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MÈTODES PER A UNA
MILLOR SALUT DENTAL

Els investigadors de la UAB
Jordi Margineda de Goyos 
i Anna Torrado han 
desenvolupat i patentat un
xiclet i una pasta dentifrícia
respectivament, fruit 
de les seves tesis doctorals, 
que permeten millorar 
la salut dental. PÀG.9

HONORIS CAUSA A LA
FACULTAT DE LLETRES

El musicòleg italià Alberto
Basso, expert en la música
i l’obra de Bach, ha estat
nomenat doctor honoris
causa, tot coincidint 
amb la inauguració 
del curs acadèmic de la
Facultat de Filosofia i Lletres.
PÀG. 5

S’ENGEGA EL NOU
PORTAL DE LA UAB

Coincidint amb l’inici 
de curs, la UAB ha posat 
en marxa el nou portal 
institucional, que permetrà
informar millor i 
desenvolupar nous serveis.
Les primeres pàgines 
corresponen a l’Extranet 
del Portal. PÀG. 13

El nou curs 2004-2005 es va inaugurar el 30 de setembre amb un acte a l’edifici 
del Rectorat en què la física i la música van ser-ne els protagonistes. PÀG. 3
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El Ministeri d’Educació i Ciència no té
previst fer una modificació en profunditat
de la Llei orgànica d’universitats, sinó 
una reforma parcial que se centrarà bàsi-
cament en la qüestió de l’accés a la uni-
versitat, el funcionament de l’Agència
Nacional d’Avaluació, Certificació i Acre-
ditació i el sistema d’habilitació del pro-
fessorat, el qual se substituiria, a partir de
2006, per un sistema d’acreditació. Així ho
va explicar el Rector en la sessió del
Consell de Govern del mes de setembre,
fent referència a les manifestacions de la
ministra d’Educació en la darrera sessió
del Consell de Coordinació Universitària.

Lluís Ferrer va dir també que una altra
línia de treball del Ministeri és la del
finançament universitari, tot i que es
tracta d’una qüestió que està transferida
a les comunitats autònomes. En relació
amb el procés de convergència per a
l’Espai Europeu d’Educació Superior, va
comentar que al llarg del curs es publica-
ran els dos decrets que regularan l’es-
tructura dels estudis, els de grau i els de
postgrau. 

PRESSUPOST 2005
S’accepten els criteris generals sobre 
el pressupost de la UAB per a l’any
2005, que s’han d’elevar al Consell
Social per a la seva aprovació.

PLACES PER HABILITAR
S’aprova la relació de places per 
habilitar, que s’ha de comunicar al
Consell de Coordinació Universitària.

CONSORCI OBSERVATORI CATALÀ
DE PAISATGE
S’aprova la participació de la UAB 
en el Consorci Observatori Català 
de Paisatge.

ADSCRIPCIÓ D’UN INSTITUT
S’aprova la proposta d’adscripció 
de l’Institut Universitari de Qualitat
Assistencial i Seguretat Clínica Avedis

Donabedian (IUQUAS) a la UAB
i elevar-la al Consell Social.

DIVISIÓ DE DEPARTAMENT
S’acorda obrir un termini per tal que es
presentin al·legacions a la proposta de
dividir el Departament de Psicologia de
la Salut i de Psicologia Social en dos
departaments: el de Psicologia de la
Salut i el de Psicologia Social.
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CONSELL SOCIAL

El Ministeri farà una reforma parcial de la LOU
El sistema d’habilitació del professorat serà substituït pel d’acreditació

El mes de juliol, la UAB
va rebre de la Generalitat 
el presssupost per al 2004,
que preveu un increment
del 14% del valor nominal

ACORDS

MÉS INFORMACIÓ: www.uab.es/relacions-institucionals

INFORME DEL RECTOR

El rector va plantejar 
l’oportunitat de treballar perquè

el màxim nombre d’alumnes
amb bon expedient acadèmic
triï la UAB en primera opció

A finals de juliol, la Universitat va rebre
de la Generalitat el pressupost per al
2004, el qual preveu un increment del
14% del valor nominal. Segons el rector,
això permetrà corregir les deficiències
que s’arrossegaven d’anys anteriors,
tancar l’any sense dèficit corrent, incre-
mentar la dotació a centres i departa-
ments i endegar actuacions de millora,
entre les qual va esmentar el pla de
renovació d’equipaments informàtics. A
més, la Generalitat ha assumit el deute
de les universitats derivat del sistema de
finançament del Pla d’Inversions.

En l’àmbit de la UAB, el rector va infor-
mar del canvi en la direcció de la
Fundació UAB i del cessament de l’ac-
tual director, Josep Llopart, que s’ha
reincorporat a la Universitat. Segons el
rector, aquest canvi s’ha produït per les
diferències en la concepció d’aquesta
entitat com a instrument de la UAB o
com a entitat amb un pla d’actuació
propi. El rector va comentar la necessi-

tat de reforçar el caràcter instrumental
de les entitats que crea la UAB per facili-
tar que la Universitat aconsegueixi els
seus objectius, i va explicar que aquest
canvi respon a aquesta finalitat.

Així mateix, va informar del procés de
matriculació a la UAB i va dir que el
nombre total d’alumnes serà similar al
de l’any passat. El rector també va plan-
tejar la necessitat de reflexionar sobre el
nombre d’alumnes que han de tenir les
titulacions i l’oportunitat de treballar
perquè el màxim nombre d’alumnes
amb bon expedient acadèmic esculli la
UAB en primera opció. També va fer una
especial menció dels problemes que hi
ha hagut amb l’automatrícula derivats
del sistema i la xarxa informàtica, i de la
preocupació de l’equip de govern per
aquesta qüestió.

Altres temes que va tractar el rector en
el seu informe van ser la posada en
marxa d’un nou portal de la UAB que
s’anirà desenvolupant al llarg dels prò-
xims dos anys; la signatura d’un conveni
amb el consorci de la Zona Franca per a
la construcció de l’edifici Eureka I al
campus, destinat a la ubicació de labo-
ratoris, empreses derivades i grups d’in-
vestigació, i l’organització durant el mes
de setembre del Campus Ítaca. Per aca-
bar, el rector va manifestar que la
Universitat Autònoma celebrarà aquest
curs l’Any de la Física.

 



El 30 de setembre va tenir lloc la inaugu-
ració del curs acadèmic 2004-2005 de la
Universitat Autònoma de Barcelona. La
lliçó inaugural «El big bang: una cosmo-
logia per al segle XXI», a càrrec de Josep
Antoni Grífols, catedràtic de Física
Teòrica de la UAB, va servir també per
obrir l’Any de la Física.

L’acte, el va iniciar Rafael Grasa, vice-
rector de Relacions Institucionals i secre-
tari general de la UAB, que va fer un
resum de la memòria del curs 2003-2004.
Després de la lliçó del professor Grífols
–tan magistral com divertida–, es van
lliurar els Premis UAB a Treballs de
Recerca de Batxillerat, organitzats dins el
Programa Argó de l’Institut de Ciències
de l’Educació de l’Autònoma. 

El Cor de la UAB va interpretar frag-
ments de l’òpera Dido i Enees, d’Henry
Purcell, i va estrenar –amb la impagable
col·laboració del públic– la peça El cànon
de la física, de Poire Vallvé, actual direc-
tor del Cor de la UAB. 

ELS PARLAMENTS
Posteriorment, va parlar Rosa Cullell,
presidenta del Consell Social de la UAB,
que es va estrenar en el càrrec amb el
compromís de fer «un Consell Social més
àgil i dinàmic» per tal de contribuir a la
millora de la Universitat. Antoni Morral,
alcalde de Cerdanyola del Vallès, es va
felicitar «pels ponts oberts –tant físics
com psicològics– entre la UAB i la ciutat
de Cerdanyola». 

Carles Solà, conseller d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació de la
Generalitat de Catalunya, va congratu-
lar-se de retrobar-se amb tantes «cares
amigues», i va afirmar que Catalunya
està a la mitjana de la Unió Europea pel
que fa al finançament universitari, i que
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CAMPUS

S’inaugura el nou curs acadèmic 2004-2005
Una original i divertida lliçó sobre física va protagonitzar l’acte 

Van presidir l’acte 
Carles Solà, Rosa Cullell, 
Antoni Morral 
i Lluís Ferrer

temps. Grífols va facilitar una idea clau per a
qui no sabés amb què quedar-se de tota la
conferència: «El nom big bang és inadequat
perquè suggereix una explosió localitzada en
un punt, en un espai buit. En realitat, les galà-
xies s’allunyen perquè creix l’espai entre
elles». Amb una gran capacitat per trobar
metàfores de la vida quotidiana i amb il·lus-
tracions pròpies, el doctor Grífols va apropar
al públic les metodologies emprades pels
astrònoms per mesurar les distàncies en l’u-
nivers i comprovar experimentalment la seva
expansió i la seva geometria. En definitiva,
tota la història de l’univers, del big bang fins al
nostre origen, a partir de les supernoves, com
a primer plat del curs.

