cunicultura de l’IRTA (Ins-
titut de Recerca i Tecnologia Agro-
alimentària).

DOCTOR HONORIS CAUSA
Es nomena Anatoli Georgievitx Vituixkin
doctor honoris causa per la Facultat de
Ciències.

AFERS DE TRÀMIT
S’aprova el reconeixement del Servei de
Reproducció d’Equins. 

S’acorda atorgar els premis extraordi-
naris de doctorat del curs acadèmic
1999-2000, i els premis extraordinaris de
titulació del curs acadèmic 2001-2002.
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CONSELL DE GOVERN

La convergència europea obre la reunió 
L’Agència catalana fixa els criteris d’acreditació 

La convocatòria del Pla
de Convergència Europea
va obrir l’informe del 
rector en l’últim Consell
de Govern del curs. 

ACORDS

INFORME DEL RECTOR

es va presentar el programa Serra
Hunter, aprovat pel Parlament i impul-
sat per la Generalitat, que permetrà con-
tractar 1.200 professors en dotze anys.
Així, en els pròxims tres anys es crearan
400 places, 86 de les quals seran per a la
UAB.

La Generalitat ha enviat un docu-
ment sobre el finançament universitari
per als pròxims anys, i les dades fan pre-
veure que l’any 2006 el nostre pressu-
post estarà sanejat. Lluís Ferrer va afegir
que «la situació econòmica no és preo-
cupant sempre que la Generalitat com-
pleixi els seus compromisos». 

«Necessitem treballar 
per incrementar els estudiants

en primera preferència.» 

El creixement de la demanda en prime-
ra preferència –9396 estudiants– i dels
estudiants assignats a la UAB –8.166
estudiants– va ser especialment tractat
pel rector. Lluís Ferrer va dir que s’ha
produït un lleuger creixement del nom-
bre d’estudiants que arribaran aquest
any a la universitat catalana, i que «la
UAB és la universitat que ha crescut
més». El rector va fer menció a les difi-
cultats de les universitat privades i
perifèriques per aconseguir nous alum-

nes, però va destacar la bona salut de
l’ensenyament públic universitari. Un
altre tema tractat va ser l’èxit obtingut
pels Estudis d’Àsia Oriental i
d’Investigació i Tècniques de Mercat,
nous ensenyaments de segon cicle que
la UAB posa en marxa aquest curs.

IMPLICACIÓ I TREBALL CONJUNT
Lluís Ferrer va destacar també la

necessitat de treballar per incrementar
les primeres preferències a la UAB, «que
són les que marquen l’elecció d’estudis i
d’universitat». Va afegir que la promoció
és bàsica, que hem de fer actuacions
específiques sobre les diferents titula-
cions, i que això comporta la implicació
dels centres i el treball conjunt i coordi-
nat amb els equips deganals i amb els
coordinadors de titulació. 

Sobre la millora del funcionament de
les TIC a la UAB, el rector va explicar que
s’està acabant d’enllestir el nou Pla de
Sistemes. També va informar de l’elabo-
ració d’un nou portal, els primers resul-
tats del qual es podran veure a la tardor.
No obstant això, ja s’està treballant en
un web de recerca que vol respondre a
les demandes dels investigadors. Segons
el vicerector de Recerca, Josep Santaló,
el web de recerca estarà vinculat a Fènix,
i a partir de la tardor es podrà realitzar
l’explotació del currículum.

 



sarials, Medicina, Psicologia, Adminis-
tració i Direcció d’Empreses i Mestre-
Educació Infantil.

Tot i que es manté la davallada
demogràfica, la demanda

d’estudis universitaris creix.

Pel que fa a les notes de tall, alguns dels
estudis de la UAB tonen a estar entre les
carreres amb la nota de tall més alta:
Comunicació Audiovisual (8,07) i
Publicitat i Relacions Públiques (7,83).

Destaca també la bona acollida que
han obtingut els nous estudis de la UAB.
Així, la demanda de places per estudiar
Investigació i Tècniques de Mercat i
Estudis d’Àsia Oriental –titulacions de
segon cicle– ha superat amb escreix l’o-
ferta. També hi ha hagut una bona
demanda en la carrera de Biotecnologia,
que s’ha homologat.

L’Autònoma ha rebut els nous estu-
diants informant-los mitjançant les ses-
sions de benvinguda i acollida que es
realitzen als centres respectius. Per a la
matrícula, la UAB ha estrenat un web
específic que ha reunit tota la informa-
ció necessària. 

La Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) és la universitat que més creix en
nombre d’estudiants, segons mostren les
dades de l’assignació d’alumnes per al
curs 2003-2004. Així, a la UAB hi ha hagut
236 preinscripcions més que el curs pas-
sat, seguida de la Universitat de Vic (174)
i la Universitat Pompeu Fabra (74). 

Tot i que es manté la davallada
demogràfica (–4,24 %) amb una reducció
de la població de divuit anys de 2.858
persones, la demanda d’estudis a les uni-
versitats públiques ha crescut en 1.249
estudiants. Aquest creixement es deu a
l’augment d’estudiants procedents de la
resta de l’Estat i de nacionalitat estrange-
ra, com també al d’estudiants que volen
una segona titulació i també els que
s’han incorporat en haver superat la
prova de més grans de vint-i-cinc anys. 

En general, les cinc carreres més
demanades han estat: Ciències Empre-
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CAMPUS

La Universitat Autònoma de Barcelona 
creix aquest curs acadèmic en nombre d’estudiants

L Les dues noves carreres
de la UAB han tingut molt
bona acollida, i s’han
superat les places ofertes
en tots dos casos.

El campus de la UAB ha tornat a l’activitat habitual després de les vacances.

«He triat la UAB per
la bona  formació»
Susana Giménez Cisneros és una més
dels estudiants que han entrat per prime-
ra vegada a la UAB. Hi estudiarà
Publicitat i Relacions Públiques, amb la
nota de PAU més alta de tot Catalunya. 

Per què has triat la UAB?
Tenia bones referències de persones que
treballen en agències de publicitat sobre
l’excel·lent formació dels estudiants de
Publicitat. A més, preferia estudiar en una
universitat pública que en una de privada.
I a la jornada de portes obertes ens van
oferir una xerrada molt motivadora.

Per què t’has decidit per la publicitat?
Els meus professors a secundària m’em-
penyien a fer Medicina o alguna carrera
de ciències, però jo volia estudiar alguna
cosa de lletres. I finalment vaig triar
Publicitat perquè sempre m’ha agradat el
món de la comunicació.

Com veus el teu futur?
M’agradaria treballar en una agència de
publicitat, de directiva de comptes o
alguna cosa així, i continuar amb els idio-
mes.

Vols ser la número 1 de la carrera?
La veritat és que no em vull exigir tant a
mi mateixa com he fet fins ara. Treballaré
a fons, però prenent-me les coses amb
una mica més de calma. Vull continuar
estudiant idiomes, fer esport i altres acti-
vitats. 



El Centre de les Arts de la UAB presenta
la seva programació acadèmica per al
curs 2003-2004. Cultura en Viu, conjun-
tament amb diferents centres de la UAB,
ofereix un programa de formació artísti-
ca que l’alumne pot integrar en el seu
currículum acadèmic. Per als estudiants
ofereix les Mencions en Teoria i Pràctica
de la Creació Teatral i en Teoria de les
Arts. Pel que fa a la formació continuada,
organitzen el Màster de Dansa Moviment
Teràpia, amb la col·laboració del
Departament de Psicologia de la Salut i
de Psicologia Social i el suport de
l’Institut del Teatre; i Pensar l’Art d’Avui,
cinquena edició del postgrau d’Estètica i
Teoria de l’Art Contemporani, organitzat
amb el Departament de Filosofia i la
col·laboració de la Fundació Joan Miró.
Organitza també diversos cursos i tallers,
tant d’iniciació com de creació artística.
Els cursos –de 24 a 180 hores– són conva-
lidables per crèdits de lliure elecció. El
període d’inscripció es va iniciar el 15 de
setembre.

