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ÈXIT DE LA PROVA
DE COMPETÈNCIA
EN ANGLÈS

La Prova Universitària 
de Competència (PUC) 
en Anglès ha estat superada
pel 78 % dels alumnes 
presentats, que han obtingut
el nivell mínim necessari
per obtenir el certificat que
acredita el coneixement 
de l’idioma. PÀG. 7

NOU MÈTODE 
PER DIAGNOSTICAR
CÀLCULS RENALS

Un grup d’investigadors 
del Grup de Tècniques de
Separació en Química 
de la UAB ha descobert 
un nou mètode més ràpid, 
fiable i econòmic per al
diagnòstic del risc de 
formació de càlculs renals.
PÀG. 9

LA UAB OBTÉ MÉS 
DE 600.000 EUROS
PER A DOCTORAT

La UAB ha obtingut
674.554 euros per al curs
2003-2004, mitjançant 
les convocatòries d’ajuts 
i beques d’organismes
públics al desenvolupament
de programes de doctorat 
i de formació continuada.
PÀG. 13

El Claustre General de la UAB, reunit el 2 de desembre passat, va aprovar l’Informe del Rector, va triar la comissió
redactora del nou reglament del Claustre i va aprovar les línies generals del pressupost per a l’any 2004. PÀG. 3
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Lluís Ferrer va assenyalar que el projecte
del decret sobre l’accés a la universitat
no presenta grans novetats respecte a la
regulació actual, i va afegir que encara no
s’han aprovat els altres projectes sobre
els ensenyaments de grau i de postgrau.

Pel que fa a l’esborrany de projecte de
decret sobre el professorat universitari
que s’ha difós des del Consell de Coordi-
nació Universitària, va dir que el contin-
gut és força raonable. Finalment, el rec-
tor va informar de la creació d’una
comissió mixta entre el Ministeri d’Edu-
cació, Cultura i Esport i la CRUE per
estudiar possibles millores en el sistema
d’habilitació del professorat universitari.

Així mateix, el rector va informar que les
universitats catalanes que pertanyen a
l’Institut Joan Lluís Vives (IJLV) van acor-
dar interpel·lar la ministra Pilar del
Castillo sobre la diferenciació de la llen-
gua catalana i valenciana a les escoles ofi-
cials d’idiomes, però que la ministra no
va voler acostar posicions. Ferrer va afir-
mar que des de l’IJLV s’estudiaran totes

REGLAMENT ELECTORAL
S’acorda aprovar el reglament electoral.

FUNDACIÓ DOCTOR ROBERT
S’acorda aprovar la participació de la
UAB en la Fundació Doctor Robert i
autoritzar el rector o la persona en qui
delegui perquè realitzi els actes que
siguin necessaris i formalitzi els docu-
ments que siguin pertinents per tal de
fer efectiu el que disposa aquest acord i
elevar la proposta al Consell Social.

CRITERIS PER A LA CONCESSIÓ
DE MATRÍCULES D’HONOR
S’acorda l’aprovació dels criteris per a la
concessió de les matrícules d’honor a
alumnes de titulacions de primer i segon
cicle de la UAB. 

CENTRE D’ESTUDIS
D’HUMANITATS
S’acorda aprovar la creació del Centre
d’Estudis d’Humanitats de la Universitat
Autònoma de Barcelona. 

AFERS DE TRÀMIT
S’aprova el reconeixement de les figures
de recerca Fòrum d’Investigació i Des-
envolupament en l’Educació de les Per-
sones Adultes (ANE) i el grup GRAAL
(ANE). S’acorda aprovar la supressió del
Servei de Traducció. A proposta de la
Facultat de Ciències Polítiques i de
Sociologia i de la Facultat de Psicologia,
s’acorda atorgar diferents premis extra-
ordinaris de titulació corresponents al
curs acadèmic 2002/2003.
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CONSELL DE GOVERN

Nova comissió per estudiar el sistema d’habilitació
Manel Sabés, nou delegat del rector per a Política Mediambiental

L’aprovació per part del
Consell de Ministres del
projecte de decret sobre
l’accés a la universitat va
obrir l’informe del rector

ACORDS

INFORME DEL RECTOR

les vies possibles per demostrar que el
català i el valencià són, des del punt de
vista científic, la mateixa llengua.

El rector va destacar la presència en el
nou govern català de dos exrectors d’a-
questa universitat, els doctors Josep M.
Vallès i Carles Solà, com a nous conse-
llers, i va fer una valoració positiva d’a-
quest nou govern, en què hi ha altres
persones que també han estat molt vin-
culades a la UAB.

El rector va destacar la presència
en el nou govern català 

de dos exrectors de la UAB

El rector també va informar sobre el
conflicte que hi va haver entre el perso-
nal tècnic de ràdio i els professors del
Departament de Comunicació Audio-
visual i de Publicitat. Va explicar que l’o-
rigen del problema és antic, que l’en-
frontament s’ha anat radicalitzant, i que
es van portar a terme intenses negocia-
cions amb tots els implicats per tal de
restaurar l’activitat acadèmica i per tro-
bar un equilibri entre els drets i els deu-
res d’ambdós col·lectius. Finalment, el
rector va explicar que s’ha arribat a un
acord que inclou la contractació tempo-
ral d’alguns tècnics, el reconeixement de

la plena autonomia i responsabilitat del
professorat en el disseny i la direcció de
les activitats docents i el compromís de
fer un seguiment i una investigació de les
responsabilitats d’ambdues parts.

A continuació, el rector va informar de
l’estat de la tramitació de l’expedient
disciplinari incoat amb motiu dels fets
succeïts durant el Claustre del 22 de
maig de 2003. Lluís Ferrer va dir que,
previsiblement, aquest procés finalit-
zarà amb una sanció d’amonestació per
a la comissió d’una falta lleu. També va
informar que s’han produït nous inci-
dents a la Facultat de Ciències Econò-
miques i Empresarials i a la de Ciències
de la Comunicació, on un grup d’estu-
diants va interrompre actes.

El rector va explicar el contingut d’una
reunió mantinguda amb els alumnes
afectats per l’expedient, on aquests van
exposar els seus arguments contra el
procediment que s’està instruint. «Tot i
que possiblement la via de l’expedient
disciplinari no solucionarà el conflicte,
no es poden acceptar les actuacions que
no respecten la llibertat d’expressió dels
altres; és necessari fer compatible la
contestació i la crítica amb el respecte a
la convivència», va dir el rector. Final-
ment, es va informar que el doctor
Manuel Sabés ha estat nomenat delegat
del rector per a Política Mediambiental.



El Claustre General de la UAB, reunit el 2
de desembre passat en sessió ordinària,
va aprovar l’Informe del rector, va triar la
comissió redactora del nou reglament
del Claustre i va aprovar les línies gene-
rals del pressupost de l’any 2004. En el
seu informe anual, el rector Lluís Ferrer
va rendir comptes sobre les actuacions
del Pla Director l’any 2003 i va presentar
les actuacions previstes per a l’any 2004.
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CAMPUS

El rector fa balanç de l’any davant del Claustre

El Claustre General de 
la UAB també va aprovar 
les línies generals del 
pressupost de l’any 2004

El rector va repassar les actuacions de la UAB l’any 2003 i va presentar les previstes per al 2004.

EIX DE LA FORMACIÓ: Vint-i-cinc programes
de doctorat reben la menció de qualitat 
del MEC; noves mesures en la política lin-
güística.
EIX DE LA RECERCA: Constitució de l’Esfera
UAB; posada en marxa dels centres ICCV,
CReSA i CBATEG; creació del PIC i de
l’Institut Català de Nanotecnologia; obtenció
del segell de Qualitat per al Servei de
Biblioteques.

Principals actuacions de la UAB durant l’any 2003

Després de les intervencions de diversos
claustrals, es va aprovar l’informe amb
76 vots a favor, cap en contra i 7 absten-
cions.

El rector va iniciar la seva intervenció
defensant el paper del Claustre com a
òrgan idoni per fer suggeriments, críti-
ques i formular idees i demandes que
ajudin a dur la UAB pel camí encertat:
«cap on volem». El rector va comentar
breument dues dificultats a les quals l’e-
quip de govern ha hagut de fer front el
darrer any. En primer lloc, el dèficit de
finançament, que fa molt difícil endegar
qualsevol política de millora: «Catalunya
no finança bé les seves universitats
públiques i, en concret, finança de for-

EIX DE LES PERSONES: Signat el nou contrac-
te-programa 2002-2006 amb la Generalitat.
RELACIÓ AMB L’ENTORN I LA SOCIETAT:
Increment de les activitats de comunicació;
creació del portal científic UAB Divulg@
EIX INSTITUCIONAL: Aprovació dels nous
estatuts; creació d’un nou portal; elaboració
d’un Pla de Sistemes Informàtics; elaboració
d’un estudi sobre la reforma institucional i les
relacions entre la línia acadèmica i gerencial.