En la lliçó, Josep Antoni Grífols va fer una
introducció molt digerible a la concepció
actual de l’univers i a la cosmologia del segle
XXI, tot repassant les concepcions que els nos-
tres avantpassats han tingut de l’espai i del

Tota la història de l’univers, com a primer plat del curs

l’objectiu del seu govern és arribar al
«2% del PIB en recerca». Finalment, va
reclamar que el nou estatut «atorgui a
Catalunya plenes competències en uni-
versitats i en recerca».

Va tancar l’acte el rector Lluís Ferrer,
que, mirant la situació d’un any enrere,
es va felicitar pel canvi tan radical de la
política a Catalunya i a Espanya: «No hi
ha cap mena de dubte que hem millo-
rat». Amb un discurs clarament opti-
mista, el rector va afirmar que ara

«tenim la possibilitat de construir la uni-
versitat pública, científica, de qualitat,
catalana i europea que sovint hem
somiat», i va finalitzar amb un poema de
Miquel Martí i Pol que resumeix «aques-
ta sensació de cicle natural que ara ens
toca viure».

En acabar l’acte es va servir un aperitiu
a la plaça Acadèmica, amb l’actuació de
Pep Callau i Al Tempo GC, i música i ball
a càrrec del quartet de jazz clàssic
Barcelona Swing Serenaders.

Durant l’acte, el Cor de la UAB –amb la impagable col·laboració del públic– va estrenar El cànon de la física.
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04 CAMPUS

Albert Jovell, director de la Fundació
Biblioteca Josep Laporte, ha estat el guanya-
dor del Premio a la Opinión Sanitaria Reflexio-
nes 2003, convocat per Revista Médica i la
Fundación Astra Zéneca. Aquesta premi li 
ha estat concedit pel seu article periodístic
«La vida al otro lado de la carretera». En l’edi-
ció anterior, el guanyador va ser el filòsof
Fernando Savater. Jovell és metge especialis-
ta en medicina preventiva i salut pública i ha
estat responsable d’Investigació i Formació de
l’Agència d’Avaluació de Tecnologies Mèdiques
del Departament de Sanitat de la Generalitat. 

PREMIS

Carme Riera Guilera, professora del Depar-
tament de Filologia Espanyola, ha estat guar-
donada pel Pen Club de Galícia amb el premi
Rosalía de Castro. Aquesta distinció, que s’a-
torga amb caràcter bianual, reconeix la tra-
jectòria literària de quatre escriptors en llen-
gües castellana, portuguesa, basca i catalana.
Enguany coincideix amb el 167è aniversari del
naixement de l’escriptora i poetessa Rosalía de
Castro. En anteriors edicions, van ser guardo-
nats escriptors de la talla de Torrente Balles-
ter, Saramago, Perucho, Vázquez Montalbán o
Lobo Antunes, entre d’altres.

El Pen Club de Galícia 
guardona Carme Riera

Albert Jovell guanya un premi
per un article sobre sanitat

A la professora del Departament de Química
Pilar González Duarte, li ha estat atorgada pel
Govern de la Generalitat, a proposta del
DURSI, la Distinció Jaume Vicens Vives al mè-
rit docent. La Distinció reconeix la seva dedica-
ció a la renovació i readaptació de l’ensenya-
ment de la química, en especial pel que fa al
vessant experimental i a la difusió d’aquesta
matèria. A títol col·lectiu, la Distinció Jaume
Vicens Vives ha estat concedida també a la
Facultat de Ciències Econòmiques i Empre-
sarials pel Programa de Cooperació Educativa
Universitat Empresa (PUE). 

La professora Pilar González
rep la Jaume Vicens Vives

El secretari general de Política Científica 
i Tecnològica del Ministeri d’Educació i
Ciència, Salvador Barberà –catedràtic del
Departament d’Economia i d’Història
Econòmica de la UAB–, va presidir, el 7
d’octubre, la inauguració del curs del
programa IDEA (International Doctorate
in Economic Analysis). Aquest programa
és un doctorat en anàlisi econòmica de
gran acceptació internacional, que rep
alumnes de més d’una vintena de països. 

Va obrir l’acte Jordi Marquet, vicerector
de Professorat i PAS, i a continuació,
Carmen Bevia, directora d’IDEA, va pre-
sentar el curs. La conferència inaugural,
titulada «On the political sustainability of
PAYG social security», va ser a càrrec de la
professora de l’EHESS/DELTA de París
Gabrielle Demange. 

Els dos alts càrrecs del
Ministeri inauguren el curs
d’un programa de doctorat
i d’un de postgrau 

Els secretaris generals Salvador Barberà i Joan
Trullén presideixen diversos actes a la UAB

El mateix dia, Joan Trullén, secretari
general d’Indústria del Ministeri d’In-
dústria, Turisme i Comerç i professor del
Departament d’Economia Aplicada de la
UAB, va inaugurar el curs del postgrau
d’Economia Aplicada amb la conferència
«Estratègies davant els processos de des-
localització industrial». Aquest programa
ha vist créixer el nombre de sol·licituds
des que va començar el 1990 i ha obtin-
gut la Menció de Qualitat 2003-2004,
segons una resolució del MEC, fet que

El vicerector Marquet amb el degà Caballé. Joan Trullén.

suposarà un increment de finançament
per al programa.

Jordi Rosell, director del Departament, i
Rafael Grasa, vicerector de Relacions
Institucionals i secretari general de la
UAB, van ser els encarregats d’obrir l’ac-
te. Seguidament, va presentar el curs
Xavier Ramos Morilla, director del pro-
grama, qui va deixar pas a la conferència.
La intervenció de Jordi Caballé, degà de la
Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials, va clausurar l’acte.
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L’acte coincideix amb 
la inauguració del curs
acadèmic a la Facultat 
de Filosofia i Lletres

La Universitat Autònoma investeix doctor 
honoris causa el musicòleg italià Alberto Basso

L’acte d’investidura del musicòleg italià
Alberto Basso va tenir lloc el 20 d’octu-
bre. President de l’Istituto per i Beni
Musicali in Piemonte, Basso és un dels
grans especialistes en l’obra i la vida de
Johann Sebastian Bach, un dels músics
universals més prestigiosos. Com a lliçó
magistral d’investidura, el professor
Basso va parlar d’«Il mito di Bach
nell’Ottoccento». 

La presentació del nou membre del
Claustre de la UAB va ser a càrrec de
Francesc Bonastre, catedràtic de Musico-
logia del Departament d’Art de la UAB i
padrí del doctorand. Bonastre va fer un
repàs a la dilatada obra de Basso, centra-
da, bàsicament, en quatre grans temes:
Johann Sebastian Bach, la maçoneria i la
música europea, els estudis sobre el fet
musical al Piemont –«on Basso ha palesat
les seves dots extraordinàries de mentor i
d’impulsor de la cultura musical del seu
país»– i la direcció i coordinació d’obres
col·lectives sobre la història de la música.

Per a Bonastre, la universalitat del seu
pensament el va convertir «en especia-
lista en un dels músics universals més
prestigiosos i de major complexitat com

és Bach», especialització que ha com-
partit, des de fa molts anys, amb els
alumnes i els professors de la Universitat
Autònoma de Barcelona mitjançant
conferències, ponències a congressos i
cursos de doctorat. 

El rector Lluís Ferrer va tancar els dis-
cursos agraint la presència d’Alberto
Basso: «Paradigma de la cultura euro-
pea, un savi humanista que, des d’un
lloc relativament humil com el Con-
servatori de Torí i en un ambient de soli-
tud, desenvolupa una magna obra amb
talent, amb rigor i, sobretot, amb molta
feina». 

Posteriorment, hi va haver una inter-
pretació musical a càrrec de la soprano
Begoña López i del pianista Francesc
Cortés.

