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APROVAT 
EL PRESSUPOST
DE LA UAB

El Consell Social 
i el Consell de Govern 
de la UAB han aprovat el
pressupost de la Universitat
per a l’any 2004, que 
s’apropa als 224 milions
d’euros, fet que suposa un
creixement del 6 % respecte
a l’any anterior PÀG. 5

MILLOREN EL
DIAGNÒSTIC DE
TUMORS CEREBRALS

Un equip d’investigadors 
europeus, dirigit 
pel professor 
de la UAB Carles Arús, 
ha desenvolupat 
un sistema que
facilita el diagnòstic
de tumors cerebrals.
PÀG. 9

ENQUESTA SOBRE
L’ESTIL DE VIDA
DE LA COMUNITAT

Les activitats físiques 
quotidianes i la pràctica 
d’exercici físic dels 
estudiants, professors 
i PAS de la UAB han estat 
analitzades en una enquesta
que ha fet el Laboratori 
de Psicologia de l’Esport de
la Universitat. PÀG. 13

Les Jornades de Portes Obertes, que van tenir lloc el 20, 21 i 22 de gener, van portar al campus de la UAB 18.500
estudiants de batxillerat, xifra que significa que el 43 % dels centres de Catalunya van ser-hi presents. PÀG. 3
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Les jornades de portes obertes 
arriben a la desena edició

Les jornades de portes obertes 
arriben a la desena edició



La recerca sobre cèl·lules mare i la impli-
cació dels centres hospitalaris adscrits a
la Universitat Autònoma de Barcelona en
aquest important projecte de futur va ser
uns dels temes importants de l’informe
del rector, en el Consell de Govern del 
29 de gener passat.

Lluís Ferrer va explicar que el projecte
sobre la creació d’un centre de cèl·lules
mare, impulsat pel Ministeri de Sanitat i
Consum, s’ubicarà probablement al Parc
de Recerca Biomèdica de Barcelona.
També va afegir que aquest projecte està
avançant de forma important, i que el
programa d’aquest, que probablement
dirigirà l’investigador Juan Carlos Izpi-
zua, del Salt Lake Institute, afectarà, pel
que fa a la recerca d’aquestes cèl·lules,
els diferents centres hospitalaris de què
disposa Catalunya.

Respecte de la política catalana, el rec-
tor Ferrer va dir que ja està quasi finalit-

PRESSUPOST 2004
S’accepta el Projecte de Pressupost de la
Universitat Autònoma de Barcelona per a
l’any 2004 i se’n proposa l’aprovació al
Consell Social.

PROGRAMA DE SUPORT 
S’aprova el Programa de suport a la for-
mació investigadora del professorat en
via de consolidació.

REGLAMENTS MARC
S’aproven els reglaments marc de les fa-

cultats i les escoles universitàries, els
departaments i els instituts universitaris
d’investigació i els centres de recerca
propis.

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

AFERS DE TRÀMIT
S’acorda, a proposta de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria de la Universitat

Autònoma de Barcelona, atorgar els
premis extraordinaris de titulació.

NORMATIVA SOBRE
COL·LABORADORS
S’aprova la normativa sobre col·labora-
dors de docència.

NORMATIVA SOBRE 
INVESTIGADORS
S’aprova la normativa sobre investigadors
amb vinculació amb la Universitat
Autònoma de Barcelona.
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CONSELL DE GOVERN

La Generalitat insta a renovar els consells socials
Les universitats catalanes reben una carta que aborda aquest tema

La reunió 
amb l’Ajuntament 
de Cerdanyola del Vallès,
tema destacat també
en el Consell de Govern

ACORDS

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

INFORME DEL RECTOR

zat el procés de renovació de càrrecs de
responsabilitat dels diferents departa-
ments, i va informar que la Generalitat
de Catalunya ha enviat una carta instant
la renovació dels consells socials de les
universitats, d’acord amb la previsió
establerta respecte d’això per la Llei
d’universitats de Catalunya i els estatuts
de les respectives universitats.