Lluís Ferrer: «La UAB 
és el 22 % del sistema públic

català però només rep 
el 15 % dels recursos públics»

CLAUSTRE GENERAL

ma especialment insuficient la UAB», va
afirmar el rector. El cas de la UAB, dintre
del panorama general, és, segons Ferrer,
especialment greu: «La Generalitat de
Catalunya no ens dóna ni el que el seu
model, un model inadequat i incomplet,
ens reconeix. La UAB és el 22 % del siste-

ma públic català i rep el 19 % dels recur-
sos». Aquesta diferència suposa quasi 
10 MÛ/any, molt més del que es necessi-
taria per quadrar el pressupost i fer
accions de millora. L’altre punt que va
absorbir moltes energies de l’equip de
govern va ser l’adequació de l’estructura
gerencial a les noves demandes i formes
de funcionament del Pla Director: «La
docència i la recerca són les activitats
fonamentals i les que donen sentit a
aquesta institució, també per a la
Gerència». 

El rector va acabar el seu parlament
recordant dos membres del Claustre que
«ja no són amb nosaltres i que, òbvia-
ment, ens ajudaven a ser millors perso-
nes: Manuel Vázquez Montalbán i
Miquel Martí i Pol».
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El rector va destacar 
la importància del pla de
convergència europea 
de cara al futur

04 CAMPUS

CLAUSTRE GENERAL

La UAB va assolir el 99,4 % dels objectius 
plantejats en el contracte-programa del 2003

El futur de la Universitat per al 2004

el 100 % del model de finançament a
partir del 2004. També va recordar que
es va signar un nou contracte programa
amb la Generalitat de Catalunya per al
període 2002-2006, amb una filosofia
renovada d’aplicació: més diners, més
simple (menys indicadors): «el contracte
programa per a l’any 2003 va assolir un
99,4 % d’acompliment».

Pel que fa a l’eix institucional i de l’or-
ganització interna, l’any 2003 serà recor-

dat per l’aprovació dels nous estatuts i
per la posada en marxa de tota la reforma
institucional que se’n deriva. El rector va
anunciar la creació d’un nou portal web
de la Universitat Autònoma de Barcelona
i l’elaboració del Pla de Sistemes Infor-
màtics. Finalment, va anunciar que es va
encarregar un estudi al professor Josep
Oliver sobre la reforma institucional i les
relacions entre la línia acadèmica i la
gerencial.

En el document que es va lliurar als claus-
trals, també s’hi trobava la relació exhaustiva
de les actuacions que l’equip de govern pro-
posa per a l’any vinent, detallades i classifi-
cades d’acord amb els objectius del Pla
Director. El rector va destacar les principals
línies d’actuació previstes. Pel que fa a la
docència, l’any que ve estarà dominat pel pla
de convergència europeu, «la bolonyització»,
en paraules del rector: «Caldrà definir el
mapa de titulacions de la UAB, el que serà la
nostra oferta acadèmica del futur, de grau i
postgrau, i comptar amb la veu i l’opinió dels
estudiants». 

En l’àmbit de la recerca, l’any 2004 s’a-
vançarà notablement en la construcció i la
projecció de l’Esfera UAB. Així, es posarà en
marxa el projecte MATGAS i la unitat de
Cunicultura IRTA-UAB, i s’avançarà en els
projectes estratègics Institut d’Estudis
Espacials de Catalunya, Institut Català de

Nanotecnologia i Laboratori de Llum de
Sincrotró. 

Al costat de la docència i de la recerca, una
línia estratègica de l’any que ve serà la defi-
nició i l’explicació del model territorial de 
la UAB i l’enfortiment de les relacions de la
UAB amb el territori proper. Per al rector, el
territori natural de la UAB és la Regió
Metropolitana de Barcelona: «Som una uni-
versitat de campus, que té la seu a
Cerdanyola del Vallès, al bell mig de l’arc
tecnològic de Catalunya, i que té dues exten-
sions d’enorme valor estratègic: el campus
de Sabadell i el campus modernista de
l’Hospital de Sant Pau a Barcelona». 

Ferrer va recordar també la forta vocació
internacional de la UAB: «Al llarg del proper
any, haurem d’enllestir el Pla de Relacions
Internacionals i definir les àrees d’interès
estratègic de les nostres relacions, com
poden ser la Mediterrània o l’Àsia oriental.

Antoni Méndez, degà de la Facultat de Ciències, en un moment de la seva intervenció.

El rector va fer esment d’algunes de les
actuacions més rellevants d’aquest darrer
any. Malgrat els problemes de caràcter
econòmic i la reestructuració gerencial, al
llarg de l’any es van executar la major part
de les actuacions que es van anunciar al
Claustre de finals de l’any 2002. 

Pel que fa a l’eix de formació, Ferrer va
destacar, entre altres punts, que vint-i-
cinc programes de doctorat van rebre la
menció de qualitat del Ministeri d’Edu-
cació, Cultura i Esport.

Sobre la política lingüística, va fer un
advertiment sobre la situació del català i
va anunciar noves mesures: «S’està ini-
ciant la inclusió dels indicadors d’ús del
català en els Acords Interns de Planifi-
cació i s’inclourà en tots els plecs de con-
tractació externa l’obligació de fer servir
el català». 

CONSTITUCIÓ DE L’ESFERA UAB
En l’eix de la recerca va destacar la cons-
titució de l’Esfera UAB i la posada en
marxa de tres centres, ICCCV, CReSA i
CBATEG, la creació del PIC i de l’Institut
Català de Nanotecnologia, i l’obtenció
del segell de Qualitat per part del Servei
de Biblioteques, segell que només han
aconseguit set biblioteques università-
ries a tot Espanya.

Pel que fa a la relació amb l’entorn i la
societat, el rector va destacar el notable
increment de les activitats de comunica-
ció i, especialment, de la comunicació
científica amb la creació del portal UAB
Divulg@.

El rector va mostrar la seva preocupació
pel funcionament de les «mal anomena-
des» habilitacions: «Les garanties que els
professors avaluats positivament tindran
una progressió adequada no existeixen»,
va afirmar Ferrer. Pel que fa als recursos
econòmics, hi ha la garantia de la
Generalitat de Catalunya que s’aplicarà
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CAMPUS 05

L’àmbit territorial i Bolonya centren el debat

El model territorial de la UAB i les àrees
d’interès estratègic internacionals van
ser temes importants en el debat. 

El professor Xavier Villalba va denun-
ciar la insuficiència pressupostària i de
personal de la Biblioteca d’Humanitats:
«És el nostre laboratori de recerca i fa dos
anys que no s’adquireixen llibres». El
professor Josep Oliver va defensar el
paper de la UAB com a universitat me-
tropolitana i va donar suport al procés de
Bolonya «sempre que les taxes siguin
públiques i es garanteixi la igualtat d’o-
portunitats d’accés a tots els nivells».
Oliver va recordar, com altres claustrals,
la importància que tenen els estudiants
de l’Amèrica Llatina a la UAB, sobretot al
tercer cicle, i va demanar que en l’avalua-
ció integral del professorat es valori la
presència pública en els mitjans, fet
«positiu però que no queda recollit».

El professor Antoni F. Tulla va defensar
que l’àmbit territorial de la UAB és
Catalunya i que, de cara a fora, no s’ha de
renunciar a Europa ni a l’Amèrica Lla-

L’informe del rector 
va generar un interessant
debat entre els claustrals
presents en la reunió

L’equip de govern, en un moment del Claustre.

El pressupost 
El vicerector d’Economia, Santiago
Guerrero, va presentar les línies 
generals del pressupost del 2004.
Guerrero va recordar, entre altres
temes, que la situació financera de la
Universitat està condicionada per un
conjunt de despeses de compliment
obligat que no tenen finançament
específic: els trams docents del PDI 
i els triennis del PAS i el PDI. 
Es tracta de partides pressupostàries
que no tenen un finançament 
independent addicional dintre de la
subvenció pública que rep la UAB
derivada de l’aplicació del model de
finançament. Segons el vicerector,
aquesta partida de despesa se situa
«en prop d’1 M ¤ anuals i cal 
aproximadament l’1 % d’increment 
de la subvenció bàsica només per
compensar aquest increment.

tina. Pel que fa al procés de Bolonya, va
recomanar «no esperar que l’ANECA ens
digui què hem de fer i proposar un
model». El professor Fausto Miguélez va
reclamar una millora del transport
públic per «enllaçar-nos millor amb el
nostre entorn més immediat», i va dir
que l’espai internacional de la UAB és
tot el món, sense renunciar a cap regió.
En el seu torn, el professor Séan Golden
va denunciar la divisió entre les dife-
rents categories de professors que ha
fomentat la LOU.