A la seva lliçó d’investidura, el nou doctor 
va explicar el moviment, fonamentalment
alemany, que va portar al renaixement de la
música de Bach a començaments del segle
XIX: «Es tracta de la posada en marxa concreta
d’una idea, la que porta a la consagració de la
Bach-Renaissance [...] un capítol fonamental
de l’experiència romàntica». Basso va repassar
a la seva lliçó les raons per les quals Bach,
per als romàntics del XIX, es fa paradigma,
referència i principi i final de la música: 
«És l’exemple d’una estirp de músics, 
un pater familias ideal, prolífic i preocupat
per preservar la tradició de la família i del 
llinatge, salvaguarda dels antics valors 
de la música alemanya, representant d’una
concepció musical que voreja l’absolut».

Bach, principi i final 

Alberto Basso, Rafael Grasa i Francesc Bonastre.

Rafael Ribó i Sixto Sánchez inauguren Dret

La Facultat de Dret va inaugurar el curs
el 14 d’octubre, amb actes al matí i a la
tarda. A les dotze del migdia, el vicerec-
tor de la UAB Joan Carbonell i la degana
de la Facultat, Francesca Puigpelat, van
presentar el conferenciant, el doctor
Sixto A. Sánchez, que ha publicat el
darrer any un divertit llibre titulat De
bestiis universitatis (esos tipos universi-
tarios), sobre el qual es va basar la seva
conferència. Aquest catedràtic de Dret
Internacional Privat va criticar a la seva
xerrada, en clau irònica, la manca de
pressupostos destinats a la recerca. Sán-

chez va reclamar també una revisió del
mètode que «vagi més enllà de la intro-
ducció del Power Point a les classes», i
amb el mateix to humorístic va apel·lar a
la «desobediència civil» i a la crítica dels
qui ens representen.

A la tarda, amb la presència del síndic
de Greuges, Rafael Ribó, la degana de la
Facultat i la professora Montserrat
Peretó van obrir la presentació del curs
monogràfic sobre el síndic de Greuges.
Ribó va oferir la ponència «La defensa
dels drets constitucionals dels ciutadans
pels comissionats parlamentaris». Sixto Sánchez.
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Josep Laporte, exrector de la UAB i
exconseller de Sanitat de la Generalitat
de Catalunya, va presentar el llibre Escola
Universitària d’Infermeria de l’Hospital
de la Santa Creu i de Sant Pau, en l’acte
de la inauguració del curs acadèmic d’a-
questa escola que, enguany celebra el seu
cinquantè aniversari.

Aquesta solemne sessió acadèmica va
tenir lloc el dia 7 d’octubre, a l’aula
magna de Casa Convalescència, on
antics directors de l’Escola van fer balanç
d’aquests anys. 

L'actual directora, Júlia Esteve, va fer
menció de la qualitat assolida per l’Es-
cola, que ha estat un exemple per a tot
Espanya, i alhora ha estat reconeguda
internacionalment.

LA PROFESSIONALITZACIÓ
L’antiga directora, Teresa Piulachs, va
evocar que la competència professional i
la decisió del doctor Soler-Durall van ser
clau per a la professionalització de l’acti-
vitat de les infermeres. Es va recordar
també Adela Simón, ànima de l’Escola en

L’Escola d’Infermeria de l’Hospital de Sant Pau
celebra els cinquanta anys de la seva existència 

els seus inicis. El rector de la UAB, Lluís
Ferrer, es va referir, en el seu parlament,
a l’oportunitat històrica que es presenta
amb la proposta que l’Escola s’integri
plenament a la Universitat. 

El rector va recordar les dues escoles
que han passat a ser facultats en el
decurs dels anys: la de Mestres «Sant
Cugat» i la de Traducció i d’Inter-
pretació, que són actualment facultats
considerades d’un alt nivell i reconegu-
des internacionalment.

L’aposta de futur de la UAB de crear un
Campus de la Salut es veu també poten-
ciada per la nova configuració de les
titulacions europees segons la proposta
de Bolonya, que farà que es pugui pro-
gressar en l’adquisició de coneixements
i titulacions.

L’escola va començar 
a funcionar l’any 1954, 
tot i que prèviament ja
oferia cursos d’infermeria
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La UAB tindrà una participació destacada
a la Feria Internacional del Libro, a Mèxic
La UAB tindrà una participació destaca-
da en l’edició d’enguany de la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara
–la més important del món en llengua
hispana–, que tindrà lloc al continent
americà del 26 de novembre al 4 de
desembre i que enguany tindrà la cultu-
ra catalana com a convidada d’honor.
Una delegació de la UAB, encapçalada
pel rector Lluís Ferrer i formada per estu-
diants, professors i membres de l’equip
de govern, es desplaçarà fins a Mèxic.

Dins de les activitats de la Fira,
enguany s’estrena el I Foro Internacional
de Edición Universitaria, en què la direc-

tora del Servei de Publicacions de la
UAB, Magda Polo, hi participarà mode-
rant una taula rodona centrada en les
noves estratègies en l’edició università-
ria. La planificació editorial universi-
tària i la comercialització i distribució de
les edicions que publiquen les universi-
tats seran els altres dos grans temes que
abordarà aquest primer fòrum. 

La vicerectora de Relacions Interna-
cionals, Muriel Casals, i el secretari
general de la UAB, Rafael Grasa, presen-
taran alguns importants projectes edito-
rials de la cultura catalana en el decurs
de la Fira.

L’aula magna de la Casa Convalescència va ser l’escenari on es va celebrar el 50è aniversari.

L’Escola d’Infermeria va començar a funcionar
com a Escola d’Ajudants Tècnics Sanitaris
l’any 1954, a partir d’un reial decret publicat 
el 5 de desembre de 1953, si bé no va
començar de zero, ja que, històricament, 
s’havien fet cursos d’infermeria.
El 1977 es va transformar en Escola
Universitària i es va homologar el nou pla
d’estudis per a l’obtenció del títol de Diplomat
en Infermeria. En aquest moment, s’inicia 
el procés d’adscripció a la UAB. El 1991 
es van crear directrius per a la modificació 
dels plans d’estudis a la UAB. I el 1999 es va
fer l’avaluació de l’Escola per part de l’Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya. El 2004 s’han iniciat els tràmits 
per a la integració de l’Escola a la UAB.

Una escola amb història

El portfolio de 
l’estudiant, a debat
El divendres dia 8 d’octubre, va tenir lloc
a la Facultat de Ciències de l’Educació
un seminari de formació organitzat per
la Unitat d’Innovació Docent en Edu-
cació Superior (IDES) sobre el Portfolio
de l’Estudiant, una metodologia didàcti-
ca que s’està implementant a Europa. Va
ser impartit per l’experta en la matèria
Cristina Poyato, professora de la Griffith
University d’Austràlia. En l’activitat hi
van participar professors de la Univer-
sitat interessats pel tema, coordinadors
de les vint-i-dues titulacions que aquest
curs estan realitzant el procés de con-
vergència europea. 
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Jordi Nadal va glossar
el rigor intel·lectual
i la capacitat de suscitar 
consens del professor

Homenatge al professor
Antoni Serra Ramoneda

El catedràtic i antic rector de la UAB
Antoni Serra Ramoneda va rebre un
homenatge organitzat pel Departament
d’Economia de l’Empresa i per la
Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials, el dia 29 de setembre.

El professor Serra Ramoneda s’ha jubi-
lat després d’una vastíssima trajectòria
com a professor i investigador i de servei
a la mateixa UAB, de la qual n’ha estat un
dels impulsors més destacats. Va ser el
primer secretari de la Comissió Pro-
motora de la Universitat Autònoma de
Barcelona l’any 1968; director de l’Ins-
titut de Ciències de l’Educació i rector els
anys 1980-1985. 

En l’acte, el professor Jordi Nadal va
recordar els inicis de la creació de la
Facultat de Ciències Econòmiques i de 
la mateixa UAB, amb el paper decisiu que
hi va tenir Vicent Villar i Palasí. Va desta-
car l’entusiasme i la competència amb
què Joan Sardà Dexeus va dirigir el grup
de professors format per Jordi Nadal,
Josep Maria Bricall i Antoni Serra Ramo-
neda, entre d’altres, que van impulsar la
renovació dels estudis. Nadal va glossar el
rigor intel·lectual i la capacitat de suscitar
consens de Serra Ramoneda. Vicente
Salas es va fer ressò dels seus treballs
acadèmics i d’investigació.

NOSTÀLGIA I SATISFACCIÓ
Després de les conferències magistrals
de Colin Mayer i Masahiko Aoki, Serra
Ramoneda va agrair l’homenatge i va dir
que moltes vegades s’havia trobat amb
responsabilitats una mica per atzar. Va
evocar amb nostàlgia l’esperit revolu-
cionari dels primers temps de la UAB i
va mostrar la seva satisfacció per la tasca
feta, alhora que va parlar del moment
«tràgic de la jubilació». Va tenir també
un record per tots els qui havien
col·laborat amb ell a la UAB. El rector va
cloure l’acte agraint-li la tasca feta.