Un altre tema rellevant de l’informe
presentat pel rector en el darrer Consell
de Govern va ser la reunió que va tenir
lloc abans de les festes de Nadal entre
representants de la Universitat Autò-
noma de Barcelona i de l’Ajuntament del
veí municipi de Cerdanyola del Vallès.

El rector informa sobre 
la recerca en cèl·lules mare 
i la implicació dels centres 

hospitalaris adscrits a la UAB
en aquest projecte

L’objectiu de la trobada 
entre representants de la UAB 

i de l’Ajuntament de Cerdanyola 
va ser acostar posicions 
en temes d’interès comú 

L’objectiu de la trobada va ser acostar
posicions en temes d’interès comú i
resoldre determinats conflictes que
afecten ambdues institucions. 

El rector va explicar que s’està treballant
en l’elaboració d’un protocol marc de
col·laboració que inclou qüestions de
caràcter tècnic i jurídic, com són les 
de naturalesa tributària i determinats
serveis municipals, i d’altres que abas-
ten des de l’àmbit cultural fins a la co-
operació en la creació d’una ràdio uni-
versitària. 

El rector va valorar positivament «la
voluntat de cooperació i la millora en les
relacions entre ambdues institucions».

Per acabar, el rector va informar sobre
l’expedient disciplinari obert amb motiu
dels incidents ocorreguts durant el
Claustre del dia 22 de maig de 2003.
Lluís Ferrer va dir que s’ha acabat la ins-
trucció, que «només manca comunicar
la resolució de la sanció als interessats, i
que tot fa preveure que es tractarà d’una
amonestació».



Les Jornades de Portes Obertes de la UAB
han arribat aquest any a la desena edició
amb una alta participació. Pràcticament
la meitat dels centres d’ensenyament de
batxillerat repartits per tot Catalunya 
–el 43 %– han passat pel campus de
Bellaterra per ser orientats. 

La majoria procedeixen de Barcelona
ciutat i de l’àrea metropolitana, tot i que
enguany ha destacat la presència de cen-

03

CAMPUS

El 43 % dels centres de batxillerat de Catalunya,
presents en les Jornades de Portes Obertes

La desena edició de les
jornades ha reunit 18.500
estudiants de batxillerat 
al campus de Bellaterra

18.500 estudiants de batxillerat van venir a visitar la UAB durant les Jornades.

Els professors i les professores de la nostra
universitat som la pedra angular d’aquestes
jornades i d’una gran part de les altres actua-
cions promocionals. I ho som com a coneixe-
dors experts de les titulacions, com a comuni-
cadors que ens hem fet a les aules i, sobretot,
com a transmissors de l’entusiasme per la nos-
tra matèria, que ens anima cada dia a millorar
com a docents en un context acadèmic en canvi
constant. 
Precisament la percepció d’aquest entusiasme,
expressat amb més o menys vehemència, pot
resultar concloent a l’hora que un eventual
estudiant es decideixi a matricular-se a la UAB.
I, d’això, tots en tenim constància. Força vega-
des les grans decisions es prenen a partir de
petits senyals que ens fan decantar en una
direcció o una altra. Convençut, doncs, que les
xifres finals de la matrícula serien diferents
sense l’esforç fet per tot el professorat que ha
participat en les jornades, els reitero el meu
reconeixement.

Joan Carbonell
Vicerector d’Estudiants

La tasca del professorat

tres de la demarcació de Girona. A més,
també han vingut a les Jornades tres
centres  d’Andorra.

Durant les Jornades, que van tenir lloc
els dies 20, 21 i 22 de gener, es van oferir
117 xerrades per dia, repartides en tres
torns (dos al matí i un a la tarda), en què
els professors de la UAB van presentar
les diferents titulacions. A continuació,
es va fer una visita al centre docent
corresponent. Una carpa instal·lada a la
plaça Cívica informava els visitants de
les xerrades i dels serveis que ofereix la
universitat 

Les titulacions que han despertat més
interès han estat: Magisteri, ADE-
Economia, les enginyeries, Infermeria,
Psicologia, Biologia, Veterinària, Tu-
risme, Publicitat o Medicina.