El professor Lluís Cabero i Roura, del
Departament de Pediatria, d’Obstetrícia i
Ginecologia i de Medicina Preventiva de la
Universitat Autònoma de Barcelona, ha
rebut la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad. La distinció li ha concedit el rei
Joan Carles I. 
El professor Cabero és coordinador mèdic
i cap d’Obstetrícia i Ginecologia de
l’Hospital Maternoinfantil de la Vall
d’Hebron de Barcelona i president de la
Sociedad Española de Ginecología y
Obstetrícia.

Nova formació artística
El Centre de les Arts presenta programació 

PREMIS

Distinció per al professor
Lluís Cabero

Lina Badimon, directora de l’Institut
Català de Ciències Cardiovasculars (cen-
tre creat per la UAB, el CSIC, l’Hospital de
Sant Pau i l’empresa Catalana Occidente),
ha rebut una beca per a recerca de la
Bristol Myers Squibb Foundation, una de
les empreses medicofarmacèutiques més
grans del món. La beca, d’un import de
500.000 dòlars, es destinarà a la recerca
de noves teràpies en l’àrea de les patolo-
gies vasculars.  Badimon ha publicat més
de dos-cents cinquanta articles en revis-
tes científiques. 

Prestigiosa beca 
per a Lina Badimon

El professor del Departament de Periodis-
me i de Ciències de la Comunicació David
Vidal i Castell ha estat guardonat amb el
XVè Premi d’Investigació en Comunicació
de Masses.

El treball premiat porta per títol «El
malson de Chandos. Aproximació a la cri-
si acadèmica i professional del periodis-
me des de la crisi postmoderna de la pa-
raula». 

Aquest premi, que concedeix cada any
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya
(CAC), va ser lliurat el 17 de juny passat.

Investigació en
comunicació de masses
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Representació de l’Aula de Teatre.

CAMPUS

Ja és obert el període d’inscripcions als cur-
sos organitzats pel Gabinet de Llengua
Catalana. Es tracta d’una formació que s’o-
rienta, bàsicament, a la llengua en general i
a les necessitats lingüístiques i comunicati-
ves pròpies de l’àmbit universitari. 

La formació que ofereix el Gabinet per al
curs acadèmic 2003-2004 pot ser tant pre-
sencial com flexible i autònoma per mitjà del
centre d’autoaprenentatge NetCat, un espai
de formació lingüística a la xarxa creat pel
Gabinet, on la formació pot ser tutoritzada,
bimodal o completament virtual. 

Ofereix tant formació orientada a la llen-
gua general com més específica: argumenta-
ció, documentació per a l’administració uni-
versitària, comunicació eficaç universitària,
etcètera. 

Pel que fa a la modalitat presencial, el
Gabinet de Llengua Catalana engega
enguany diversos cursos adreçats a garantir
la comprensió bàsica de la llengua catalana
per part dels estudiants nouvinguts, com
també cursos de producció de textos univer-
sitaris o especialitzats en terminologia cien-
tífica o llenguatge jurídic.

Oberta la inscripció 
als cursos de 
llengua catalana 



La UAB ha declarat el curs 2003-2004
Any de la Mediterrània, entenent la
Mediterrània en sentit físic, un mar i el
territori i els pobles que l’envolten, però
també en el sentit de lloc de trobada,
d’espai de diàleg i de contacte de civilit-
zacions. 

La UAB, seguint l’experiència de L’Any
de les Llengües, ha triat un tema sensi-
bilitzador, en considerar-lo especial-
ment rellevant per al conjunt de la comu-
nitat universitària i de la societat, un
tema que esdevindrà el centre d’un
seguit d’activitats acadèmiques, cultu-
rals, artístiques i socials que es realitza-
ran al llarg d’aquest curs.

Concretament, la voluntat bàsica és
donar a conèixer les diferents realitats
de la Mediterrània, i molt especialment
la dels pobles que l’habiten, amb parti-
cular els àrabs. L’objectiu principal és
fomentar el respecte i afavorir la con-
vivència 

D’entre les activitats organitzades,
cal destacar el cicle de conferències La
Mediterrània: Pobles, Recursos i Cultu-
res, que tindrà lloc durant tot el curs. 

El cicle s’estructura en tres blocs que
tractaran respectivament dels temes
següents: societat, política i relacions
entre els pobles de la Mediterrània; els
recursos naturals de la Mediterrània:
preservació i aprofitament, i les cultures
de la Mediterrània.

Hi intervindran professors i experts
de reconegut prestigi, com Gérard
Chaliand, Gema Martín, Abdallah Laroui,
Àngels Pasqual, Jean Margat, Juli
Samsó, Mikel de Epalza i Oleg Grabar;
periodistes com Joan Roura i Tomàs
Molina; representants del món empresa-
rial com Antoni Llardén, i escriptors com
Amin Maalouf i Juan Goytisolo. A més, se
celebraran diferents activitats paral·leles
al llarg de tot el curs. 

Us convidem a participar-hi i a gaudir
de tot el que hem preparat.

Rafael Grasa
Vicerector de Relacions Institucionals

CAMPUS

Comença l’Any de la
Mediterrània a l’Autònoma

OPINIÓ

Cargol de l’Any de la Mediterrània.
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L’Autònoma dedicarà 
el curs acadèmic 2003-2004
a la Mediterrània per donar
a conèixer la realitat 
dels pobles que l’habiten.

L’Any de la Mediterrània vol millorar el
coneixement de les persones sobre les
societats, els recursos naturals i les cultu-
res que envolten la nostra mar. L’activitat
principal d’aquesta celebració serà el
cicle de conferències La Mediterrània:
Pobles, Recursos i Cultures, que es
desenvoluparà al llarg de tres trimestres,
i en què participaran historiadors, sociò-
legs, periodistes, geògrafs, escriptors i

Cicle La Mediterrània: Pobles, Recursos i Cultures

Els  nou ordre mundial i la Mediterrània
Gérard Chaliand, expert en conflictes al tercer món

La construcció dels estats a l’Orient Mitjà i les raons del seu fracàs
Gema Martín, professora del món àrab

Els conflictes del Pròxim Orient. Una visió interna
Joan Roura, periodista de TVC i especialista en el Pròxim Orient

Mobilitat i migracions  a la Mediterrània
Àngels Pasqual, professora de geografia humana de la UAB 

La societat magribina
Abdallah Laroui, historiador i professor emèrit de la Universitat Mohammed V

Per què 
la Mediterrània?

científics com Gérard Chaliand,
Abdallah Laroui, Gema Martín, Oleg
Grabar o Amin Maalouf. Tots ells parla-
ran de la societat, la política i les rela-
cions entre els pobles mediterranis, la
preservació i l’aprofitament dels recur-
sos naturals o les cultures. 

A més a més, s’han programat diver-
ses activitats paral·leles, com conferèn-
cies, jornades literàries, debats sobre els
drets humans al Magrib, concerts i reci-
tals i cicles de cinema. L’Any de la
Mediterrània s’ha iniciat amb la inaugu-
ració del curs, el dia 29 de setembre, a
càrrec del professor Jaume Terradas,
amb la conferència «Ulisses i les tortu-
gues: l’home en els ecosistemes medi-
terranis».