El professor Serra Ramoneda, amb la seva dona.

Serra Ramoneda ha estat un
dels impulsors més importants

de la UAB; va ser secretari 
de la Comissió Promotora

Serra Ramoneda va ser una de les per-
sones més implicades en la creació de la
Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials. En la seva etapa de rector
es van redactar els nous estatuts, es va
començar a aplicar la Llei de reforma
universitària (LRU), que va regular la
situació del professorat, i es va crear 
la Facultat de Veterinària. 

BREUS

El governador de l’estat de Nuevo León, 
José Natividad González, juntament amb 
els rectors de les universitats Autónoma 
de Nuevo León i de l’Instituto Tecnológico de
Monterrey, van visitar la UAB el dia 27 de
setembre per establir lligams de col·laboració.
Monterrey, la capital de l’estat de Nuevo
León, serà la seu del proper Fòrum, i José
Natividad González va aprofitar l’avinentesa
per convidar la comunitat científica a
col·laborar en l’esdeveniment. El rector 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
José Antonio González Treviño, i el rector 
de la UAB van signar un conveni per fer 
projectes d’investigació conjunta en el marc
dels projectes establert l’any 2000.

El rector de la UAB, Lluís Ferrer, ha estat
nomenat nou president de l’Associació
Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) 
en substitució de Lluís Arola, rector de la
Universitat Rovira i Virgili. El període 
del mandat s’inicia el mes de setembre 
i finalitzarà al cap d’un any. L’Associació
Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) 
la integren totes les universitats de Catalunya
que són finançades, bàsicament, per la
Generalitat, i té per objectiu ser la veu 
essencial de les universitats públiques 
de Catalunya i també promoure i donar
suport al treball que fan aquestes.

Rectors mexicans visiten
l’Autònoma i signen acords

El rector, president de l’ACUP

L’Escola Universitària de Turisme i de Direcció
Hotelera celebrarà l’acte d’inauguració 
del curs el 29 d’octubre, a les 12 h, al saló
Arnau de Vilanova del Serhs Hotel Campus, 
a la Vila Universitària. En el decurs de l’acte,
Joan Gaspart, president del Grup Husa, 
pronunciarà la conferència «Els professionals
del turisme: aproximació a la figura de 
director d’hotel a l’actualitat». També es 
lliuraran els diplomes de la novena promoció
de graduats en Direcció Hotelera i de la 
cinquena promoció de diplomats en Turisme.

Joan Gaspart, a l’EUTDH

Amb Pere Puig i Narcís Serra.
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«De la teoria a l’aula» va ser el títol del 
III Simposi sobre Ensenyament de les
Ciències Socials, que va tenir lloc els dies
30 de setembre i 1 i 2 d’octubre, a la
Facultat de Ciències de l’Educació de 
la UAB. Adreçat a tots els professionals
dels diferents nivells educatius de l’en-
senyament interessats en el tema, aquest
simposi va tenir un doble objectiu: pro-
porcionar un fòrum on poder contrastar
els punts de vista, presentar les iniciati-
ves i debatre les qüestions relacionades
amb la didàctica de les ciències socials i

La Facultat de Ciències
de l’Educació acull
professionals dels 
diferents nivells educatius

Pilar Benejam, homenatjada en
un simposi sobre ensenyament

la formació del professorat, tant des de
l’àmbit universitari com de les experièn-
cies a les aules no universitàries, i aprofi-
tar la cita del simposi per retre un home-
natge a la professora i investigadora Pilar
Benejam, referent bàsic de la didàctica
de les ciències socials al nostre país, amb
motiu de la seva jubilació.

Autoritats polítiques i acadèmiques,
com Marta Cid, consellera d’Educació,
Carles Solà, conseller d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació, o el
rector Lluís Ferrer, van voler fer costat a
Pilar Benejam en un simposi que va
recollir la trajectòria d’una persona que
ha impulsat models innovadors d’ense-
nyament i aprenentatge i ha resolt una
de les principals contradiccions en la
formació de professionals universitaris:
la relació teoria-pràctica.

http://www.pangea.org/unescopau

Des del web de l’Escola de Cultura de Pau es pot accedir al Baròmetre
sobre conflictes, drets humans i construcció de pau, un informe que
aquesta escola elabora trimestralment integrat per un inventari, una
explicació i el seguiment de tots els conflictes armats que existeixen
actualment a tot el món. En aquest lloc, també hi podeu consultar
activitats convalidables per crèdits de lliure elecció que la Càtedra
UNESCO sobre Pau i Drets Humans organitza a la UAB. Aquesta
Càtedra es va crear el desembre de 1996 a través d’un conveni entre la
UNESCO, el Comissionat per a Universitats i Recerca i la UAB, amb 
la finalitat de promoure reflexions, estudis i activitats al voltant de la
cultura de pau, el desarmament, la prevenció de conflictes violents i
altres temàtiques relacionades amb la pau i els drets humans.

EL WEB

Nous càrrecs als departaments 
i a l’Escola de Postgrau

NOMENAMENTS

En l’àmbit del personal docent i investigador,
darrerament s’han produït els nomenaments
següents: el professor Santiago Maspoch
Andrés és director del Departament de
Química des de l’1 de setembre; el professor
Pere Godall Castell és director del
Departament de Didàctica de l’Expressió
Musical, Plàstica i Corporal des del 9 
de setembre; des del 15 de setembre la
professora Maite Carrasón López de Letona
és directora del Departament de Biologia
Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia; 
del Departament d’Economia i d’Història
Econòmica n’és responsable des del 23 
de setembre el professor Ferran Sancho
Pifarré; des de l’1 d’octubre és directora 
del Departament de Ciència Política i de
Dret Públic la professora Montserrat Baras
Gómez; el professor Lluís Tort Bardolet 
és director del Departament de Biologia
Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia, 
i el professor Francisco Javier Lafuente
Sancho ho és del Departament d’Enginyeria
Química. 

ESCOLA DE POSTGRAU
Pel que fa al Col·lectiu del Personal
d’Administració i Serveis, el primer dia 
d’octubre es va incorporar Neus Pons Pena
com a directora executiva de l’Escola de
Postgrau. Neus Pons Pena és llicenciada 
en Ciències Econòmiques i ha treballat 
i té una àmplia experiència en l’àmbit 
de la formació continuada universitària.

Pilar Benejam, conversant durant l’acte.
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Nous mètodes per millorar la salut dental  
Dues tesis doctorals desenvolupen xiclets i pasta dentifrícia

Investigadors de la UAB
desenvolupen productes
dentals que remineralitzen
les dents i redueixen
la hipersensibilitat

Investigadors de la UAB han desenvolu-
pat un xiclet i una pasta dentifrícia que
milloren la salut dental. Ambdós pro-
ductes presenten propietats remineralit-
zants, les quals són de gran importància
pel que fa a la prevenció i el tractament
de la càries, i han estat fruit de dues tesis
doctorals dirigides pel professor Manuel
Valiente, del Centre GTS (Xarxa IT) del
Departament de Química de la UAB. 

Jordi Margineda de Goyos, a la seva
tesi (codirigida per la Dra. Anna
Gonzalo), ha estudiat la viabilitat d’uti-
litzar xiclets per alliberar ions de calci,
fluor i fosfat per remineralitzar les dents
i millorar la resistència als atacs àcids
responsables de l’aparició de la càries.
Margineda ha desenvolupat un mètode
per simular, al laboratori, el procés de
masticació dels xiclets. 

Els resultats d’aquests experiments
han confirmat l’efectivitat d’aquests

ions. A més, s’ha observat un efecte sor-
prenent: els additius que solen tenir els
xiclets comercials potencien el procés de
remineralització.

Pel que fa a la nova pasta dentifrícia
desenvolupada per Anna Torrado, reu-
neix les característiques òptimes per tal
d’alliberar els ions amb el ritme ade-

Els investigadors Anna Torrado, Manuel Valiente i Jordi Margineda.
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Trastorns de la conducta alimentària en els joves diabètics
Diversos estudis han mostrat que els
pacients que pateixen diabetis mellitus
de tipus 1, o insulinodependent, tenen
un risc més alt de patir trastorns alimen-
taris que la població general. 