RECURSOS PER A LES BIBLIOTEQUES
El professor Francesc Espinet va denun-
ciar que els pocs recursos de les biblio-
teques són «un coll d’ampolla per al
desenvolupament de la Universitat», i va
demanar tot l’esforç que calgui per solu-
cionar el problema. Sobre Bolonya, va
defensar que cal prescindir del proble-
ma econòmic de la seva aplicació i «anar
per feina». Pel que fa a l’àmbit de la UAB,
va mostrar la seva sorpresa per l’absèn-
cia de cap referència al fet que la UAB
forma part dels Països Catalans.

El professor Lluís Tort va fer palès que,
amb el sobreesforç que es demana al
professorat –docència, recerca, gestió,
promoció–, difícilment es pot conciliar
la vida familiar i laboral. La professora
Judith Astelarra va demanar una reflexió
sobre el model d’ensenyament virtual
que vol la UAB. Antoni Méndez, degà de
la Facultat de Ciències, va demanar un
pla d’infraestructures docents. Final-
ment, el professor Carles Perelló va
advertir del perill que des del govern
central es vulgui imposar un model dife-
rent del que preconitza Bolonya.

CLAUSTRE GENERAL

El professor Josep Oliver.

El professor Lluís Tort.

El professor Francesc Espinet.
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CAMPUS06

L’escriptor Juan Goytisolo va participar,
el dia 3 de desembre, en L’Any de la Me-
diterrània. Goytisolo va recordar la seva
arribada a París, l’any 1956, com a
immigrant que fugia de l’asfíxia intel-
lectual i política que es vivia sota el fran-
quisme. 

L’autor –que actualment resideix al
Marroc– va explicar la seva experiència
amb la immigració espanyola al barri de
Sentier, on els anys successius van anar
arribant, en diferents onades, algerians,
pakistanesos, indis i finalment turcs, tots
ells en un clima de convivència i de
diversitat cultural força considerable. 

La integració com a alternativa a la
política de gueto que ha propiciat la Llei

Goytisolo defensa la integració
Participa en l’Any de la Mediterrània

PREMIS

El professor Francesc Burguet i Ardiaca,
del Departament de Periodisme i de
Ciències de la Comunicació, es va endur,
el 21 de novembre passat, el premi Josep
Vallverdú d’assaig en la seva vintena edi-
ció. L’obra per la qual ha estat guardonat
Francesc Burguet és l’assaig d’ètica
periodística Les trampes dels periodistes,
en què aborda el llenguatge periodístic i
com aquest llenguatge pot ser objecte de
manipulació, d’engany o de mentida. El
Josep Vallverdú és el premi millor dotat en
el seu gènere en català i comprèn també
l’edició de l’obra guanyadora.

Premi Josep Vallverdú
per al professor Burguet

Premi de traducció per a
Anne-Hélène Suárez-Girard

La professora del Departament de
Traducció i d’Interpretació Anne-Hélène
Suárez-Girard va ser distingida, el mes de
novembre passat, amb el premi de traduc-
ció Ángel Crespo per la seva versió en
llengua castellana d’Historia del pensa-
miento chino, d’Anne Cheng, que ha estat
publicada per Edicions Bellaterra, de
Barcelona, el 2002. Anne-Hélène Suárez-
Girard és professora de xinès i llicenciada
en Llengües Orientals per la Universitat
de París VII. El premi Ángel Crespo és dels
més prestigiosos en el camp de la traduc-
ció en llengua castellana.

Jordi Julià guanya els Premis
Literaris de Tarragona

Jordi Julià Garriga, professor del Depar-
tament de Filologia Espanyola (Àrea de
Teoria de la Literatura), va resultar doble
vencedor a la gala dels Premis Literaris
Ciutat de Tarragona, que es van concedir
el 22 de novembre passat. El professor
Julià es va emportar el premi Rovira i
Virgili d’assaig pel seu treball El poeta
sense qualitats, que publicarà l’editorial 
El Mèdol, i el premi Ramon Comas i
Maduell de poesia pel poemari titulat
Murs de contenció, que l’autor defineix
com una espècie de «romancero renaixen-
tista». 

d’estrangeria, sobretot després de les
últimes reformes del Partit Popular, 
va ser defensada per Goytisolo, qui va
denunciar l’explotació que pateixen
molts immigrants, especialment a El
Ejido. Va recordar que una persona
moderada com el ministre Pimentel va
dimitir davant del reaccionarisme de la
política del Partit Popular.

En el col·loqui amb els nombrosos
estudiants presents, que va tenir lloc
després de la conferència de Juan
Goytisolo, es va parlar de les conse-
qüències de la globalització i de la
manca d’inquietud de la cultura espa-
nyola per altres cultures.

Per a l’escriptor, «mentre que france-
sos, anglesos i alemanys han fet molts
treballs sobre història i literatura
espanyoles, des d’aquí pràcticament
ningú no s’ocupa d’altres societats i
d’altres cultures». Per això, l’aproxima-
ció de Juan Goytisolo al món àrab es
veu com una extravagància. 

L’escriptor denuncia
la Llei d’estrangeria,
que ha propiciat 
una política de gueto

Els estudiants de Publicitat de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona han
obtingut 22 dels 50 premis concedits en el
festival publicitari Drac Novell 2003, que
va tenir lloc els dies 27 i 28 de novembre,
a la seu de la Universitat Abat Oliba CEU,
en què estudiants de publicitat i comuni-
cació de tot el món presenten espots, fal-
ques de ràdio, cartells i premsa gràfica.
L’Associació Empresarial Catalana de
Publicitat, entitat organitzadora, destaca
el premi concedit en la categoria
«Creativitat en menys de 24 hores», que
han guanyat ex aequo un equip de la UAB
–format per Ferriol Tugues i Xavier Soler–
i un de la Universitat Cardenal Herrera
CEU de València. 

Els estudiants de la UAB han obtingut
premis en les categories de Ràdio (con-
sum i serveis), Premsa (consum i ser-
veis), Cartells (consum i serveis) i Cine i
Televisió (serveis i consum), com també
el Premi La Vanguardia a la millor peça
de premsa gràfica. 

La UAB guanya la
meitat dels premis
DRAC Novell 
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La Prova Universitària de Competència
(PUC) en Anglès, que va tenir lloc a la
UAB del 18 al 21 de novembre, ha estat
superada amb nota. Un 78 % dels alum-
nes que es van examinar ha obtingut el
nivell 4 –el mínim necessari per obtenir
el certificat que acredita el coneixement
d’una tercera llengua– o superior. 

A la prova es van presentar 41 alumnes,
dels quals el 49 % (20 estudiants) ha
obtingut el PUC 4; el 24 % (10 estu-
diants) ha assolit el PUC 5; i el 5 % (2 es-
tudiants) ha arribat al nivell més alt, el
PUC 6. 

La PUC s’ha posat en marxa de manera
experimental aquest curs acadèmic
entre els alumnes de primer curs de les
titulacions de Física, d’Humanitats, de
Ciències Polítiques i de Turisme. Es trac-
ta d’una prova de caràcter interuniversi-

L’experiència pilot 
de la Universitat
Autònoma de Barcelona
s’ha superat amb èxit

El 78 % dels estudiants superen la
prova de competència en anglès

tari que permet avaluar i acreditar el
coneixement de terceres llengües als
universitaris. Tot i que de moment és
una prova voluntària, a partir del 2005 o
del 2006 serà un requeriment obligatori
per obtenir qualsevol titulació univer-
sitària.

Aquesta prova és una de les primeres
conseqüències de l’aplicació del Progra-
ma de Formació en Terceres Llengües,
que enguany han començat a aplicar les
universitats catalanes. El programa pro-
posa que, en acabar els estudis universi-
taris, l’estudiant hagi assolit un nivell de
coneixements d’idioma estranger equi-
valent al quart curs de l’Escola Oficial
d’Idiomes. Aquest nivell permet a l’a-
lumne llegir i redactar textos tant de
caràcter general com especialitzats i
mantenir una conversa fluïda sobre
temes concrets i abstractes. 