Societat, política i relacions entre els pobles mediterranis (1r trimestre) 
7 d’octubre

Sala d’actes. Rectorat

18 h

27 d’octubre

Sala d’actes. Rectorat

18 h

11 novembre

Sala d’actes. Rectorat

18 h  

25 novembre

Auditori. Filos. i Lletres

18 h  

9 desembre

Sala d’actes Rectorat

18 h



Les dones són un dels col·lectius més
proclius a l’associacionisme, segons l’es-
tudi «Mapa de asociaciones de salud y
mujer», realitzat per l’Observatorio de
Salud y Mujer (Obsym), una iniciativa de
la Fundació Biblioteca Josep Laporte amb
el patrocini de Merck Sharp & Dohme
España (MSD). 

L’estudi s’ha dut a terme a partir
d’una mostra de 2.800 associacions de
dones de tot Espanya per tal d’identificar
la situació de l’associacionisme femení a
l’Estat espanyol. L’informe diu que les
dones són un dels col·lectius amb més
tendència a l’associacionisme, encara que
la dispersió d’aquestes associacions faci
necessari un espai comú de comunicació. 

«L’Obsym vol ocupar aquest espai
adaptant-se al gran interès per la infor-

L’Observatorio de Salud
y Mujer ha elaborat
l’estudi a partir 
d’una mostra de 2.800 
associacions de dones.

Un estudi de la Fundació Josep Laporte revela
que la dona és més procliu a l’associacionisme
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Premis Fundació-Empresa
La fotografia recull un moment del lliurament dels premis Universitat-Empresa, pre-
sidits pel president del Parlament de Catalunya, Joan Rigol, dins la novena edició d’a-
quests premis, que patrocina el Consell Social de la UAB. L’acte va tenir lloc el 16 de
juliol, al Centre Cultural Caixa Catalunya, La Pedrera, a Barcelona. Aquests premis es
van concedir en el marc del lliurament de diplomes als setanta-cinc estudiants de la
13a promoció del Programa de Cooperació Educativa Universitat-Empresa, que han
cursat el segon cicle de la llicenciatura d’Administració i Direcció d’Empreses.

LA FOTO

mació sobre salut de les associacions de
dones, que, segons revela l’estudi, no se
satisfà», destaca Albert Jovell, director
general de la Fundació Biblioteca Josep
Laporte. 

Pel que fa a la salut, el 77 % de les
associacions de dones estan interessa-
des a rebre informació sobre salut i més
de la meitat sobre prevenció sanitària.

Quant a les afeccions que més els
preocupen, l’estudi destaca que al 74 %
de les dones associades, situades entre
els 36 i els 59 anys, els inquieta sobretot
el càncer, seguit de la menopausa i de
malalties com l’artrosi. 

UNA PLATAFORMA
Amb l’objectiu de recopilar, investigar i
difondre informació sobre salut i dona,
es va crear ara fa un any l’Obsym, una
plataforma d’intercanvi d’informació i
promoció de les activitats de les associa-
cions de dones i pacients. L’Obsym res-
pon a les necessitats informatives espe-
cífiques de les dones, «posant a la seva
disposició continguts de qualitat i acre-
ditatius», comenta Jovell. 

Casa Convalescència, seu de la Fundació Josep Laporte.

Visita d’institucions 
educatives nord-americanes 

Aquest estiu, el campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona ha tornat a ser
escenari de nombrosos actes, coordinats
per l’Agència de Promoció d’Activitats i de
Congressos de la Fundació UAB. 
El campus va ser visitat per vint-i-cinc
representants de diverses institucions 
educatives nord-americanes, els quals van
visitar la Casa Convalescència, el campus
de la UAB, la Vila Universitària, el Serhs
Hotel Campus, l’Escola de Doctorat i de
Formació Continuada i el SAF. Aquesta 
visita va ser promoguda per UAB Idiomes.
Així mateix, el campus també va aplegar
activitats tan diverses com la gravació 
de la banda sonora de l’acte inaugural dels
X Jocs Mundials de Policies i Bombers,
amb la col·laboració de l’orquestra de Luis
Cobos, i el Torneig de Futbol Master Base 7,
organitzat per Valldor Sala, que va reunir 
el mes de juny més de quatre mil persones,
entre participants i visitants. També es va
proporcionar allotjament als participants 
en els X Jocs Mundials de Policies 
i Bombers, allotjats a la Vila Universitària.

 



CAMPUS

BREUS
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Un grup de vint-i-set professors i estudiants
de la Universitat de Celaya (Mèxic) 
van participar en el curs internacional 
La Integración de España en la Unión
Europea, ¿Un Posible Modelo para México?,
organitzat per l’Oficina de Relacions
Internacionals i la Facultat de Ciències 
de la Comunicació de la UAB el juliol passat.
Els professors de la UAB van oferir als seus
col·legues un programa dividit en set blocs
sobre el procés d’integració d’Espanya a la
Unió Europea, i van posar l’èmfasi en el paper
desenvolupat pels mitjans de comunicació.
La integració regional i els mitjans de 
comunicació, la història de la transició
espanyola, el nou marc constitucional 
o les campanyes electorals de la transició
espanyola van ser alguns dels temes 
tractats. Els participants també van realitzar
diverses activitats culturals i turístiques. 

Professors i estudiants 
mexicans visiten el campus

Jornades sobre l’idioma francès
S’ha debatut sobre el seu ensenyament

El prestigiós crític literari francès Ber-
nard Pivot, que ha estat director dels 
programes de televisió Apostrophes,
Bouillon de culture i que actualment diri-
geix Double je, ha participat en la vint-i-
setena edició de les Jornades sobre
l’Ensenyament del Francès a Espanya,
que, durant els dies 8, 9 i 10 de setembre,
han tingut lloc a l’edifici Casa Conva-
lescència. 

El crític literari Bernard
Pivot ha participat en 
les XXII Jornades sobre
l’Ensenyament del Francès. 

Aquestes jornades, que tenen lloc
periòdicament, aglutinen gran part dels
professors de francès de tot l’Estat i
estan organitzades per l’Institut de
Ciències de l’Educació de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

A les jornades, 
que tenen lloc periòdicament, 
hi han participat Sergi Pàmies 

i Jordi Sarsanedas.

Pivot ha participat en una taula rodona
on també hi havia traductors, escriptors
i professors, i on es van debatre tant l’a-
prenentatge del francès com la diversitat
i les especialitats en l’ensenyament de
les llengües, que és el lema general de les
Jornades. 

Sergi Pàmies i Jordi Sarsanedas van
explicar les seves experiències com a
escriptor i traductor, respectivament, i la
seva relació amb la llengua i la cultura
franceses.

Les Jornades han estat l’ocasió per
presentar temes d’informació general,
organitzar tallers de formació i d’inter-
canvi d’experiències entre els professors
de tots els nivells de l’ensenyament del
francès. També cal destacar la presència
del món de l’empresa.

Aquestes jornades s’emmarquen en
les activitats de la Universitat d’Estiu de
la UAB i formen part d’un dels darrers
actes de l’Any de les Llengües. 

La UAB ha col·laborat, mitjançant el 
programa Uniesport-BCN, del Servei
d’Activitat Física (SAF), en el seguiment dels
paràmetres fisicoquímics i microbiològics de
l’aigua de la piscina instal·lada al Palau Sant
Jordi, amb motiu del Campionat del Món de
Natació 2003, que va tenir lloc a Barcelona
entre el 13 i el 28 de juliol. Per desinfectar
l’aigua, aquesta piscina ha fet servir l'ozó, 
un dels sistemes de desinfecció i de filtratge
de l'aigua més ecològics que es coneixen, 
i que la UAB ja fa servir a les seves
instal·lacions des de finals del 2001.