La incidència d’aquests trastorns aug-
menta en les dones amb diabetis de
tipus 1 al final de l’adolescència i a l’ini-
ci de l’edat adulta. Sobre aquesta realitat
poc estudiada tracta la tesi doctoral de
Norma Irene García Reyna, dirigida per
la doctora Rosa Maria Raich, del Depar-

tament de Psicologia de la Salut i de
Psicologia Social. 

En un estudi amb una població de 98
adolescents de 12 a 16 anys d’edat amb
diabetis de tipus 1 (60 homes i 38 dones)
i un grup de control no diabètic de 321
homes i 254 dones, els investigadors van
constatar una major incidència dels
trastorns alimentaris respecte dels joves
no diabètics. En els adolescents amb
diabetis es va observar també la utilitza-
ció de la insulina com a mètode de con-

trol de pes. Set pacients augmentaven i
dos disminuïen la dosi d’insulina com a
mètode per perdre pes. 

Aquestes dades mostren que, en
aquestes edats, molts pacients tenen
informació errònia sobre la manera en
què la insulina contribueix a controlar el
pes. La recerca mostra la necessitat
d’una acurada vigilància en pacients
joves d’ambdós sexes amb aquesta
malaltia com a mètode de prevenció
dels trastorns alimentaris.

quat perquè els absorbeixin les dents.
L’efecte remineralitzador s’ha provat
amb èxit en proves clíniques al Depar-
tament d’Odontologia de la Universitat
Internacional de Catalunya. El nou den-
tifrici redueix la hipersensibilitat de
manera més ràpida i efectiva que els
actuals. 

Els investigadors han patentat aquestes
dues innovacions amb el suport de l’em-
presa SL para el Desarrollo Científico
Aplicado (DCA), que n’ha adquirit els
drets d’explotació. En el cas del xiclet, els
investigadors també han tingut la col-
laboració de l’empresa JOYCO.

Els investigadors de la UAB
han patentat les dues 

innovacions amb el suport
de l’empresa DCA

 



Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània

GRUP D’ESTUDIS

L’activitat del grup 
se centra en l’estudi de la
novel·la, com a institució
social i com a gènere, en 
el marc dels segles XIX i XX
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dors diversos, especialitzats en camps
diversos i que apliquen, també, mètodes
diversos. I, tanmateix, el grup ha adquirit
una coherència metodològica conside-
rable. 

Així, si resseguim la principal dedicació
de cadascun dels investigadors, trobem:
Jordi Castellanos, director del grup, estu-
diós del modernisme; Jaume Aulet, del
noucentisme, Josep M. Balaguer, de les
avantguardes; Maria Campillo, de la lite-
ratura de la guerra i de l’exili; Mita
Casacuberta, del modernisme; Enric
Cassany, de la narrativa del segle XX;

Aquest és l’equip que conforma el GELCC.

Maria Josepa Gallofré, de Josep Pla;
Manuel Jorba, reincorporat després
d’uns quants anys dirigint la Biblioteca
de Catalunya, de la Renaixença; Víctor
Martínez-Gil, de l’edició de textos i la
postmodernitat; Eulàlia Pérez Vallverdú,
de la literatura popular; Lluís Quintana,
de Joan Maragall; Núria Santamaria, del
teatre contemporani; i Xavier Vall, de les
relacions entre literatura i pensament. 

Preocupat per dotar-se i dotar el món
de la recerca i de la docència de les eines
imprescindibles per dur a terme la seva

El Grup d’Estudis de Literatura Catalana
Contemporània (GELCC), del Departa-
ment de Filologia Catalana, centra la
seva activitat investigadora en l’estudi
de la novel·la, com a institució social i
com a gènere, dins d’un marc general
d’estudi dels moviments culturals i dels
corrents literaris dels segles XIX i XX. 

Així, són objectius del grup l’anàlisi de
la teoria, la crítica i la producció
novel·lística a Catalunya, així com de la
recepció de corrents teòrics, autors i
obres de fora de Catalunya. S’estudia,
també, el mercat novel·lístic, base de la
professionalització de l’escriptor, i les
relacions entre les diferents llengües i
cultures del món editorial català.

El GELCC en aquests moments investi-
ga entorn de la projecció social de l’es-
criptor a la Catalunya contemporània.
El tema permet, com en projectes ante-
riors que han ocupat el grup en aquests
darrers anys, la confluència d’investiga-

El grup ha creat la base 
de dades bibliogràfica Traces, 

consultable des del Catàleg 
de Biblioteques Universitàries

El GELCC treballa actualment entorn del
projecte «La projecció social de l’escriptor
en la literatura contemporània», que es con-
cretarà en un llibre elaborat amb aporta-
cions de tots els investigadors del grup i en
un congrés que tindrà lloc l’octubre de 2005.
El que es pretén és analitzar la construcció i
representació social de la figura de l’escrip-
tor en la literatura catalana dels segles XIX i XX

i fer-ho a través de l’anàlisi del procés de cre-
ació de la imatge amb què l’escriptor dóna
forma a la seva presència social i obté uns
determinats espais d’influència. Especial-
ment de la imatge més important: la d’«in-
tel·lectual», que s’afegeix a allò que l’escrip-
tor és, un «autor», i s’hi afegeix per justificar
el sentit col·lectiu de l’obra literària. L’ob-
jectiu de l’estudi és contribuir a elaborar la
història dels «intel·lectuals» i fer-ho des de
la perspectiva de la literatura catalana.

L’escriptor i la seva imatge

feina, el GELCC va crear el banc de
dades bibliogràfic Traces, consultable
dins el Catàleg Col·lectiu de les Biblio-
teques Universitàries de Catalunya
(www.cbuc.es/llc/) i el fons documental
Teoria i Crítica de la Novel·la Catalana
(consultable a intranet: bases de dades
d’humanitats).

Actualment, el grup prepara una nova
forma de presentació de Traces, que
proporcioni informació sobre els escrip-
tors i permeti fer unes recerques més
precises, amb el convenciment que la
xarxa és una gran plataforma que ha
d’ajudar a construir els ponts que calen
perquè la feina de recerca que es fa a la
Universitat es relacioni i incideixi en el
món cultural que ens envolta.

ACTIVITATS ORGANITZADES
Entre les activitats organitzades pel
GELCC destaquen el Simposi Interna-
cional Pere Calders i el seu Temps
(novembre de 2000) i l’exposició
«Calders. Els miralls de la ficció», rea-
litzada paral·lelament al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona.
També destaquen la col·laboració amb
altres grups de recerca (Centre d’Es-
tudis sobre el Franquisme i la Demo-
cràcia, Societat Verdaguer, Fundació
Carles Pi i Sunyer, etc.) i la participació,
entre d’altres, en l’edició crítica de les
obres completes de Salvador Espriu
(Gabriella Gavagnin, Víctor Martínez-
Gil i Núria Santamaria). 
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El delegat de l’Estat al Consorci Zona
Franca de Barcelona (CZFB), Manuel
Royes, i el rector de la UAB, Lluís Ferrer,
van signar, el 28 de setembre, un acord
per promoure la construcció del centre
Eureka I. L’acord té el doble objectiu
d’incrementar el potencial tecnològic de
les empreses i de contribuir a posar en
contacte el món universitari amb la rea-
litat industrial i tècnica d’aquestes. 

LA SITUACIÓ AL CAMPUS
L’edifici s’ubicarà vora el monument
d’Andreu Alfaro, i aplegarà departa-
ments de recerca i desenvolupament 
(R + D) de grans empreses, companyies
amb un fort component de recerca, el
viver d’empreses de biomedicina i bio-
tecnologia de la UAB, grups de recerca i
altres activitats relacionades. 

Amb una superfície total de 5.000
metres quadrats i construït sobre una
parcel·la de 4.493 m2 de sòl, Eureka I
tindrà un cost d’inversió de 6 milions

Situat al campus 
de Bellaterra, l’edifici 
fomentarà l’R + D entre 
la UAB i les empreses

L’edifici, que començarà 
a funcionar l’any 2007, 

s’ubicarà vora el monument
d’Andreu Alfaro

Fòrum per debatre sobre el projecte de bioregió a Catalunya

Un dels compromisos del Govern de la
Generalitat de Catalunya és la creació
de la bioregió de Catalunya, un clúster
de biomedicina per tal d’esdevenir un
pol europeu de recerca i desenvolupa-
ment en l’àmbit de les ciències de la
salut. 

El 14 d’octubre, l’edifici UAB Casa
Convalescència va acollir un fòrum per
debatre sobre aquest projecte, el V
Seminari Internacional d’Estratègia i
Gestió de la Recerca i el Desenvolupa-
ment Biomèdic, organitzat per la
Fundació Salut, Innovació i Societat del
Grup Novartis i la UAB. 