Per a aquells alumnes que encara no
tinguin el nivell requerit, la UAB posarà
a la seva disposició un servei d’orienta-
ció i de tutories que els informarà sobre
les possibilitats formatives que tenen,
tant dins com fora de la Universitat.

BREUS

FOTONOTÍCIA

Dos exrectors de la UAB,
nous consellers

Dos exrectors de la UAB han estat nomenats
consellers del nou govern de la Generalitat
de Catalunya: Josep M. Vallès, conseller de
Justícia, i Carles Solà, conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació. Josep M. Vallès, catedràtic 
de Dret Polític, va ser degà de la Facultat de
Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB
(1985-1990) i rector de la UAB entre 1990 
i 1994. Accedeix al Govern de la Generalitat
com a integrant de la plataforma Ciutadans
pel Canvi, que presideix des de la seva 
creació l'any 1997. Carles Solà, catedràtic
d'Enginyeria Química, va ser vicerector
d'Investigació (1986-1988) i rector de la UAB
entre 1994 i 2002. Accedeix al govern 
com a independent a proposta d'ERC.

«Les llengües de la Unió Europea: hi tindrà
cabuda, el català?» va ser el títol del debat
que es va fer amb motiu de la publicació 
del llibre La igualtat de les llengües a les
institucions de la Unió Europea: mite o 
realitat? d’Antoni Milian, el 15 de desembre
passat. A més d’Antoni Milian, hi van ser
presents Joan A. Argenter, titular de la
Càtedra UNESCO de Llengua i Educació 
i catedràtic de Lingüística; Enric Marín, 
professor titular del Departament de
Periodisme i de Ciències de la Comunicació,
i Jordi Porta, president d’Òmnium Cultural 
i síndic de Greuges de la UAB. Antoni Milian
va explicar que el català, malgrat que el
parlen aproximadament uns set milions 
de persones, és una llengua inexistent 
per a la Unió Europea. 

La Fundació Autònoma Solidària (FAS) 
va celebrar, el 16 de desembre, el Dia 
de la Solidaritat. Amb l’objectiu d’apropar 
els estudiants a la realitat de les ONG, 
va constar d’una Fira d’Entitats a la Plaça
Cívica, a més d’un muntatge teatral, 
un concert i cinema. El professor d’ESADE
Antoni Comín va pronunciar la conferència
«Des de la universitat un altre món és 
possible». La diada va posar el punt final a la
campanya d’ajuda al poble sahrauí de la FAS.

Debat sobre les llengües 
a la Unió Europea

Dia de la Solidaritat

La Biblioteca de Ciències Socials i la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
han acollit el darrer mes i mig una exposició conjunta que commemora els vint-i-cinc
anys de la Constitució espanyola. La mostra ha constat de dues parts: una de més
bibliogràfica, ubicada a l’expositor d’entrada de la Biblioteca de Ciències Socials, i una
altra de més gràfica i més centrada en el referèndum constitucional, instal·lada a la
sala d’exposicions de la UAB. A la mostra hi havia, entre altre material, una recopila-
ció de totes les constitucions que hi ha hagut a l’Estat espanyol des de 1808, i els lli-
bres, cartells, díptics i fulls de mà de la campanya del referèndum constitucional.

25 anys de la Constitució, en una exposició
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Les jornades de portes obertes que orga-
nitza la UAB des de fa deu anys per donar
a conèixer la Universitat als estudiants i
professors dels centres d’ensenyament
de secundària de tot Catalunya han aple-
gat enguany més de 18.000 persones. 

En les jornades, que tenen lloc al cam-
pus de Bellaterra els dies 20, 21 i 22 de
gener, hi han participat 320 centres, fet
que representa el 43 % del total de cen-
tres de secundària de tot Catalunya que
ofereixen batxillerat.

En total, els professors de les diferents
facultats i centres de la UAB han fet 117
xerrades explicatives de les titulacions
que ofereixen, tant de primer com de
segon cicle, repartides en tres torns (dos
al matí i un a la tarda).

Els professors de la UAB que han parti-
cipat en aquestes conferències informa-
tives són un total de 86, procedents dels
campus de Bellaterra, de Sabadell i de les
escoles adscrites.

Per als professors de secundària que
acompanyen els seus alumnes també

320 centres 
d’ensenyament de
secundària de Catalunya
assisteixen a alguna de les
117 xerrades informatives 

Les jornades de portes obertes
acullen més de 18.000 estudiants 

s’han ofert unes altres xerrades informa-
tives, que han analitzat l’espai europeu
d’educació superior i han tractat el pro-
grama Argó de tutorització de treballs de
recerca i orientació general per a alum-
nes de secundària.

Aquestes jornades són una de les dife-
rents activitats d’orientació università-
ria que ofereix la UAB adreçades als
futurs estudiants. Altres activitats pre-
vistes són les visites al campus per a
centres de secundària, les visites de pro-
fessors de la UAB als centres de
secundària, i les visites de família, pre-
vistes per al mes de maig.

Les jornades de portes obertes, l’any passat.

www.uabcampus.com/

L’Agència de Promoció d’Activitats i de Congressos s'encarrega d’asses-
sorar, organitzar i coordinar les activitats que es duen a terme als
diversos campus de la UAB: congressos, seminaris, jornades professio-
nals, etc. Igualment, ofereix la seva col·laboració als membres de la
comunitat universitària que organitzin activitats fora del campus. En
el seu web, hi trobareu tota la informació d’interès que heu de tenir en
compte si voleu organitzar un esdeveniment: les possibilitats d’allotja-
ment i restauració, els transports, els espais de reunió i una llista de
tots els serveis que hi ha al campus.

Totes aquelles persones que necessitin assessorament, el poden
sol·licitar emplenant un formulari en línia, disponible des del web.

EL WEB

El professor Ricard Marcos Dauder, catedrà-
tic de Genètica i coordinador del Grup de
Recerca de Mutagènesi, ha estat nomenat
director del Departament de Genètica i de
Microbiologia. El doctor Marcos Dauder, que
és també president de la Societat Espanyola
de Mutagènesi Ambiental des de 1988, ha
estat representant espanyol de la UE i de
l’OCD sobre temes de genotoxicitat. És autor
de més de 150 publicacions científiques i ha
dirigit 15 tesis doctorals i 34 treballs de
recerca. És coordinador de l’opció d’Ava-
luació del Risc Biològic dins del programa de
doctorat de Ciències Ambientals.

Ricard Marcos, director del
Departament de Genètica 

Xavier Manteca, president
de la comissió d’ètica

NOMENAMENTS

Xavier Manteca Vilanova, professor del
Departament de Biologia Cel·lular, 
de Fisiologia i d’Immunologia, ha estat 
nomenat president de la Comissió d’Ètica 
en l’Experimentació Animal i Humana de 
la UAB. El professor Manteca, llicenciat 
en Veterinària a la UAB el 1987 i doctorat el
1992, va fer els seus estudis d’especialització
a la Universitat d’Edinburg (Escòcia), on 
va obtenir un màster el 1991. És membre 
del Panell de Sanitat i Benestar Animal 
de l’Autoritat Europea de Seguretat
Alimentària. La UAB és la primera 
universitat que crea una Comissió d’Ètica 
en l’Experimentació Animal i Humana.
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Descobert un nou mètode més ràpid, fiable 
i econòmic per diagnosticar càlculs renals

Els investigadors Manuel Valiente i José Antonio Muñoz analitzen un càlcul renal.

Investigadors del Grup
de Tècniques de Separació
en Química, dirigits per
Manuel Valiente, han
desenvolupat el mètode

La UAB participa en un projecte per a l’observació de la costa

El projecte Coastwatch –en què participa
el Centre Temàtic Europeu de Territori i
Medi Ambient (CTETMA) de la UAB– va
ser presentat el 26 de novembre passat a
Barcelona. Aquest projecte va començar
a principis de 2003, quan l’Agència
Europea de l’Espai (AEE) el va seleccio-
nar, juntament amb nou projectes més,
per al programa de Monitorització
Global per al Medi Ambient i la Defensa
(GMES).

El seu objectiu és l’ús optimitzat de les
dades obtingudes via satèl·lit, per pro-

El nou mètode per al diagnòstic del risc
de formació de càlculs renals a partir de
l’anàlisi de l’orina és molt més fiable,
econòmic i ràpid que els actuals.
Combina una tècnica d’anàlisi denomi-
nada electroforesi capil·lar, per a la
detecció simultània de quatre substàn-
cies en l’orina (l’oxalat, el citrat, l’àcid
úric i la creatinina), amb la tècnica ano-
menada espectroscòpia de masses per
plasma d’acoblament inductiu, per
determinar la presència de fitat.