Aquestes jornades són l’ocasió per analitzar
l’estat de l’ensenyament del francès a Espanya
i a Catalunya. A l’ensenyament obligatori i
segons dades d’un informe sobre la situació
del francès a Catalunya impulsat pels cònsols
de França i de Bèlgica i els departaments
d’Ensenyament i d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació de la Generalitat,
l’any 2000 només 87.540 alumnes d’un total de
992.419 van fer francès (un 8,8 %).

A l’ensenyament infantil i primari, només el
3,6 % dels alumnes van estudiar francès. Pel
que fa a l’ensenyament secundari obligatori
(ESO), 50.539 alumnes van estudiar francès
(sigui com a llengua estrangera obligatòria o
com a llengua estrangera optativa), la qual
cosa representa un 19 %. Però d’aquests
alumnes, només 4.353 ho van fer com a llen-
gua estrangera obligatòria (1,63 %) i 46.186
com a llengua optativa (17,33 %), davant dels
261.418 alumnes d’anglès com a llengua
estrangera obligatòria (98,10 %) i 1.534 alum-
nes d’anglès com a llengua optativa (0,57 %). 

Pel que fa al batxillerat, de 101.208 alum-
nes matriculats el 2000, 15.556 van estudiar
francès (15,4 %), davant dels 97.109 alumnes
d’anglès com a primera llengua (96 %) i els 
358 d’anglès com a segona llengua (3,53 %). 

A l’ensenyament universitari, el francès es
manté present a facultats com Ciències de
l’Educació o Traducció i Interpretació; en canvi,
ha disminuït considerablement en els estudis
de Filologia. La UAB és la universitat on, segons
dades del curs 2000-2001, més estudiants van
cursar alguna assignatura de francès.

La situació del francès 

L’Escola Universitària de Turisme i de
Direcció Hotelera (EUTDH-UAB) va portar a
terme, el mes de juny, el Programa Intensiu
Sòcrates sobre Experiències Internacionals
en Planificació i Gestió de Destinacions
Turístiques. Aquest seminari internacional,
impartit a Oriago di Mira (Venècia), s’inclou
dins la proposta de formació continuada de
l’EUTDH, concretament dins del Màster 
de Gestió i Planificació de Destinacions
Turístiques. Enguany, el programa s’ha 
centrat en els problemes amb què 
s’enfronten les destinacions turístiques 
per controlar el seu desenvolupament 
dins dels paràmetres de la sostenibilitat.

L’Escola de Turisme, 
en un seminari a Venècia

La UAB va controlar  l’aigua
dels Mundials de Natació

Inauguració de les Jornades.
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L’Institut de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona
(InCom-UAB) està organitzant un diàleg
per al Fòrum Universal de les Cultures
dedicat a reflexionar sobre les relacions
entre comunicació i diversitat cultural.

En el diàleg, que tindrà lloc a Bar-
celona del 24 al 27 de maig de 2004, hi
serà present una àmplia representació de
teòrics i professionals de la comunicació,
que presentaran els resultats de les seves
recerques i experiències en el camp de la
comunicació i la diversitat cultural. 

E Està organitzant 
un diàleg per reflexionar
sobre comunicació 
i diversitat cultural. 

L’Institut de la Comunicació
col·labora en el Fòrum 2004

El professor del Departament de Ciències
Morfològiques, de l’Àrea d’Anatomia 
i Embriologia Humana, Josep M. Domènech
Mateu, va ser nomenat director del
Departament de Ciències Morfològiques 
el 18 de juny passat. El doctor Domènech 
és catedràtic d’Anatomia Humana i durant 
la seva trajectòria acadèmica ha estat 
guardonat amb diversos premis científics,
com el Premi Internacional Emanuel B.
Kaplan o el Premio Nacional de Cardiología.
Tde cent cinquanta treballs científics.

Ciències Morfològiques

El professor Àlvar Net i Castel va ser reelegit
degà de la Facultat de Medicina el 30 de
maig passat. És especialista en medicina
interna i catedràtic de Medicina Intensiva.
Actualment és vicepresident de l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques de Catalunya 
i Balears i també és membre del Patronat
de la Fundació Museu d’Història de la
Medicina de Catalunya i del Council 
of the World Federation of Societies of
Intensive and Critical Care of Medicine. 
La seva producció científica comprèn més
de cent títols publicats en revistes nacionals
i internacionals, entre els quals destaquen
els estudis experimentals en animal gran
sobre l’embolisme pulmonar.

Degà de Medicina

El grup de recerca LIEC (Llengua i
Ensenyament de les Ciències), del
Departament de Didàctica de la Matemàtica
i de les Ciències Experimentals de la UAB,
ha guanyat el XXII Premi Rosa Sensat de
Pedagogia 2002, amb el treball «Aprendre
ciències tot aprenent a escriure ciència». 
En aquesta recerca es presenten reflexions,
activitats aplicades a l’aula i experiències a
l’entorn de les relacions entre el llenguatge
i l’aprenentatge de les ciències.
El grup està format per catorze professors
de ciències que treballen en l’etapa de
secundària i a la universitat. 
La investigació es va dur a terme gràcies 
a un ajut del Centre d’Investigació 
i Documentació Educativa del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport.

Premi Rosa Sensat
per a la UAB

EL PROJECTE ARTÏSTIC

NOMENAMENTS

Escultors catalans a Corea

Fruit d’un conveni de col·laboració entre la UAB, el govern autònom de la regió de
Kyonggi (Corea del Sud) i la Generalitat de Catalunya, dotze escultors catalans i de la
resta d’Espanya han creat i instal·lat les seves obres al Parc Internacional d’Escultures
de Kwangu, molt a prop de Seül. Manuel Brañas, professor del Centre d’Estudis
Internacionals i Interculturals de la UAB, va organitzar l’expedició dels artistes, que
van romandre al país asiàtic del 9 al 31 d’agost. Allà van crear les seves obres amb l’a-
jut d’artistes i d’estudiants locals. Les escultures han quedat definitivament
instal·lades en un immens parc on hi ha obres d’artistes d’arreu del món. A més a més,
Josep Maria Subirachs, un dels dotze escultors participants, va impartir una con-
ferència. A la foto, un moment de la presentació del projecte a la Casa Àsia.

Els quatre eixos temàtics del diàleg,
que porta per títol Comunicació i
Diversitat Cultural, seran la revisió de
conceptes, les barreres, els accessos i les
polítiques.

L’objectiu principal d’aquesta troba-
da d’experts i professionals de la comu-
nicació és la producció de coneixements
destinats a promoure les pràctiques
comunicatives que afavoreixen la diver-
sitat cultural, posant en qüestió les pràc-
tiques discriminatòries, contràries als
drets culturals.

El diàleg serà dirigit per Miquel de
Moragas i Maria Corominas, de l’InCom
de la UAB. L’Institut de la Comunicació
és un centre que ja va organitzar l’any
2002 la Conferència Mundial de l’As-
sociació Internacional d’Estudis en
Comunicació Social.



El Centre de Recerca en Sanitat Animal
(CReSA), un centre mixt de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Institut
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
de la Generalitat (IRTA), ha inaugurat les
seves noves instal·lacions. A l’acte, que va
tenir lloc el 15 de setembre, hi van assis-
tir el conseller d’Agricultura de la Gene-
ralitat de Catalunya, Josep Grau, el rector
de la UAB, Lluís Ferrer, el director del
CReSA, Mariano Domingo, el degà de la
Facultat de Veterinària, Josep Gasa, i el
director de l’IRTA, Josep Tarragó. 