Entre els participants, cal destacar la
presència del conseller d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació de la

Generalitat de Catalunya, Carles Solà,
qui va anunciar l’aprovació del projecte
d’aquí a poques setmanes, i va recordar
els compromís del seu govern d’assolir
un 2% del PIB en recerca i desenvolupa-
ment en aquesta legislatura. «L’esforç ha
de ser combinat –va afirmar el conseller
Solà– i ha d’obeir a la triple hèlix forma-
da per la Universitat, l’Administració i
les empreses». 

Per la seva banda, Salvador Barberà,
secretari general de Política Científica 
i Tecnològica del Ministeri d’Educació i
Ciència, va donar suport al projecte i va
recordar els esforços de coordinació que
aquest assumpte implica per al govern
de l’Estat, ja que no hi ha un únic minis-
teri que se n’ocupi. 

El delegat Manuel Royes i el rector Lluís Ferrer.

veis cientificotècnics, instituts, centres
de recerca i hospitals de l’esfera UAB,
una sòlida xarxa que fomenta l’activitat
interdisciplinària i les sinergies entre els
diferents centres, i molt proper al futur
Sincrotró. D’altra banda, la proximitat
del Parc Tecnològic del Vallès afavoreix
el contacte amb les empreses de base
tecnològica. 

En l’acte de signatura, el delegat de
l’estat al Consorci de la Zona Franca,
Manuel Royes, va qualificar aquest
entorn com «el rovell de l’ou de la savie-
sa i de la ciència d’aquest país». 

La UAB i el Consorci de la Zona Franca acorden
la construcció de l’edifici Eureka I

d’euros que efectuarà el CZFB, i està
previst que comenci a funcionar l’any
2007. 

Eureka I s’ubicarà en un entorn molt
favorable per al desenvolupament d’ac-
tivitats d’R + D. D’una banda, formarà
part del conjunt de departaments, ser-
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Salvador Barberà.
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Catalunya presenta una de les pobla-
cions de papallones més diversa
d’Europa, amb més de 170 espècies de
les 576 que es troben al continent.
Investigadors del Centre Temàtic Euro-
peu de Territori i Medi Ambient de la
UAB i del Museu de Granollers han
publicat un estudi sobre els factors que
afecten aquesta diversitat. 

Les dades utilitzades provenen de cin-
quanta-cinc transsectes (llocs d’obser-
vació) repartits per tot el territori. Es van
analitzar tres grups de variables ambien-

Un estudi del Centre
Europeu de Territori i Medi
Ambient alerta sobre la 
davallada en la biodiversitat

BREUS

Casa Convalescència ha estat la seu 
escollida pel Departament de Relacions
Institucionals i Participació de la
Generalitat per dur a terme, durant els
mesos de juliol i octubre, els Fòrums de
Participació, quatre fòrums que formen
part del procés de participació que vol 
instar els ciutadans a implicar-se en la
redacció del nou Estatut. «Immigració 
i nou estatut» va ser el fòrum de juliol, 
on van ser-hi presents el conseller de
Relacions Institucionals i Participació, Joan
Saura, la secretària per a la Immigració,
Adela Ros, i el director general de
Participació Ciutadana, Quim Brugué. 
Els tres fòrums restants, centrats en 
el nou text i la seva relació amb l’empresa,
la societat del coneixement i el medi
ambient, van tenir lloc els dies 5, 19 i 23
d’octubre, i en l’últim dels quals 
va participar-hi, com a assessora jurídica
en matèria ambiental, la professora 
de Dret de la UAB Isabel Pont.

La predació de llavors pels animals és un
factor important que condiciona l’evolució
dels mecanismes de dispersió i la seva
morfologia. Investigadors del CREAF han
publicat un estudi sobre els mecanismes 
de dispersió i supervivència de les llavors
d’espart, una planta típica dels ecosistemes
àrids. Les llavors, en girar per un mecanisme
higrogiroscòpic, claven una punxa endurida
dins el sòl, en petites escletxes o sota
pedres, fet que evita la depredació 
per part de les formigues. La recerca, 
dirigida per Xavier Espadaler, professor 
del Departament de Biologia Animal, 
de Biologia Vegetal i d’Ecologia, s’ha dut 
a terme al desert de Tabernas (Almeria). 

Supervivència de les llavors

Moltes estructures de la natura tenen 
una propietat anomenada autosimilitud:
sigui quina sigui l'escala a què s’observin, 
la seva forma és la mateixa. Els fractals
presenten també aquesta propietat. 
Daniel Campos i altres investigadors 
del Departament de Física han publicat 
un estudi sobre les propietats dinàmiques
dels fractals amb una major coherència 
física que els estudis anteriors i amb 
un rang d’aplicacions molt ampli.

Models fractals 

Fòrums sobre el nou Estatut,
a Casa Convalescència

tals susceptibles d’afectar la riquesa
d’espècies: la climatologia i topografia;
la vegetació; i l’efecte de l’activitat
humana sobre el paisatge. El model ha
revelat una notable contribució de les
variables climàtiques i topogràfiques,
seguit pel grau d’antropització. 

Aquesta troballa indica que els actuals
motors del canvi global tindran efectes
negatius sobre les comunitats de papa-
llones. Els canvis en els usos del sòl
estan transformant el paisatge en una
matriu inhòspita i poc permeable per a
les papallones, i la correlació negativa
entre riquesa d’espècies i temperatura
portarà a una previsible pèrdua de
diversitat. Considerant l’elevada riquesa
d’espècies de lepidòpters de la conca
mediterrània, aquesta tendència repre-
senta una amenaça a la biodiversitat.

Polyommatus icarus a la vall del Llèmena (Girona)

Capdavanters en la recerca econòmica

L’estudi «La recerca en economia a
Catalunya» situa la UAB entre els pri-
mers llocs dels principals rànquings
sobre la recerca en l’àmbit de l’econo-
mia a Espanya i a Europa. Realitzat pels
professors de la UB Jordi Pons i Daniel
A. Tirado, l’estudi s’ha publicat al núme-
ro 4 de la revista Coneixement i Societat,
del Departament d’Universitats, Recer-
ca i Societat de la Informació. La quanti-
ficació del nombre de pàgines publica-
des en revistes científiques de prestigi

en l’àmbit espanyol i en l’internacional
ha demostrat que la Universitat Pompeu
Fabra, la UAB i l’Institut d’Anàlisi
Econòmica són centres capdavanters en
producció científica, tant a Catalunya
com a Espanya, i que ocupen posicions
destacades a Europa. Els autors consi-
deren que resultats que mostren la qua-
litat de la recerca com aquests haurien
de servir a l’hora de repartir el finança-
ment públic i de donar informació als
futurs estudiants.

La diversitat de papallones 
a Catalunya disminuirà 
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El nou portal ja està en línia
Permetrà informar millor i tenir nous serveis

De manera paral·lela,
s’ha començat la creació 
de la nova intranet, un canal
de comunicació interna

Coincidint amb l’inici del curs acadèmic
2004-2005, la UAB ha posat en marxa les
primeres pàgines del nou portal institu-
cional, que permetran informar millor i
desenvolupar nous serveis. 

Les primeres pàgines corresponen a
l’extranet del portal. Un dels seus trets
més destacables és la nova estructura,

aconseguit que el nivell d’accessibilitat
sigui d’una A, segons la normativa WAI
de W3 Consortium, que permet augmen-
tar el cos de la lletra. L’objectiu final,
però, és tenir la doble A, és a dir, l’acces-
sibilitat que té en compte disminucions
sensorials més rigoroses.

L’entrada en funcionament del nou
portal ha suposat també un salt qualita-
tiu en la millora tecnològica de la
Universitat a causa de la incorporació de
noves eines informàtiques que perfec-
cionen l’estructura i la gestió de la infor-
mació, l’actualització dels continguts, 
la integració dels serveis i, sobretot, la
posada en marxa de nous serveis al llarg
del 2005. Durant els pròxims mesos, l’ex-
tranet s’anirà ampliant fins a arribar a
adquirir el seu perfil definitiu i disponi-
ble en tres idiomes: català, castellà i
anglès.