La tècnica d’electroforesi capil·lar per-
met analitzar fins a cinquanta mostres
per dia, i la determinació de la presència
de fitat es pot realitzar en tan sols qua-
ranta minuts. És una tècnica que costa
entre una quarta i una cinquena part del
cost que tindria amb la tècnica tradicio-
nal. El nou mètode ja s’està portant a

terme en pacients de manera experi-
mental a l’Institut USP-Dexeus (centre
que ha col·laborat en la recerca), i pro-
bablement s’aplicarà pròximament a
l’Hospital de Bellvitge. Els investigadors
de la UAB han tingut també la col·la-
boració de la Universitat de les Illes
Balears.

La formació de càlculs renals és degu-
da a trastorns en l’organisme que difi-
culten l’eliminació de substàncies com

porcionar serveis innovadors d’informa-
ció als responsables de gestionar la zona
costera de l’àrea d’influència europea. 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ
S’obtindrà informació relativa al desen-
volupament urbà, la meteorologia mari-
na i la contaminació de les platges, entre
d’altres, per donar suport a les políti-
ques europees que regulen el sector.

A l’acte de presentació, que va tenir
lloc a l’Hotel Montblanc de Barcelona,
van ser-hi presents la directora executi-

va de l’Agència Europea de Medi Am-
bient (AEMA), Jacqueline McGlade; el
vicerector de Projectes Estratègics de la
UAB, Francesc Gòdia; la presidenta de 
la Comissió de Sostenibilitat, Serveis
Urbans i Medi Ambient de l’Ajuntament
de Barcelona, Imma Mayol; el director
general de Qualitat Ambiental de la
Generalitat de Catalunya, Alfons López
Salgueiro; i la directora del Centre
Temàtic Europeu de Territori i Medi
Ambient de la UAB, Françoise Breton,
entre d’altres.

l’oxalat de calci, l’àcid úric o els fosfats
de calci i d’amoni-magnesi. Els mètodes
actuals per avaluar el risc que una per-
sona desenvolupi un càlcul renal a partir
de l’anàlisi de l’orina estan basats en un
procés experimental que pot trigar una
setmana, requereix un pretractament
complicat de la mostra i, a més, no té en
compte la presència de fitat en l’orina,
un dels inhibidors més potents de la for-
mació de càlculs.
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Grup de Recerca en Geografia Aplicada

GRUP DE RECERCA

L’àmbit de recerca
és l’estudi d’espais
naturals i l’anàlisi
de l’activitat econòmica

10 RECERCA

En l’àmbit de la geografia econòmica i
social, l’equip dirigit per la professora
Montserrat Pallarès Barberà estudia les
diverses teories de desenvolupament
local en relació amb el territori. 

GESTIÓ DEL LITORAL MEDITERRANI
Els grups que estudien la gestió del lito-
ral mediterrani, en especial dels espais
naturals en relació amb la societat, són
dirigits per la professora Françoise
Breton (European Thematic Centre-
Environment and Territory). Actualment
està realitzant projectes estatals i euro-
peus amb investigadors de la UAB, la UB,
la UPF, el CREAF i el CSIC de Blanes, com
Interfase II: cap a la gestió integrada i
sostenible de la franja costera i la plata-
forma continental.

L’equip que estudia l’impacte i els ris-
cos d’inundació en el marc de la gestió
dels recursos hídrics és dirigit pel profes-
sor David Saurí Pujol, que va ser director
del CEA. Actualment s’està treballant en
projectes que analitzen la relació entre el
consum de l’aigua i el model territorial, i
sobre la sostenibilitat, el coneixement
local i la participació en aplicacions als
àmbits fluvials i forestals.

L’anàlisi de les transformacions medi-
ambientals del territori català partint
d’una anàlisi metodològica operant amb
imatges de satèl·lit i SIG, la dirigeix el
professor Xavier Pons Fernández, del
Departament de Geografia de la UAB i
del CREAF. En col·laboració amb l’A-

L’equip de persones que integren el grup de recerca.

gència Catalana de l’Aigua, s’està fent un
seguiment sistemàtic d’imatges de
satèl·lit d’alta resolució (15-30 m) per tot
Catalunya, amb una periodicitat d’infor-
mació de setze dies. Aquestes imatges
també s’estan utilitzant per al seguiment
detallat de la innovació en relació amb
les reserves hídriques i l’ús de l’aigua en
els conreus per detectar zones amb irre-
gularitats de reg. 
El Grup d’Estudis de Mobilitat, Trans-
port i Territori (GEMOTT), dirigit per la

El grup inicial de 10 persones
de l’any 1984 ha anat creixent

fins als 45 membres que 
en formen part actualment

La realització d’estudis aplicats en geo-
grafia a la UAB va anar modelant un
grup de recerca que l’any 1993 va ser
considerat de qualitat en el marc del 
I Pla de Recerca de Catalunya (GRQ93-
2040). L’àmbit temàtic també s’ha
ampliat molt i actualment es planteja
organitzar dos o tres grups en una futu-
ra convocatòria. 
L’àmbit de recerca ha estat bàsicament
l’estudi d’espais naturals de muntanya,
de litoral i de xarxes fluvials, d’una

banda, i la mobilitat de les persones i
l’anàlisi de l’activitat econòmica d’a-
questes àrees, d’una altra, amb una
atenció molt especial a la metodologia
d’anàlisi territorial. L’investigador prin-
cipal del grup de recerca de i de molts
dels projectes és el professor Antoni F.
Tulla, del Departament de Geografia de
la UAB, fundador del grup i relacionat
amb l’Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans, del qual va ser director, el
Centre d’Estudis Demogràfics i l’Institut
de Ciència i Tecnologia Ambiental. L’eix
d’unió són els estudis i les metodologies
geogràfiques des d’una perspectiva de
l’ordenació i la planificació territorial. 

L’any 1997 es van constituir diferents
grups. El Grup de Recerques en Àrees de
Muntanya i Paisatge de la Universitat
Autònoma de Barcelona (GRAMP-UAB),
dirigit pel professor Joan Manuel
Soriano, del Departament de Geografia,
té com a objectiu general l’estudi de l’e-
volució del paisatge de les àrees de mun-
tanya a través del temps, utilitzant esca-
les temporals diverses en funció de la
metodologia utilitzada i de les fonts dis-
ponibles.

Cada any, el grup de recerca
disposa de 16 projectes, 

550.000 euros 
i 60 investigadors

professora Carme Miralles Guasch, rea-
litza la seva recerca en l’àmbit de la
mobilitat de les persones des d’una ves-
sant territorial, social i mediambiental,
dins del Departament de Geografia de la
UAB.

Els estudis d’anàlisi metodològica geo-
referenciada es van encarregar des del
principi al grup dirigit pel professor Joan
Nunes Alonso (director del servei cientí-
fico-tècnic LIGIT). 

En l’actualitat es realitzen projectes
encarregats per l’administració local i
autonòmica en camps d’estudi en rela-
ció amb l’anàlisi de dades georeferen-
ciades en el territori. 
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La UAB va inaugurar el 3 de desembre
passat l’Institut de Ciència i Tecnologia
Ambientals (ICTA). Dirigit pel professor
Xavier Gabarrell, l’ICTA és un espai comú
de recerca i formació en l’àmbit ambien-
tal, constituït per un equip de 48 investi-
gadors-professors de diferents departa-
ments de tota la UAB i 32 investigadors
en formació. L’ICTA, antic Centre
d’Estudis Ambientals, es va inaugurar
amb un nou espai de 500 m2 de despat-
xos i laboratoris, a més del nou
Laboratori Esfera Ambiental, de 80 m2.

La inauguració del centre es va fer coin-
cidir amb la lectura de la lliçó inaugural
del Doctorat de Ciències Ambientals, «El
foc al bosc: percepció, ecologia i gestió
plural», a càrrec de la professora de la
Universitat de Montana (EUA) Anna Sala,
a la sala d’actes de la Facultat de Ciències.
L’acte va ser presidit pel vicerector de

Doctorat i de Formació Continuada, Joan
Gómez Pallarès, i hi van intervenir
Helena Barracó, presidenta de l’ACCA
(Associació Catalana de Ciències Am-
bientals), i Xavier Gabarrell, director de
l’ICTA. Posteriorment, el vicerector 
de Projectes Estratègics, Francesc Gòdia,
el degà de la Facultat de Ciències, Antoni
Méndez, i el director del centre van inau-
gurar oficialment les noves instal·lacions.