El nou edifici, situat al costat de la
Facultat de Veterinària, disposa de barre-
res de contenció de microorganismes
amb un nivell de bioseguretat 3. Això farà
possible investigar amb agents patògens
greus i causants de malalties animals. Es
tracta del primer edifici amb aquestes
característiques de bioseguretat que es
construeix a Catalunya. L’objectiu del
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Inaugurada la nova seu del Centre de Recerca
en Sanitat Animal, situat al campus

Un moment de la inauguració.

Un edifici pensat per investigar amb la màxima seguretat

El nou edifici del CReSA s’ha construït per
investigar al més alt nivell i amb la màxi-
ma seguretat. Consta de tres zones: una
unitat de biocontenció amb nivell de bio-
seguretat 3, una altra amb un nivell de
bioseguretat 2 i una zona administrativa.
L’edifici té laboratoris d’alta seguretat on
es podran investigar aspectes com la viro-
logia, la bacteriologia, el cultiu cel·lular, 
la immunologia i la biologia molecular.
Les noves instal·lacions consten també
de sales d’alta seguretat per fer-hi inocu-
lacions experimentals i per albergar-hi
porcs, vedells, aus i altres espècies. Imatge en 3D de les noves instal·lacions del CReSA.

L  Les noves instal·lacions
suposaran un avenç 
molt important 
en la investigació 
de la sanitat animal. 

epidemiològica de les malalties fins a
l’epidemiologia molecular dels agents
infecciosos, passant per l’estudi de la
patogènia de les malalties, la seva
immunologia i els factors de risc de la
població.

Les diferents línies d’investigació se
centren també en el desenvolupament
de noves tècniques de diagnòstic i de
nous productes per al control immu-
nològic de les infeccions; l’establiment
de models d’infecció experimental i la
realització de proves farmacològiques;
com també el control de les infeccions
mitjançant la modificació dels sistemes
de producció.

centre és promoure la recerca, el desen-
volupament tecnològic, els estudis i la
difusió del coneixement en tots els
aspectes de la sanitat animal relacionats
amb problemes d’interès productiu. 

Investiga nous 
productes i tècniques per al

control de malalties animals.

L’orientació de la recerca del centre dis-
posa d’un consell assessor amb repre-
sentants d’empreses. El CReSA ja desen-
volupa recerca en els diferents àmbits de
la sanitat animal: des de la investigació

 



El Centre d’Estudis d’Història de les Ciències

CENTRE DE RECERCA

La ciència ha esdevingut un assumpte
cabdal en la vida cultural, política i econò-
mica de les societats contemporànies.
Des del disseny i la manufactura de béns
de consum fins al tractament mèdic de les
malalties, passant per la planificació
urbana o les mateixes nocions del nostre
passat i destí, cada aspecte de les nostres
vides està lligat d’una manera o d’una
altra a formes de pensament científic. 

El Centre d’Estudis d’Història de les
Ciències (CEHIC), creat el 1995 sobre la
base del Seminari d’Història de les
Ciències, té com a missió promoure la
docència i la recerca en història de les
ciències a l’Autònoma.

DIVERSOS DEPARTAMENTS 
El CEHIC està ubicat físicament a la
Facultat de Ciències, però els seus mem-
bres pertanyen a departaments de diver-
ses facultats.

La relació amb el Departament de
Filosofia, al qual està adscrita l’Àrea
d’Història de la Ciència, és especial-
ment estreta, com també ho és amb la
Facultat de Medicina, on hi ha la Unitat
d’Història de la Medicina.

El programa interuniversitari de doctorat
en Història de les Ciències (UAB-UB) es
va crear l’any 2000. Un dels programes
que s’hi van integrar era el de la UAB,
creat el 1986, i el CEHIC va assumir la
coordinació del nou programa interuni-
versitari.

L’objectiu del programa és introduir
l’alumne en l’estudi i la recerca en histò-
ria de les ciències i oferir-li els recursos
necessaris per comprendre la ciència, la
tecnologia i la medicina com a fenòmens
històrics.

L’anàlisi històrica complementa i
humanitza, en el cas dels estudiants de
ciències, l’aproximació tècnica que pre-

Doctorat interuniversitari en Història de les Ciències

La docència a primer 
i segon cicles, la recerca i
un doctorat són els tres
àmbits d’activitat 
del CEHIC. 
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L’activitat del CEHIC comprèn tres
àmbits diferenciats: la docència a primer
i segon cicles, la coordinació d’un pro-
grama interuniversitari de doctorat en
Història de les Ciències (UAB-UB), i la
recerca.

Manté una relació estreta amb
el Departament de Filosofia 

i la Facultat de Medicina.

La docència a primer i segon cicles
comprèn assignatures d’història de les
matemàtiques, de la física, de la química
i de la biologia, dins la Facultat de
Ciències; diverses assignatures de meto-
dologia i d’història de la medicina a la

Facultat de Medicina; i història general
de la ciència i la tecnologia dins les lli-
cenciatures de Filosofia i Humanitats.
Algunes d’aquestes assignatures s’han
impartit de manera ininterrompuda a la
UAB des de finals dels anys setanta. 

Pel que fa a la recerca, els membres
del CEHIC s’interessen per la història de
la física en els segles XIX i XX, la història
de la química a l’època de l’anomenada
revolució química i la seva evolució en el
segle XIX, i la història de la medicina en
l’Espanya moderna i contemporània.

També ofereix un Servei d’Arxius de
Ciència amb l’objectiu de contribuir a la
preservació i la difusió de la memòria de
la ciència contemporània a Catalunya i a
les terres de parla i cultura catalanes.

L’equip de persones que integren el CEHIC.

domina en les llicenciatures de ciències.
Per als estudiants de Filosofia o d’altres
llicenciatures de lletres, l’anàlisi històri-
ca constitueix una excel·lent introducció
a les ciències.

Com que no hi ha cap llicenciatura
d’Història de les Ciències, el programa
funciona com una introducció a la disci-
plina que, al mateix temps, proporciona
als alumnes interessats la formació
necessària per especialitzar-se en aques-
ta àrea. El programa ha estat reconegut
amb la Menció de Qualitat, després que
hagués obtingut, en els dos cursos ante-
riors, els ajuts de mobilitat per a profes-
sors i alumnes de tercer cicle.
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Un equip d’investigadors de l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de
la UAB i del Centre de Recerca Ecològica
i d’Aplicacions Forestals (CREAF) partici-
pa conjuntament en un projecte euro-
peu per a la prevenció i mitigació dels
incendis. 

Els científics de la UAB  desenvolupen
un sistema informàtic amb l’objectiu de
predir amb antelació el comportament
del foc en un incendi forestal. 

Els investigadors hi participen con-
juntament amb sis equips de la resta de
l’Estat, i són coordinats per un equip de
recerca portuguès de l’Associació per al
Desenvolupament en Aerodinàmica In-
dustrial (ADAI), en un projecte a escala
europea (SPREAD, Forest Fire Spread
Prevention and Mitigation), que té com a
finalitat la prevenció i la mitigació dels
incendis forestals.

La predicció es fa segons 
paràmetres com la 

temperatura o la humitat.