INTRANET, SUPORT A LA TASCA DIÀRIA
De manera paral·lela, ja s’ha començat la
creació de la nova intranet. Les primeres
pàgines seran accessibles a finals del
2004 i el seu desenvolupament conti-
nuarà durant l’any 2005. La intranet serà
un canal de comunicació interna, un
entorn on s’agruparan recursos de conei-
xement i els projectes de comunitat. Una
de les grans fites que afrontarà el nou
portal serà la integració de totes les apli-
cacions i de la gestió dels processos a la
intranet, fet que suposarà que aquesta
esdevingui una eina de suport eficaç a la
tasca diària.

BREUS

La campanya Fumem el fum fora, 
que té per objectiu informar la comunitat
universitària sobre la normativa que regula
els espais on és prohibit fumar dins 
de les instal·lacions de la Universitat, ja 
ha començat. Aquesta normativa, aprovada 
pel Consell de Govern del 8 de juliol passat,
estableix que no es podrà fumar a les
aules, als seminaris, a les sales de 
biblioteques, a les sales d’actes, de graus 
i de reunions, com tampoc als laboratoris
docents i de recerca ni a les zones 
d’oficines destinades a l’atenció al públic. 
Altres espais afectats són els autobusos
del parc mòbil intern de la UAB, qualsevol
àrea on treballin dones embarassades, 
les cuines, els autoserveis, les zones 
no senyalitzades com a destinades 
als fumadors dels bars i restaurants, els
passadissos, els vestíbuls i altres espais
interiors dels edificis, així com les sales de
cinema i teatre, el Servei d’Activitat Física,
el Servei Assistencial de Salut, l’Hospital
Clínic Veterinari, els lavabos, els ascensors,
els vestuaris i els menjadors del personal 
i les àrees considerades de risc d’incendi 
o risc per a la salut del treballador. 

S’informa dels espais 
on és prohibit fumar

Inici dels cursos ECDL

Tornen els cursos ECDL (European
Computer Driving Licence). Aquests cursos,
que tenen una durada de quatre mesos 
i s’inicien el primer dia de cada mes, 
permeten que els usuaris d’ordinadors 
personals coneguin les eines informàtiques
bàsiques i els avantatges de treballar-hi.
Cada curs consta de 7 mòduls independents
amb un total d’11,5 crèdits de lliure elecció.
Les enquestes realitzades entre els més 
de 200 alumnes que van seguir el curs 
l’any passat mostren un grau molt alt de 
satisfacció amb aquesta iniciativa de 
la Fundació UAB en col·laboració amb
l’Oficina de l’Autònoma Interactiva Docent. 
Un cop finalitzat el curs hi ha la possibilitat 
d’obtenir el carnet ECDL, certificació 
europea acceptada en l’àmbit internacional.
Més informació a: www.oaid.uab.es/infoecdl.

El portal té el nivell 
d’accessibilitat A, que permet
augmentar el cos de la lletra

dissenyada en funció de les necessitats
dels usuaris. L’extranet ofereix dues pos-
sibilitats de navegació: una de temàtica,
definida a partir de les funcions princi-
pals que es desenvolupen a la UAB (estu-
diar, investigar i viure); i una de navega-
ció per tipus de perfil, on la informació
s’adapta a les particularitats de cada
tipus d’usuari. Un altre element destacat
és el nou disseny, original i modern, que
facilita la creació d’una imatge global i
homogènia. 

Per primera vegada a la UAB, el portal
preveu l’accessibilitat per a persones
amb discapacitats. Actualment, s’ha

 



El Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació (DURSI) ha
aprovat augmentar un 30% els comple-
ments retributius per mèrits de docència
del personal docent i investigador (PDI)
funcionari de les universitats públiques
de Catalunya. Així, els imports correspo-
nents a aquests complements passen del
20% al 50% i s’igualen, d’aquesta mane-
ra, amb els que la Generalitat destina
actualment als complements de recerca. 

L’acord respon a la voluntat del Govern
d’igualar tots dos complements, atès que
amb la intervenció d’un organisme
extern que avaluarà els mèrits docents
no hi ha cap raó objectiva que en justifi-
qui una diferència retributiva.

D’aquesta forma, 
el DURSI iguala aquests
complements amb els que
ja existeixen de recerca

La Generalitat augmenta un 30%
els complements del professorat

BREUS
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Fins ara, l’activitat docent, a diferència
de l’activitat de recerca, s’avaluava sense
la participació de cap organisme extern,
i els complements corresponents els
concedien de manera gairebé automàti-
ca les mateixes universitats, un cop
transcorreguts cinc anys. 

El reconeixement dels complements
de recerca, en canvi, depèn d’un orga-
nisme estatal, la Comissió Nacional
Avaluadora de l’Activitat Investigadora,
amb seu a Madrid. 

Amb el nou acord, els complements de
docència s’avaluaran mitjançant un
procediment que ha acreditat l’Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya (AQU Catalunya). 

Aquest augment del 30% dels com-
plements de docència representa un
cost per al DURSI de 733.592 euros. Per
a l’any 2005, la Generalitat de Ca-
talunya preveu que aquesta quantitat
ascendeixi a més de setze milions d’eu-
ros.

Quatre cicles de cinema per al quadrimestre
Ha començat la programació del curs
2004-2005 a la Sala Cinema del Centre
de la Imatge de la UAB. Al llarg del pri-
mer semestre hi ha previstos quatre
cicles, tots ells amb l’entrada gratuïta. 

Un és Història del Cinema I, organitzat
pel Centre de la Imatge, amb projec-
cions els dimecres a les 12 i a les 16 h,
amb títols com Tiempos modernos, de
Charles Chaplin, o Retorno al pasado, 
de Jacques Tournier. El segon cicle pre-
vist fins al gener és Imatges de Dret al
Cinema, organitzat per la Facultat de
Dret, amb projeccions els dimarts a les

13.30 h. Aquí es podran veure obres com
La piel dura, de François Truffaut, o La
ley del silencio, d’Elia Kazan. 

D’altra banda, els dies 18 i 21 d’octubre,
va tenir lloc el cicle anomenat Cinema de
la Settimana della Lingua Italiana, una
iniciativa de l’Àrea de Filologia Italiana,
amb la projecció de La meglio gioventù
i Pasolini, un delitto italiano, totes dues
de M. T. Giordana. I, per acabar, cal des-
tacar el Cicle de Cinema i Col·loqui Gai 
i Lèsbic, organitzat pel grup Joves per a
l’Alliberament Lèsbic i Gai (JALG), que
arriba enguany a la tercera edició. 

Novetats al Centre
d’Autoaprenentatge

El Centre d’Autoaprenentatge de Llengües
(CAL) continua oferint a tota la comunitat
universitària tota mena de recursos i 
assessorament per millorar el coneixement
de la llengua alemanya, anglesa, catalana 
i francesa i consolidar-ne la competència
comunicativa. Els assessors del CAL 
ofereixen un tractament personalitzat 
i suport metodològic i s’adapten a les
necessitats dels usuaris.
El CAL ha incorporat aquest curs algunes
novetats, com l’ampliació del seu fons
bibliogràfic amb manuals per aprendre
basc, castellà, danès, finès, gallec, grec
modern, italià, neerlandès, portuguès 
i suec. D’altra banda, les revistes Time, 
The Economist i Newsweek es poden 
consultar en línia, gratuïtament, des de
qualsevol ordinador del campus de la UAB 
i d’altres universitats dels Països Catalans.
Així mateix, els assessors del CAL 
organitzen i dinamitzen grups de conversa
per a grups d’usuaris reduïts.
Per a més informació: tel. 93 581 38 19.
A/e: cal@uab.es.
Web: http://www.uab.es/cal/

Comença la campanya
de vacunació a la UAB

En arribar la tardor, el Servei Assistencial
de Salut (SAS) inicia la campanya de 
vacunacions sistemàtiques. La vacunació
antigripal s’adreça a tota la població 
universitària, especialment a les persones
que tenen un alt risc de patir complicacions
relacionades amb la grip. La vacuna consta
d’una sola dosi i el seu efecte protector és
de sis mesos aproximadament. El període
d’administració és del 13 d’octubre al 26 de
novembre d’enguany. Més informació:
http://www.gencat.net/salut/depsan/units/s
anitat/html/ca/vacunes/index.html

VACUNA ANTITETÀNICA
El SAS també administra la vacunació 
antitetànica, que s’adreça a tota la comunitat
universitària, independentment de la seva
activitat laboral o dels estudis. Aquesta
vacuna s’administra en tres dosis. 
La vacunació antihepatitis B, que també
consta de tres dosis, es dirigeix a les 
persones considerades amb risc laboral
d’exposició al virus de l’hepatitis B. 
L’horari d’administració de vacunes és: 
de dilluns a divendres, de les 10.30 
a les 13 h i de les 15 a les 19 h.