ANTIC CEAC
L’ICTA es va iniciar com a Centre
d’Estudis Ambientals (CEA) el 1996, i és
institut de recerca propi de la UAB des
del 9 d’abril passat. L’any 2002 va gestio-
nar un volum de recursos proper als dos
milions d’euros. Entre els darrers projec-
tes de recerca es troben l’avaluació
ambiental de la crisi del Prestige, l’estudi
de la presència d’elements radioactius
en el plàncton de la costa de Palomares,
l’estudi sobre la biodiversitat a Cata-
lunya, l’Observatori de la Tordera i l’es-
tudi Estat del medi ambient a Catalunya
1992-2002.

El dia 15 de gener, la Sala Teatre de la
Plaça Cívica va acollir la primera conferència
de l’Hivern Científic: «De la recerca 
universitària a l’espectacle: literatura 
i música medieval vers una performance», 
a càrrec del professor del Departament 
de Filologia Francesa i Romànica Antoni
Rossell. Les Estacions Científiques és un
cicle de conferències de divulgació de la
recerca que fan els investigadors de la UAB.
La primavera de 2001 va començar aquest
cicle, que enguany s’organitza en dues 
estacions, l’Hivern Científic i la Primavera
Científica. Cada estació consta de cinc 
conferències, que tenen lloc els dijous, 
de 18 a 20 h, a la Plaça Cívica de la UAB.
L’assistència a Les Estacions Científiques,
organitzades per la Vicegerència de
Recerca, amb el suport del Vicerectorat
d’Investigació i el Vicerectorat de Projectes
Estratègics, és lliure i dóna lloc a la 
possibilitat d’aconseguir 1,5 crèdits de lliure
elecció. El cicle s’inclou dins les activitats
paral·leles organitzades amb motiu de 
l’Any de la Mediterrània. Més informació 
i inscripcions: www.uab.es/uabdivulga/
activitats/estacions1203.htm.

Tornen les Estacions
Científiques

La UAB i l’empresa Grupo Voice Consulting
han signat un acord de col·laboració 
per a la recerca conjunta en l’àmbit de 
la lingüística, el tractament i la síntesi 
de veu, i el desenvolupament de sistemes 
relacionats amb l’automatització de la 
resposta vocal. El projecte de col·laboració
serà dirigit pel professor de la UAB
Joaquim Llisterri i Miren Bedialauneta, 
de Grupo Voice Consulting.

Inaugurat l’Institut de Ciència 
i Tecnologia Ambientals

L’ICTA aplega un total
de 80 investigadors de tota
la Universitat Autònoma

Conveni universitat-empresa
sobre síntesi de veu

El degà de la Facultat de Ciències, el director de l’ICTA i el vicerector de Projectes Estratègics, en la inauguració.

La Biblioteca Josep Laporte fa un estudi sobre malalts de càncer
Els malalts de càncer reclamen reduir el
temps d’espera per obtenir el diagnòstic
i més suport dels metges, segons con-
clou l’estudi «El paciente oncológico»,
de la Fundació Biblioteca Josep Laporte
i la Fundación Salud, Innovación y
Sociedad. L’estudi s’ha dut a terme per
tal d’identificar i valorar les experiències
i percepcions individuals dels malalts de

càncer, com a pacients, sense la inter-
mediació directa dels professionals.
Amb «El paciente oncológico» es pretén,
a més, establir les bases per a l’articula-
ció de les seves necessitats d’informa-
ció, assistència i suport emocional.
Albert Jovell, director de la Fundació
Laporte, afirma que aquest estudi és
«una aportació sense precedents per a

la modernització i la humanització de
l’atenció sanitària a Espanya, ja que
posa de manifest les preferències i aspi-
racions dels malalts de càncer i de les
seves famílies». L’estudi adverteix que
gran part dels afectats de càncer qualifi-
quen aquesta malaltia de «tabú» i
denuncien la discriminació social i
laboral que pateixen.
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Del 18 al 20 de desembre passat, va tenir
lloc, a la UAB-Casa Convalescència, el
simposi Estratègies de Formació per al
Canvi Organitzacional. Aquest simposi
va reunir per primer cop especialistes en
formació i empreses de formació que van
presentar realitzacions concretes en for-
mat d’estratègies, instruments, proces-
sos i models de canvi organitzacional.

MÉS DE SEIXANTA TALLERS
Organitzat pel grup EDO (Equip de Des-
envolupament Organitzacional), del De-
partament de Pedagogia Aplicada, amb
la col·laboració de l’ICE i de la Diputació
de Barcelona, en el simposi s’hi van ins-
criure més de 250 persones que van par-
ticipar en les dues conferències, quinze
ponències i més de seixanta tallers i
comunicacions que van constituir el
gruix de la densa feina realitzada. 

La trobada pretenia presentar l’estat
actual de la reflexió i les pràctiques vincu-

La utilitat de la formació
per al canvi institucional va
ser un dels punts tractats
pels 250 participants

S’analitza el rol de la formació en un congrés
El grup EDO organitza el simposi a la Casa Convalescència

El camp de tir amb arc, seu d’un jaciment ibèric arqueològic

magatzematge de cereals –un sistema de
conservació similar a l’envasatge al buit
actual–, juntament amb diversos mate-
rials ceràmics, objectes metàl·lics, moles
de molins i un fèmur humà.

Gràcies al conveni de col·laboració
entre la UAB, l’Ajuntament de Cerdanyo-
la del Vallès i el CRAC per a la realització
de pràctiques d’arqueologia, els estu-
diants d’Història de la UAB han disposat
d’aquest jaciment per a les seves pràcti-
ques de camp de l’assignatura Treballs
de Laboratori, Arxiu i Camp, com també
per als posteriors treballs de laboratori.
Es pot trobar informació exhaustiva
sobre aquest jaciment en la revista d’ar-
queologia LIMES (núm. 8).

lades al desenvolupament de la formació;
oferir noves perspectives sobre el sentit,
la naturalesa i la utilitat de la formació
per al canvi institucional; i establir un
espai per a l’intercanvi d’experiències. 

En el balanç del simposi, els organitza-
dors destaquen «la nombrosa participa-
ció de persones provinents del món
empresarial i de l’administració pública
local». «La participació del sector profes-
sional», expliquen els membres d’EDO,
van contribuir, amb la seva experiència
pràctica, a fer d’aquest simposi un èxit
des del punt de vista científic, d’inter-
canvi i d’aprenentatge.

El congrés va aplegar 250 participants a la Casa Convalescència.

El Departament de Ciències de l’Anti-
guitat i de l’Edat Mitjana col·labora des
de fa sis anys amb el Col·lectiu de
Recerques Arqueològiques de Cerda-
nyola del Vallès (CRAC). En aquest marc
de col·laboració, destaca l’estudi d’un
jaciment arqueològic ibèric ubicat als
terrenys del camp de tir amb arc del
campus de la Universitat Autònoma de
Barcelona. El jaciment, excavat en diver-
ses ocasions des de l’any 1997, corres-
pon a un petit establiment rural que va
ser habitat entre el 550 i el 75 aC, i dóna
informació valuosa sobre el pas del món
ibèric al món romà a la zona del Vallès.
Es tracta d’un assentament agrícola del
qual destaquen setze sitges per a l’em-

Joaquín Gairín, director del grup EDO.
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El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
(MECD) va obrir, el 17 de desembre, 
la convocatòria per a l’atorgament de 
mencions de qualitat als programes de 
doctorat de les universitats espanyoles per
al curs 2004-2005. Les mencions de qualitat,
que distingeixen el valor científic i tècnic
dels doctorats de les universitats espanyoles,
faciliten també el posterior accés a les ajudes
facilitades pel MECD en matèria de mobilitat
de professors i estudiants i desenvolupament
de doctorats. La presentació de sol·licituds
dels programes de doctorat, que es gestiona
amb el suport de l’Escola de Postgrau, 
finalitza el dia 31 de gener. 

Nova convocatòria per a la 
Menció de Qualitat de doctorat

La UAB obté 674.554 euros 
per als programes de doctorat

OPINIÓ

La font d’ingressos 
per al curs 2003-2004 són
les convocatòries i beques
d’organismes públics 

La UAB ha obtingut un total de 674.554
euros per al curs 2003-2004 mitjançant
les convocatòries d’ajuts i beques d’orga-
nismes públics al desenvolupament de
programes de doctorat i formació conti-
nuada i a projectes de cooperació inter-
universitària.