L’aportació dels investigadors de la UAB
consisteix en una de les parts més críti-
ques: el desenvolupament del sistema
informàtic que permetrà preveure (amb

Informàtica per predir 
el comportament del foc

Investigadors del projecte observen l’evolució d’un incendi controlat.

models d’evolució ideats pels investiga-
dors portuguesos) el comportament del
foc segons paràmetres com la tempera-
tura, la humitat, la direcció i la força del
vent, la composició del sòl i del bosc, i la
topologia del terreny. S’han fet proves de
l’efectivitat del sistema de predicció amb
cremes als laboratoris de Coïmbra, i amb
incendis a Gestosa (Portugal) en uns
terrenys controlats amb forts pendents.

Els investigadors 
de l’ETSE i del CREAF
participen en un
projecte europeu per a 
la prevenció d’incendis.

Aquest mes de juliol es va signar l’acord 
pel qual el campus de la UAB acollirà 
l’Institut Català de Nanotecnologia.
L’Institut és fruit d’una iniciativa de la 
Generalitat de Catalunya, que va confiar 
en la UAB per ubicar-l’hi per l’important
nombre d’investigadors i de centres del
campus destacats en el camp de la nano-
tecnologia, com el CNM (CSIC), l’ICMAB
(CSIC) i els diferents departaments d’investi-
gació de la Facultat de Ciències de la UAB. 
L’objectiu d’aquest institut és la recerca
d’excel·lència en els àmbits de la nanocièn-
cia i la nanotecnologia, és a dir, la recerca 
a escala atòmica –del voltant de la milionè-
sima de mil·límetre– per esdevenir 
un centre de referència internacional.
Per a tal fi, durà a terme la investigació 
de noves propietats de la matèria que 
deriven del seu estat d’agregació a escala
nanomètrica; el desenvolupament de mèto-
des de nanofabricació, creixement, anàlisi 
i manipulació d’agregats i d’estructures 
de dimensions nanomètriques; el desenvo-
lupament de tècniques de caracterització 
i de manipulació de nanoestructures; 
i es fomentarà la col·laboració de científics
de diverses especialitats com també 
la formació d’investigadors. 

Acord per a l’Institut Català
de Nanotecnologia

Investigadors de la UAB, 
reconeguts per la Generalitat 
La professora Anna Cabré Pla, del
Departament de Geografia i directora del
Centre d’Estudis Demogràfics, i el pro-
fessor Marcial Moreno Mañas, del
Departament de Química i cap de la
Unitat de Química Orgànica, van rebre
de mans del president de la Generalitat
de Catalunya, Jordi Pujol, el 23 de juliol,
una de les distincions de la Generalitat
per a la recerca universitària, en la cate-
goria d’investigadors reconeguts.

La doctora Cabré ha estat professora
d’anàlisi demogràfica a les universitats de
Mont-real, de Chicago, a la Sorbona, a la
Universitat de París X (París-Nanterre) i al
Col·legi de Mèxic. Des del 1978 és profes-
sora a la UAB i, des del 1984, any de la seva
fundació, és directora del Centre d’Estudis
Demogràfics. El 1999 va publicar el treball
El sistema català de reproducció i treballa
en projectes sobre la geografia històrica
de la població de Catalunya.

El professor Marcial Moreno és autor de
més de dos-cents treballs científics
publicats en les millors revistes del seu
camp i ha dirigit vint-i-sis tesis docto-
rals. És autor d’un procés que està
comercialitzat i destaca per les seves
nombroses col·laboracions amb la
indústria química i farmacèutica del
nostre país.

DISTINCIONS PER A LA RECERCA
Les distincions de la Generalitat per a la
promoció de la recerca universitària es
van crear l’any 1999 amb la finalitat d’es-
timular les activitats de recerca d’alt
nivell dels professors investigadors del
sistema universitari de Catalunya i dels
grups de recerca a què estan associats.
Les distincions en la categoria d’investi-
gador reconegut premien els investiga-
dors de quaranta-dos anys o més.

 



12 RECERCA

El tractament d’aigües residuals provoca
males olors degudes a les emissions de
gasos com el sulfur d’hidrogen (H2S),
juntament amb altres compostos amb
sofre, amines i àcids carboxílics. De tots
aquests gasos, el més notori és el sulfur
d’hidrogen, que provoca la flaire caracte-
rística dels ous podrits.

Per això, les depuradores incorporen
filtres químics per al control de les males
olors. Aquests filtres són ràpids, absor-
beixen i degraden tot el volum de sulfur
generat, però tenen importants desavan-
tatges: un cost elevat i la generació i uti-
lització de productes tòxics. 

L’ALTERNATIVA
L’alternativa a l’ús de filtres químics és
l’ús de filtres biològics, basats en la bio-
degradació del sulfur d’hidrogen mit-
jançant bacteris. Fins ara, però, aquests
filtres eren massa voluminosos per
poder-los utilitzar en depuradores que
tracten grans volums de gasos. 

David Gabriel, professor de l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de
la UAB, juntament amb Marc A. Des-
husses, professor de la Universitat de

L’alternativa suposa 
l’ús de filtres biològics, 
més ecològics i econòmics
que els filtres químics.

Nou mètode biològic per a les depuradores 
La UAB i la Universitat de Califòrnia han desenvolupat el sistema

David Gabriel, Lucía Martín i Nilbia
Ruiz, als laboratoris de l’ETSE.

www.uab.es/divulga

LA WEB

Aquest curs, l’Autònoma estrena l’espai web per a la divulgació cien-
tífica «UAB Divulg@», amb l’objectiu de reflectir d’una manera ente-
nedora i atractiva la recerca que es duu a terme als departaments i
centres de recerca del campus i als hospitals vinculats a la UAB.

El web recull articles on els investigadors expliquen els resultats
científics publicats, les tesis doctorals, els projectes de recerca que tot
just comencen, com també diversos aspectes de la investigació, les
infraestructures de recerca o la política científica, entre d’altres.
Pretén ser un referent de l’activitat de divulgació que es desenvolupa
al campus, amb enllaços a les iniciatives de divulgació que tenen lloc
a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Califòrnia (EUA), han desenvolupat una
alternativa que permet transformar els
filtres químics utilitzats fins ara en filtres
biològics tan ràpids i efectius com els
anteriors. 

Amb un procés de conversió simple i
barat, els nous filtres biològics degraden
el sulfur d’hidrogen en un temps rècord:
uns dos segons de contacte entre el gas i
el filtre. L’invent ja s’ha provat en depu-
radores de Califòrnia. 

El nou filtre fa 
una biodegradació del sulfur 

d’hidrogen mitjançant bacteris.

La transformació del filtre d’una depura-
dora en el nou sistema ideat pels dos
investigadors pot tenir un cost d’uns
50.000 euros. Aquest sistema implica un
estalvi de prop de 30.000 euros l’any,
tant en costos d’operació com en despe-
ses en productes químics. 

Els investigadors han presentat la
recerca a la prestigiosa revista Proceed-
ings of the National Academy of Sciences
(PNAS). En el seu article afirmen que,
tenint present que entre un 25 % i un 
40 % dels filtres químics que existeixen a
tot el món es poden transformar en fil-
tres biològics, aquesta transformació
podria implicar un estalvi anual mundial
de fins a 2.000 milions d’euros. Blocs d’escuma, substituts dels filtres químics.

 



La UAB ha endegat una nova unitat per
fomentar la innovació i la formació a
l’ensenyament superior i impulsar l’ho-
mologació del sistema de crèdits a l’eu-
ropeu: la Unitat d’Innovació Docent en
Educació Superior (IDES), que preveu la
plena adaptació europea de tots els crè-
dits oferts per la UAB per al 2006. Les
universitats que vulguin ser capdavante-
res dins d’Europa no només hauran de
ser excel·lents en recerca, sinó que
també se’ls haurà de reconèixer la quali-
tat de la seva docència; així és com Joan
Rué, director de l’IDES, el descriu.