Charles Chaplin és un dels protagonistes del cicle Història del Cinema I.
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PUBLICACIONS

ANTROPOLOGÍA FÍSICA PARA
ARQUEÓLOGOS. Domènec Campillo 
i M. Eulàlia Subirà. Ariel Prehistoria, 2004.
Aquest manual, els autors del qual són
professors de la UAB, vol ser una obra d’i-
niciació per a tots els qui treballen amb
restes òssies humanes, siguin arqueòlegs
o investigadors procedents d’altres espe-
cialitats. Pretén també facilitar el coneixe-
ment de l’anatomia i d’algunes de les tèc-
niques de diagnòstic més utilitzades en
l’estudi de restes humanes. Els resultats
s’apliquen al coneixement de la variabilitat
estructural de l’individu i a la reconstrucció
d’una part important de la manera de viure
de les poblacions pretèrites.

GUIDO CAVALCANTI. Rossend Arqués.
Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2004.
El professor de filologia italiana de la UAB
Rossend Arqués ha coordinat l’edició de les
ponències que sobre el poeta i escriptor
italià Guido Cavalcanti es van presentar al
congrés que va tenir lloc a Barcelona l’oc-
tubre de 2001. El llibre és una aportació
fonamental per conèixer l’obra de l’escrip-
tor, un dels pares del moviment literari
conegut amb el nom de dolce stil nuovo,
juntament amb Dante Alighieri. La coberta
és de Narcís Comadira.

La dinovena edició de la Festa Major de
la UAB ja és aquí. El grup Vértigo, capita-
nejat per Dani Nel·lo, l’òpera Dido i
Enees, el circ danès Lice de Luxe, l’obra
teatral L’hora grisa, les exhibicions de
capoeira, les actuacions dels castellers i
bastoners o la marató de poesia, entre
d’altres, ompliran la Festa Major 2004,
una festa que sintetitza els principals
eixos d’actuació i dinamització que
l’Autònoma impulsa durant tot el curs: la
participació dels col·lectius, la sostenibi-
litat, la cooperació solidària i l’activitat
artística i cultural.

La major part de les activitats del pro-
grama sorgeixen de les entitats, els ser-
veis i els col·lectius més dinàmics del
campus. D’altra banda, enguany s’ha
posat en marxa el programa L’Autònoma
Actua, amb l’objectiu de fomentar la par-
ticipació de grups artístics aficionats for-

Més d’una trentena d’actuacions
i actes omplen la Festa Major

La música, les paradetes,
el circ o la poesia es 
distribuiran per la rambla
Nord i la plaça Cívica 

mats per estudiants i per membres de la
comunitat universitària. Finalment,
podreu participar en les propostes asso-
ciatives, solidàries i festives de les enti-
tats. A més, no hi faltarà la indispensable
rambla de paradetes organitzades pels
estudiants. 

Enguany, a més, com a novetat, s’ins-
tal·larà una deixalleria específica per a la
festa, i es continuarà amb l’ús del got i es
fomentarà l’ús del transport públic.

RAMBLA NORD

12.00  Música: Skafam
Lloc: Filosofia i Lletres

14.00  Música: Aïsha
Lloc: Filosofia i Lletres

16.30  Música: Gnaposs
Lloc: Filosofia i Lletres

19.30  Música: Vértigo
Lloc: Filosofia i Lletres

12.30  Música: Òpera Dido i Enees
Lloc: Ciències de l’Educació

14.00  Música: Denim
Lloc: Autònoma Actua 

15.15  Música: Àtic
Lloc: Autònoma Actua

16.30  Música: Mcagon
Lloc: Autònoma Actua

17.45 Música: Power Flame
Lloc: Autònoma Actua

19.00  Música: Pegatina Sound System
Lloc: Autònoma Actua

20.15  Música: Misthaid
Lloc: Autònoma Actua

12.00  Exhibició de capoeira
Lloc: Ciències de l’Educació

14.00  Castellers i bastoners
Lloc: Ciències de l’Educació

PLAÇA CÍVICA

12.00  Castellers i bastoners
Lloc: Edifici d’Estudiants

13.30  Música tradicional occitana: Mirabel
Lloc: Edifici d’Estudiants

15.00  Teatre: Escenes de Criatures i Homes
16.00  Dansa: Les llàgrimes del peix

Lloc: Edifici d’Estudiants
16.30-20.00  Marató poètica

Lloc: Edifici d’Estudiants
20.00  Recital de música i poesia: SITO

Lloc: Edifici d’Estudiants
17-18.15  Dansa: Mirando al cielo 1a part

Lloc: Hemeroteca General
18.30  Circ: Lice de Luxe

Lloc: Hemeroteca General
19.30 -20.45  Dansa: Mirando al cielo 2a part

Lloc: Hemeroteca General
12.00  Cine: Como una imagen. Sala Cinema
18.00  Cine: Corazón salvaje. Sala Cinema
16.00  Teatre: L’hora grisa. Sala Teatre
10-18  Exposició Èczema. Sala d’exposicions
10-18  Exposició fotogràfica. Els rostres de

nicaragua. Sala Teatre
12-21  Tallers de reciclatge creatiu

Lloc: Edifici d’Estudiants

ACTUACIONS A LA FESTA MAJOR UAB 2004

El SAFOR ha dissenyat el pòster.
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Va començar la seva carrera 
com a astrofísic i un bon dia va canviar
per estudiar historia de la física.
Treballava en física solar i em vaig ado-
nar que no m’interessava tant com creia.
Havia de treballar en la construcció d’un
telescopi orbital que no es posaria en
òrbita fins al cap de vint anys. A més,
sempre havia estat interessat per la his-
toria i la literatura, així que vaig decidir
canviar de rumb. 

Al seu llibre The discovery of global
change, hi ha resposta al paper 
de l’home en l’escalfament global?
Quan vaig començar a treballar en
aquest tema, fa quinze anys, no sabia

L’AUTÒNOMA ha parlat amb
l’historiador de la ciència
durant la seva participació 
en l’Any de la Física

Spencer Weart

Spencer R. Weart, nascut el 1942, es va lli-
cenciar en Física a la Universitat de
Cornell el 1963 i es va doctorar en Física i
Astrofísica a la Universitat de Colorado,
Boulder, el 1968. 

Va treballar com a astrofísic al CalTech i
va publicar articles en revistes de primer
ordre. El 1971, però, va canviar el seu
camp d’estudi i va entrar a treballar al
Departament d’Història de la Universitat
de Berkeley.

L’any 1974 va prendre possessió del seu
càrrec actual com a director del Centre
d’Història de la Física de l’American
Institute of Physics (AIP). Weart ha escrit
diversos llibres científics per a infants i
també llibres d’assaig. 

El 19 d’octubre va pronunciar la con-
ferència «Einstein i els pastors de cabres»
a la UAB, en el marc de les activitats de
l’Any de la Física.
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com acabaria el llibre, perquè no sabia a
quines conclusions arribarien els cientí-
fics. Però, afortunadament, l’any 2001,
l’Intergovernmental Pannel of Climate
Change, un conjunt de científics més
aviat conservadors citats per diferents
governs, va arribar a una conclusió defi-
nitiva: és molt probable que el món s’es-
tigui escalfant a causa de l’activitat
humana. 

També ha escrit uns quants llibres
sobre ciència per a nens...
Sí. La divulgació és molt important. Un
company del laboratori em va pregun-
tar: «Per què abandones la ciència?», i jo
li vaig contestar: «No abandono la cièn-
cia!, vull ajudar que la gent l’entengui!».

I té algun consell per ajudar els qui
expliquen ciència als nens?
Els nens estan molt interessats en la
ciència. La clau és explicar-la a partir del
que poden veure a la vida diària. També

estan molt interessats en les històries
humanes, així que, si els expliques com
els científics han anat superant les difi-
cultats, sempre els agradarà. Tot això
també funciona per als adults.

Funciona si expliques bones històries...
Sí, amb una bona estructura narrativa,
amb alguna cosa que cridi l’interès del
lector, que reflecteixi les preguntes que
tenim sobre el món, sobre la naturalesa
humana. S’ha de començar amb algun
assumpte captivador, algun misteri que
ens dugui a buscar una resposta. 

Es complirà l’escenari de la pel·lícula
The day after tomorrow?
La pel·lícula no és gaire rigorosa. Però el
que sí que podem afirmar és que és molt
probable que hi hagi canvis seriosos en
el clima al llarg de la nostra vida. 

«Hi haurà canvis seriosos en el
clima al llarg de la nostra vida»
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