La UAB ha participat en les convocatò-
ries IGSOC i ADQUA, impulsades per

l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris
i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat
de Catalunya, en les Ajudes a la mobili-
tat de professors i estudiants del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i
també en el Programa de Cooperació
Interuniversitària de l’Agència Espanyo-
la de Cooperació Internacional.

COOPERACIÓ INTERNACIONAL
El Programa de Cooperació Inter-
nacional (PCI), que respon a l’objectiu
d’establir relacions culturals i científi-
ques entre les universitats espanyoles i
de l’Amèrica Llatina, ha rebut cinquanta
projectes procedents de la UAB dirigits a
investigació, doctorat i postgrau, creació
de xarxes temàtiques de docència i rea-
lització d’accions complementàries.
L’import total dels ajuts facilitats pel PCI
ha estat de 74.300 euros.

Les 27 mencions de qualitat obtingu-
des per programes de doctorat han
permès a la Universitat Autònoma parti-
cipar en les ajudes a la mobilitat de pro-
fessorat i estudiants i al desenvolupa-
ment de programes de doctorat, i per al
curs 2003-2004 s’ha obtingut un
finançament de 182.449 euros.

D’altra banda, la UAB ha obtingut
225.835 euros per a la realització de pro-
grames de doctorat i màsters internacio-
nals procedents de la convocatòria
AGAUR després d’efectuar vuit sol·lici-
tuds. Finalment, la convocatòria ADQUA
ha atorgat 191.970 euros per a la forma-
ció d’investigadors en les àrees de cièn-
cies socials i humanes.

La nostra universitat ha obtingut la impor-
tant xifra de 674.000 euros en recursos
aliens, que s’han de dedicar a la millora
dels nostres programes de postgrau.
Aquest èxit rotund respon a dues premisses
que es donen a la UAB: la nostra matèria
primera en investigació i en docència deri-
vada al postgrau és molt gran; la UAB, a
través de departaments, centres, instituts i,
també, de l’Escola de Postgrau (que té una
unitat dedicada a la Gestió de Convoca-
tòries), dóna una importància estratègica a
la preparació de les convocatòries competi-
tives d’ajuts. Si unim els dos factors, troba-
rem les raons de l’espectacular xifra: sense
una bona matèria primera no hi ha èxit pos-
sible, però sense una bona organització,
aquest tampoc no arriba. 

I per què és tan important la xifra? No és
només, a pesar del que podria semblar, una
qüestió de diners. És cert que el que la UAB
pot dedicar als seus programes de postgrau
és insuficient (tot i que en dos exercicis
haurem augmentat en un 100 %!) i, malgrat
això, tots continuem considerant que és una
etapa clau de la formació acadèmica on,
amb més força, s’hi troben una recerca de
qualitat i una docència aplicada d’alt nivell
que cal potenciar. Aquests diners, per tant,
ajudaran a finançar aspectes dels nostres
programes que, d’altra manera, potser
haurien quedat desatesos.

Però per a mi és molt més important
encara el valor qualitatiu que representen
aquests ajuts. Ens ajudaran a tenir més a la
vora dos dels grans objectius de la UAB en
el món del postgrau: que els nostres pro-
grames es puguin obrir molt més al món (la
major part d’ajuts són per a la mobilitat
d’estudiants i de professors) i siguin, per
tant, més internacionals i, en segon lloc,
que els nostres programes puguin anar tei-
xint, gràcies al primer factor, una xarxa de
relacions i d’interessos compartits que faci
que, cada cop més, siguin interuniversita-
ris. Aquests dos objectius han estat sempre
a la base de la inquietud científica de la gent
de la UAB. Aquesta és, doncs, la doble
importància que té la notícia, sense oblidar
que ens ensenya que anem pel bon camí.

Joan Gómez Pallarès
Vicerector de Doctorat i de Formació Continuada

Una xifra molt important

BREUS

L’Escola de Postgrau, al campus de Bellaterra.



La professora Maria Jesús Izquierdo, del
Departament de Sociologia, i un equip
integrat pel professor Enric Mora i els
becaris d’investigació Laura Duarte i
Francisco José León van presentar, el dia
29 de novembre, a la sala de juntes del
Rectorat, l’estudi que, sota el títol «El
sexisme a la UAB», té com a objectiu ofe-
rir una proposta d’accions encaminades
a l’eliminació de la desigualtat entre els
homes i les dones a la UAB en els tres
estaments que configuren la comunitat.

Amb una rigorosa anàlisi de les dades
obtingudes de la UAB i d’altres fonts,
com també de les diverses legislacions,
els investigadors han detectat que el
sexisme té un caràcter estructural.

L’actual organització del treball i la
dedicació de la dona a les tasques
domèstiques condicionen de manera
significativa la discriminació de la dona.

APOSTA PER UN COMPROMÍS 
L’estudi, després d’analitzar les diverses
polítiques contra el sexisme a les univer-
sitats europees i de recollir l’esperit del
Pla Director en el punt de l’eix de les per-
sones, aposta per un compromís clar i
explícit de la UAB per eliminar el sexis-
me. 

Es proposa la creació d’un observato-
ri que doni seguiment a l’evolució de la
desigualtat i de la discriminació en les
trajectòries professionals de la plantilla
de la UAB i de les condicions formati-
ves de l’alumnat. 

Es proposa la creació
d’un observatori que doni
seguiment a l’evolució de la
desigualtat en les plantilles

Un estudi fet a la UAB defensa
la igualtat entre sexes

BREUS
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El 9 de desembre va tenir lloc el lliurament
del Premi Leandre Colomer, que atorga 
la fundació del mateix nom i l’Institut de
Ciències de l’Educació de la UAB. El premi
és en homenatge al professor Leandre
Colomer i va adreçat a tasques d’investigació
en ciències socials dutes a terme per instituts
d’ensenyament secundari.
Enguany s’ha lliurat el premi als prop de mil
alumnes dels instituts Bisbe Berenguer 
i Margarida Xirgu, de l’Hospitalet 
de Llobregat, Bernat el Ferrer i Lluís de
Recasens, de Molins de Rei, Vila de Gràcia,
de Barcelona, Torre-roja, de Viladecans, 
i Ferrer i Guàrdia, de Sant Joan Despí, 
per la tasca desenvolupada juntament 
amb deu professors d’història.
Durant tres anys, els alumnes han recorregut
molts casals d’avis on la gent que ha viscut
la guerra civil els ha explicat les seves
experiències, amb alguns casos esfereïdors.
Amb la metodologia de la professora Pilar
Gómez, que desenvolupa el grup de treball
Història Oral a l’Aula, els alumnes s’han
endinsat, amb una gravadora, a recuperar la
història oculta, en gran manera, fins ara. El
lliurament es va fer a la Casa Convalescència,
amb la participació del vicerector de
Doctorat i de Formació Continuada, 
Joan Gómez Pallarés, i la directora de l’ICE,
Neus Sanmartí, entre d’altres.

Vila Universitària renova 
la certificació ISO de qualitat

Fruit del compromís de Vila Universitària
amb la satisfacció dels seus clients, 
l’any 1998 Vila Universitària va obtenir 
el reconeixement de qualitat de conformitat
amb la norma ISO 9002:1994. L’evolució 
dels requeriments de la norma han estat
adaptats per Vila Universitària de tal manera
que ha obtingut el reconeixement de qualitat
d’acord amb els nous requeriments de la
norma ISO 9001:2000. Seguint en la línia 
de millora contínua, s’han implementat 
els procediments de gestió mediambiental
que ens han permès obtenir la certificació
ISO 14001:1996. 
Així, Vila Universitària gaudeix, alhora, del
primer sistema integrat de qualitat i medi
ambient en l’àmbit dels serveis públics.
Coincidint amb els primers deu cursos de
servei, Vila Universitària ha dut a terme una
profunda remodelació dels equipaments i
espais dels habitatges. L’operació més 
significativa ha estat la reforma integral 
de més de cinquanta apartaments (tipus D).

Diversos instituts premiats
amb el Leandre Colomer

Pel que fa a la incorporació de la dona
als estudis, el mercat de treball i els llocs
de presa de decisions, es plantegen
mesures per evitar la segregació vertical
i horitzontal per raó de sexe. 

L’informe recomana la convocatòria
d’unes jornades sobre la situació de la
dona a la universitat, on fer un primer
debat sobre les dades de què es disposa
actualment i sobre les mesures que cal-
dria prioritzar a la mateixa Universitat
Autònoma de Barcelona, alhora que s’hi
podria convidar representants d’altres
universitats.