SITUAR LA UAB
Aquest és un projecte ambiciós que
recull i potencia el testimoni de l’antic
Programa de Suport a la Innovació
Docent Universitària (PSIDU), amb la
finalitat d’homologar totes les titulacions
actuals al tipus de crèdit europeu i situar
la UAB en els llocs més alts de les univer-
sitats del vell continent. L’IDES actuarà
sobre dos grans eixos: l’adaptació del sis-
tema de crèdits i la formació per a la
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Nova unitat per fomentar la innovació 
i la formació a l’ensenyament superior 

L’IDES impulsarà 
a la Universitat Autònoma 
l’homologació del sistema
de crèdits a l’europeu.

Les universitats europees, com la UAB, es veuran transformades amb el nou sistema.

L’ANECA obre la convocatòria
La Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA) ha obert
la Convocatòria d’Avaluadors i Auditors
de l’ANECA per als programes d’Ava-
luació Institucional i d’Acreditació d’En-
senyaments Universitaris. 

La convocatòria s’adreça als profes-
sors universitaris i a altres professionals
relacionats amb processos d’avaluació,
auditoria, qualitat, etc. En el marc de la
nova organització dels estudis universita-

ris (declaració de Bolonya), els processos
d’avaluació i d’acreditació adquireixen
una importància capital, ja que són con-
dicions perquè les institucions univer-
sitàries puguin impartir titulacions de
caràcter oficial i amb validesa a tot
l’Estat. Atesa la importància de la convo-
catòria, l’Equip de Govern ha fet una
crida per tal d’animar el personal de la
UAB a presentar-s’hi. La documentació,
als portals de PAS i de Professorat del web.

El DURSI, les universitats públiques catala-
nes i l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya van signar, el dia 1
d’agost, el conveni marc que posa en marxa
el Pla Serra Hunter de professorat contrac-
tat permanent, a partir del curs acadèmic
2003-2004. Aquest pla, previst a la Llei
d’Universitats de Catalunya (LUC), generarà,
en els propers dotze anys, 1.200 contractes
de professorat agregat i de la categoria 
superior, a raó d’uns cent per any. 
A la UAB, li correspondran per al període
2003-2007 un total de 86 places.

Aprovat el Pla Serra Hunter
de professorat contractat

Un any més, la UAB ha ofert als alumnes 
la possibilitat de col·laborar en la campanya
del 0,7 % en el moment de formalitzar la
matrícula. Enguany, la Fundació Autònoma
Solidària (FAS) ha pres el relleu de la
Comissió Autònoma Solidària en la gestió
d’aquesta iniciativa. Els estudiants que 
vulguin aportar 12 euros per a aquesta 
campanya només han de marcar una creu 
a la casella «Autònoma Solidària» de la
sol·licitud de matrícula, i aquest concepte
s’inclourà en el preu final de la matrícula. 

Els alumnes col·laboren
amb el 0,7 % de la matrícula

millora de la docència mitjançant sis
seminaris que s’oferiran de manera per-
manent, a partir del gener vinent.
Aquests canvis impliquen que els crèdits
siguin de trenta hores, un fet que per a
Rué suposa repensar les classes i el tre-
ball dels alumnes, nous recursos i mate-
rials orientats a l’autoaprenentatge i el
suport al professorat en la millora i la
innovació docent. L’IDES, amb Joan Rué
al capdavant, està integrat per la profes-
sora Maite Martínez, del Departament
de Psicologia de la Salut i de Psicologia
Social, i el professor Francesc Xavier
Moreno, del Departament de Pedagogia
Aplicada, a més de diversos col·labora-
dors. 
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El personal docent i investigador (PDI) i
el personal d’administració i serveis (PAS)
de la UAB poden acollir-se als nous avan-
tatges socials, que se sumen al conjunt de
beneficis socials de què ja gaudeix aques-
ta comunitat. Darrerament s’ha ampliat
la llista de beneficis socials: es poden
obtenir descomptes en viatges amb
l’agència d’El Corte Inglés, com també
amb l’empresa d’assegurances DKW, que
ofereix condicions preferencials pel que
fa al preu i període de carència.

Aquest any s’ha iniciat també un
acord amb la clínica Dentzano USA pel
que fa a implants odontològics. A més,

Nous avantatges
per al personal de la UAB

L’empresa Cuina Serhs, SL està prestant
el servei de bar-restaurant als locals situats
als edificis del Rectorat, Ciències, ETSE,
Medicina i Veterinària del campus de
Bellaterra i a les escoles universitàries
situades a la ciutat de Sabadell, des de l’1
de setembre, després que fes fallida l’em-
presa que prestava el servei fins aleshores:
Servicios y Alimentación Bellaterra, SL
(grup Quiñonero). 
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
va iniciar les gestions oportunes en el
moment de la fallida, que va ser el mes de
juliol passat, per garantir la continuïtat d’a-
quest servei.

El 21 de juliol, la Universitat Autònoma va
adjudicar el contracte de seguretat i vigilàn-
cia a l’empresa Vigilantes Seguridad Expres,
SA, que va presentar una oferta molt com-
petitiva, especialment pel que fa a la planifi-
cació del servei i a les millores comple-
mentàries com ara una millor dotació dels
equips i la formació del personal que treba-
lla en l’empresa.

L’empresa Cuina Serhs
amplia la prestació

Nova empresa de seguretat
per vigilar el campus

Declaració del Consell 
de Govern sobre el diferencial
El Consell de Govern de la Universitat
Autònoma de Barcelona, que va tenir lloc
el 24 de juliol passat, va tractar el tema de
la pèrdua de poder adquisitiu dels treba-
lladors de les universitats públiques i la
no-execució per part del Govern de la
Generalitat dels acords respecte d’aques-
ta qüestió. 

En aquest sentit, el Consell va apro-
var una declaració en què expressa la
seva preocupació i la seva protesta per la
discriminació que significa que els tre-
balladors de les universitats públiques

catalanes no hagin vist compensada la
pèrdua del seu poder adquisitiu, i en la
qual insta els òrgans de representació
sindical de la Universitat, l’equip de
govern i el Consell Social a demanar a la
Generalitat que faci efectiva la trans-
ferència dels fons o el reconeixement
d’obligacions que permetria a les uni-
versitats pagar o avançar el correspo-
nent diferencial. 

Finalment, el Consell de Govern deci-
dirà sobre l’oportunitat de prendre noves
mesures si no s’arriba a una solució. 

La Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona (FUAB) ha posat en marxa cursos
d’informàtica, inclosos en l’oferta de crèdits
de lliure elecció, que permeten que els
usuaris d’ordinadors personals coneguin 
les eines informàtiques bàsiques i els 
avantatges de treballar-hi.
Els cursos ECDL (European Computer
Driving Licence) de la Fundació UAB 
s’imparteixen en línia i a distància, 
amb algunes sessions presencials, 
i amb fòrums de participació i tutories. 
Cada curs té una durada de quatre mesos 
i consta de 7 mòduls independents amb 
un total de 12 crèdits de lliure elecció. 
Són oberts a tota la comunitat universitària.

Cursos d’informàtica
reconeguts amb crèdits

properament comença el Curs de
Postgrau d’Implantalogia Odontològica,
organitzat per l’Escola de Postgrau i la
clínica Dentzano USA. Al curs, hi pot
participar com a pacient tot el personal
de la UAB i els familiars. Els pacients
només hauran d’abonar el material que
li sigui implantat, ja que l’actuació pro-
fessional i l’ús de les instal·lacions de la
clínica aniran a càrrec del curs. 