En les conclusions, els autors de l’estu-
di manifesten que «si la nostra comuni-
tat universitària pren el compromís ferm
d’eliminar el sexisme, una de les tasques
que hauria de tenir en compte és la d’e-
laborar actuacions compensatòries dels
efectes que es deriven del context insti-
tucional sexista, expressat en les dife-
rents polítiques i legislacions estatals i
autonòmiques.

PERSONAL DOCENT INVESTIGADOR (PDI) A LA UAB PER SEXE
Titulació Dones Homes

Doctor/a 32,8 % 67,2 %

TOTAL 35,9 % 64,1 %

Llicenciat/da 41,3 % 58,7 %

Enginyer/a o arquitecte/a 21,7 % 78,3 %

Diplomat/da 33,3 % 66,7 %

Diplomat/da en enginyeries 0 % 100 %

Sense informació 43,5 % 56,5 %

M.Jesús Izquierdo, durant la presentació de l’estudi.
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PUBLICACIONS

TUTORIA ENTRE IGUALS. David Durán
(coordinador.) Jordina Torró. Joaquim
Vila. 2003. Els llibres de l’ICE. Sèrie Eines
i Estratègies. 
La tutoria entre iguals és un mètode d’a-
prenentatge cooperatiu, a través del qual
un alumne aprèn ensenyant al seu com-
pany, que alhora aprèn per l’ajut persona-
litzat. És un mètode que treu profit pedagò-
gic de les diferències entre els alumnes i
permet veure la diversitat no com un pro-
blema sinó com un recurs. És un manual
àmpliament emprat en àmbits educatius
anglosaxons i considerat altament efectiu.

AMO I GOS. IDIL·LI. Thomas Mann (1919).
Traducció de Joan Fontcuberta. Col·lecció
Gabriel Ferrater. Servei de Publicacions. UAB.
Amo i gos, un «idil·li», com el mateix autor
defineix aquesta narració, s’allunya força
d’un intent de classificació. El personatge
principal, Bauschan, un gos bastard, com-
prat per compassió, és descrit amb afec-
tuós detallisme pel seu amo, però al
mateix temps ha de compartir protagonis-
me amb la natura que els envolta. Potser
l’època en què va ser escrita crea en Mann
la necessitat de cercar consol en un huma-
nisme goethià, fet de mesura, claredat,
equilibri i amor per tot allò que existeix.

El Servei d’Activitat Física (SAF) de la
UAB té oberta la inscripció fins al 13 de
febrer en una dotzena de cursos que es
desenvoluparan durant el segon quadri-
mestre, del 23 de febrer al 29 de maig. 

Els cursos –adreçats a tota la comuni-
tat universitària– tracten d’activitats
esportives i físiques, com ara la dansa, la
navegació, la natació, el condiciona-
ment físic aquàtic, els balls de saló, l’es-
calada, el tennis, el descens de barrancs,
la muntanya, l’esquí de muntanya o la
seguretat o socorrisme aquàtic.

Aquests cursos, que consten de ses-
sions pràctiques i teòriques, permeten

El SAF proposa nous cursos
d’activitats esportives

Dansa, condicionament
físic, escalada, esquí 
de muntanya, descens de
barrancs o navegació són
algunes de les modalitats

obtenir crèdits de lliure elecció en els
nous plans d’estudis universitaris, si se
superen amb una valoració d’apte.
Depenent de cada curs, permeten obte-
nir 1,5, 2, 3, 4,5 o 6 crèdits, segons els
casos.

La valoració d’apte s’obté acreditant
una assistència al 80 % de les sessions
pràctiques, en la majoria dels cursos,
encara que en d’altres cal haver-hi
assistit en la seva totalitat, haver partici-
pat en dues o tres conferències o haver
presentat un treball individual sobre un
tema específic referent al curs.

Els preus dels cursos oscil·len entre els
90 i els 275 euros, en el cas dels abonats
al SAF, i entre els 160 i els 390 euros per
als no abonats al Servei.

Per a més informació podeu posar-vos
en contacte amb el Servei d’Activitat
Física: tel. 93 581 19 34 o 93 581 24 52, o
adreçar-vos directament al web del SAF:
www.uab.es/saf.

Els nous cursos d’activitats esportives es desenvoluparan a les instal·lacions del SAF.

Cursos de formació del Gabinet de Llengua
Catalana per al segon quadrimestre

El Gabinet de Llengua Catalana ha pre-
sentat els cursos de llengua del segon
quadrimestre del curs 2003/2004, una
formació enfocada a preparar els nivells
de llengua general i a cobrir també les
necessitats lingüístiques específiques de
qualsevol persona vinculada amb la
Universitat. S’ofereixen cursos des de

comprensió bàsica fins a correcció de
textos orals i escrits, de llenguatge jurí-
dic o de correcció fonètica. La formació,
que pot ser presencial o virtual, permet
obtenir certificats homologats o, en el
cas dels estudiants, fins a 5 crèdits de
lliure elecció. El període d’inscripció va
començar el 14 de gener.
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Com hauria de ser una llei d’integració?
Ens hem de plantejar el problema d’ac-
ceptar la convivència dins d’unes regles,
naturalment. L’amfitrió ha de posar les
regles de l’estat dels ciutadans. Un país
que tingui una varietat de cultures, dins
d’un marc de ciutadania, em sembla
idoni. No podem permetre la lliure circu-
lació de capitals i de mercaderies i vedar
la de persones.

Fa molt de temps que va advertir des
dels seus articles –recollits a España y
sus Ejidos– del que passaria aquí.
És clar, Espanya passava de ser un país
d’immigrants a ser un focus atractiu per
a la immigració, sense haver tingut
temps de formar una cultura democràti-

L’AUTÒNOMA ha parlat
amb l’escriptor, que ha
participat en el cicle de
l’Any de la Mediterrània

Juan Goytisolo
Novel·lista i assagista nascut a Barcelona,
va marxar a París el 1956, ciutat que va
anar alternant amb el Magrib i cursos 
en universitats dels EUA i el Canadà, 
fins a instal·lar-se definitivament 
a Marràqueix. 
La seva primera novel·la va ser Juegos 
de manos (1954). Señas de identidad
(1966), una de les seves obres més 
valorades, va suposar un gir de signe
experimentalista que va aprofundir 
a Reivindicación del conde don Julián
(1970) i Juan sin Tierra (1975), on 
manifesta la seva ruptura amb Espanya 
i amb els valors d’Occident. Ha publicat
dos llibres de memòries, Coto vedado
(1985) i En los reinos de Taifa (1986), 
i centenars d’assaigs i articles. El 1985 
va rebre el premi Europalia pel conjunt
de la seva obra, i el 1993, el premi Nelly
Sachs pel seu interès per l’islam.
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ca ni d’haver assimilat gradualment el
seu nou estatus de riquesa i benestar. 
A El Ejido vaig descobrir una situació
d’esclavitud: volen els immigrants als
hivernacles però no pels carrers. Per
sort, no és igual arreu; a la Rambla de
Barcelona hi ha un ambient semblant al
que jo vaig viure al Sentier de París.

Els governs no van veure la imminència
del canvi.
El govern socialista no va saber prevenir
les noves realitats de la mundialització i,
en lloc d’una llei d’integració, va fer una
llei d’estrangeria alhora injusta i inapli-
cable. Amb el PP les coses s’han agreu-
jat. Els canvis restrictius de la llei han
tingut l’efecte contrari: multiplicar el
nombre d’immigrants indocumentats,
en lloc de fomentar una regulació.

Molts pensen que estem davant d’un xoc
de civilitzacions?
Estem davant d’una confusió mortífera
de les paraules. Igual que diferenciem,

per exemple, els de l’Opus dels mor-
mons, catòlics o protestants, tampoc no
és el mateix un islamista, un fonamenta-
lista o un membre d’Al Quaeda.

Professor de literatura a diverses uni-
versitats nord-americanes, com està el
panorama literari aquí?
Es pot estudiar millor la història de la
literatura espanyola en una universitat
dels EUA que no pas a Espanya. Sempre
hem estat més objecte de contemplació
que no pas subjecte. Pel que fa a les edi-
torials grans, aquestes fomenten una
literatura intercanviable i de fàcil lectu-
ra, mentre que hi ha escriptors extraor-
dinaris dels quals no es parla.

Doncs parlem-ne. 
Per exemple, Ángel Vázquez, autor d’una
novel·la extraordinària, La vida perra de
Juanita Narboni, ubicada al Tànger mític
dels anys cinquanta, o, sense deixar el
mateix espai, El año que viene en Tánger,
de Ramón Buenaventura.

«No es pot permetre la lliure circulació
de capitals i vedar la de persones»
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