També hi ha descomptes per al per-
sonal en la compra de vehicles de dife-
rents marques, i també condicions pre-
ferents a les entitats bancàries Caixa
Catalunya i BSCH. 
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La UAB es disposa a iniciar l’avaluació
dels factors de riscos psicosocials, una
vegada ja realitzats altres tipus d’avalua-
cions centrades en riscos laborals més
clàssics, com ara l’exposició laboral a
contaminants químics, físics o biològics,
l’adequació d’espais, etc. 

Per dur a terme l’avaluació psicoso-
cial es farà servir la versió castellana del
qüestionari psicosocial de Copenha-
guen, desenvolupat per l’Institut Nacio-
nal de Salut Laboral de Dinamarca, que
té l’aval internacional. Es tracta d’una
enquesta anònima i voluntària amb
trenta-sis preguntes. L’única condició a
l’hora de respondre el qüestionari és
que les respostes han de ser indivi-
duals.

MEDICINA I VETERINÀRIA
L’avaluació s’inicia al setembre a les
facultats de Medicina i Veterinària i, pro-
gressivament, s’anirà estenent, al llarg de
l’any que ve, a la resta de facultats, cen-
tres i serveis de tota la Universitat, i abas-
tarà el PDI, el PAS i els becaris. 

S’emprarà 
un qüestionari amb 36
preguntes desenvolupat
per l’Institut de Salut
Laboral de Dinamarca.

S’inicia l’avaluació psicosocial 
Forma part de la prevenció de riscos laborals

PUBLICACIONS

EL MONESTIR DE SANT PERE DE RODES
Immaculada Lorés. 2003. UAB, Edicions
UB, Universitat de Girona, Universitat de
Lleida, Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya. Memòria Artium, 1.

Primer número d’una nova col·lecció que
editen diverses universitats, entre les quals
es troba la UAB. Presenta un recorregut
per la història monumental de Sant Pere
de Rodes, des dels precedents antics fins a
les darreres restauracions, per donar-ne
una visió al més completa possible.

EL ESCORIAL COMO MUSEO
Bonaventura Bassegoda. 2003. UAB,
Edicions UB, Universitat de Girona,
Universitat de Lleida, Museu Nacional
d’Art de Catalunya. Memòria Artium, 2. 

En aquest llibre s’intenta reconstruir, a par-
tir de les antigues fonts literàries, el contin-
gut i l’estructura del fastuós museu o gale-
ria de pintures que durant la segona meitat
del segle XVII es va constituir al monestir
d’El Escorial per iniciativa de Felip IV, i que
va tenir en el pintor Velázquez un protago-
nista d’excepció.

Per fer-ne el seguiment s’ha creat la
Comissió Gestora de l’Avaluació Psico-
social, formada per membres del
Consell de Govern, de l’Àrea de Rela-
cions Laborals i Acció Social, del Servei
de Prevenció i pels delegats de preven-
ció de les juntes de personal i del comitè
d’empresa, com també per represen-
tants de les juntes de facultat i de les
administracions de centre on s’estigui
desenvolupant l’avaluació. 

La Universitat assegura 
la màxima confidencialitat

alhora que demana 
participació al personal. 

La UAB assegurarà el màxim nivell de
confidencialitat en la informació recolli-
da, alhora que demana la màxima parti-
cipació al conjunt del personal.

Després d’aquesta avaluació, la UAB
estarà en condicions de prendre les
decisions organitzatives i estructurals
més encertades en l’assoliment d’uns
llocs de treball saludables per a tots els
treballadors.

Amb aquesta iniciativa de prevenció
de riscos laborals, la UAB se situa al cap-
davant de les universitats de l’Estat
espanyol pel que fa a l’avaluació psico-
social. 

La Facultat de Veterinària és un dels dos centres on s’ha iniciat l’avaluació psicosocial.
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«M’agradaria conversar amb Voltaire»

Quin ha estat el primer llibre que el va
commoure i li va inocular la passió per la
lectura?
Sens dubte, Les faules de La Fontaine. Per
a mi eren la veu de la natura; era el temps
de la guerra i jo vivia al camp. Més enda-
vant, el que m’ha impactat més dels
escriptors és el seu estil literari. Voltaire,
Chateaubriand, Céline, Camus en aquest
sentit són paradigmàtics. També vaig lle-
gir l’Enciclopèdia del Petit Larousse, que
va ser per a mi una font de plaer i de
coneixement. 

Vostè sempre ha dit que és més perio-
dista que crític. Haver d’estar pendent
de l’actualitat ha condicionat la seva
tasca d’apropar la literatura al públic?

L’AUTÒNOMA ha parlat
amb Bernard Pivot en el
marc de les jornades sobre
l’ensenyament del francès
que ha organitzat la UAB. 

Bernard Pivot
Bernard Pivot va néixer a Lió fa 68 anys, 
i ha estat el crític literari més influent 
de França durant el darrers trenta anys,
sobretot per la repercussió mediàtica
que tenien les seves entrevistes 
a escriptors en els programes
Apostrophes i Bouillon de culture
a la televisió francesa. La seva capacitat
de persuasió feia apropar l’escriptor 
al públic. També ha fet programes 
de didàctica de l’aprenentatge del
francès amb uns dictats per a televisió
en què participaven personatges 
coneguts i nombrosos fidels. 
La dedicació a la lectura, a la feina 
ben feta i la seva passió pel futbol 
(és seguidor del Saint-Etienne) i pels
plaers quotidians del vi i la gastronomia
configuren la personalitat del periodista
francès que més ha fet per la divulgació
de la literatura.
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En l’àmbit cultural, l’actualitat té coses
bones i dolentes, i jo sempre he escollit
potenciar les més positives. El plaer de
descobrir un nou autor i donar a conèi-
xer-lo és sempre una gran satisfacció.
L’interès per facilitar el coneixement de
l’obra dels autors més significatius del
nostre temps ha estat, per a mi, una
constant en la meva tasca professional.

Vostè ha afirmat sempre que els grans
clàssics no han necessitat la televisió
per ser llegits. Però, fent una mica de
ciència ficció, ens podria comentar
quins escriptors, ja desapareguts, li
hauria agradat entrevistar?  
No vaig arribar a temps d’entrevistar
Sartre i Camus, però sí que una bona
conversa amb Voltaire seria molt del
meu gust. La veritat és que l’estimat La
Fontaine també em faria el pes. I també
podria compartir una ampolla de vi amb
Victor Hugo, Dumas i Chateaubriand.

Vostè sempre ha defensat la diversitat
cultural. En l’actualitat, en el programa

Double je descriu i analitza les expe-
riències de gent d’una cultura que
desenvolupa la seva tasca en una altra
cultura. No creu que la cada dia més
gran «globalització econòmica» pot
afectar aquesta diversitat?
La curiositat per l’altre ens afirma i ens fa
conèixer millor. El mercat pot unificar
gustos, però sens dubte cada lector que
s’apropa a un autor hi troba percepcions
diferents.

Jo crec que avui dia s’hauria de tren-
car l’antiga tendència existent al món
actual del monolingüisme, tan arrelada
en alguns països, i aprendre a reflexionar
i intercanviar idees en diverses llengües.

Com valora aquestes jornades sobre
l’ensenyament del francès?
Les iniciatives i les propostes dels pro-
fessors que hi han participat m’han sem-
blat molt positives i engrescadores,
sobretot per als que ens dediquem al
coneixement i a la divulgació de la llen-
gua i de la literatura. Confio que hagin
estat profitoses per a tots.

 