La UAB també va oferir als professors
de batxillerat un programa específic,
amb diverses xerrades i un passeig amb
autobús pel campus. D’una banda, es va
fer una presentació de l’Espai Europeu
d’Educació Superior –que pròximament
portarà importants canvis a la Univer-
sitat–, i que va suscitar un gran interès
per part dels docents, amb interessants
debats després de les exposicions. 

D’altra banda, es va presentar el Pro-
grama Argó, un programa de tutoritza-
ció de treballs de recerca i estades a

l’Autònoma que permet que els estu-
diants de batxillerat es vagin introduint
al món universitari des de molt abans
d’incorporar-s’hi.

La UAB ha estat una de les universitats
espanyoles pioneres a realitzar aquest
tipus de jornades, que va posar en marxa
el curs acadèmic 1993-1994. Al llarg de la
dècada, l’increment de participació ha
estat notable: dels 93 centres el curs
1993-1994, s’ha passat als més de 340
d’aquesta darrera edició. Enguany, els
18.500 alumnes que han passat per la
UAB han estat atesos per un centenar de
professors. Al llarg de l’any, la UAB orga-
nitza altres activitats d’orientació uni-
versitària: les visites de grups al campus
concertades; el Dia de la Família –que
tindrà lloc el dissabte 8 de maig–; o les
visites de professors de la UAB a un cen-
tre o ajuntament concret, entre d’altres.
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El conferenciant
va ser Antoni M. Grau, 
responsable dels Recursos
Marins del govern balear

04 CAMPUS

La biodiversitat, en el cicle
de l’Any de la Mediterrània

Antoni M. Grau, cap del Servei de
Recursos Marins de la Conselleria d’A-
gricultura i Pesca de les illes Balears i
expert en fauna marina, ha investigat la
conservació dels ecosistemes marins i 
la seva vinculació amb l’activitat pes-
quera.

El 13 de gener passat, va parlar sobre la
pesca i la biodiversitat en el marc del
cicle de conferències de l’Any de la
Mediterrània. 

L’autor de Llista vermella dels peixos de
les illes Balears va ser presentat per la
professora Sílvia Crespo. En primer lloc,
va destacar la importància econòmica
de la pesca i com l’explotació intensiva
dels recursos posa en perill la fauna
marina. Si bé hi ha hagut aportacions

Bayés de Luna, premi
Jaume I de medicina

Premi literari per al professor
d’història Ferran Gallego

Nostalgia del futuro és el títol de l’obra
guanyadora del setè premi Así Fue. La
Historia Rescatada, de la qual és autor el
professor Ferran Gallego, del Departament
d’Història Moderna i Contemporània.
Gallego ha compartit aquest guardó, que
atorga Plaza&Janés, ex aequo amb els
escriptors Màrius Carol i Josep Playà.
Nostalgia del futuro aborda el camí que han
seguit els partits d’extrema dreta de França
i d’Itàlia des del final de la Segona Guerra
Mundial. El professor Gallego és autor de
nombrosos treballs sobre el populisme lla-
tinoamericà i el feixisme europeu.

De mans del rei Joan Carles I, el cardiòleg
Antoni Bayés de Luna, professor del
Departament de Medicina, va rebre, recent-
ment, el premi Jaume I de medicina en un
acte que es va fer a València. Aquest guardó
que convoca la Fundació Valenciana
d’Estudis Avançats li ha estat concedit al
doctor Bayés de Luna en reconeixement als
seus treballs en electrofisiologia cardíaca
reconeguts internacionalment, com també
per les seves investigacions en arítmies del
cor. Antoni Bayés de Luna dirigeix l’Institut
Català de Cardiologia de l’Hospital de la
Santa Creu i de Sant Pau de Barcelona.

Patri Vergara, elegida
secretària general de l’ICLAS

Patri Vergara, professora titular de Fisio-
logia a la Facultat de Veterinària, ha estat
elegida recentment secretària general de
l’ICLAS (International Council for Labora-
tory Animal Science), organització científi-
ca internacional que vetlla per la salut
humana i animal tot tenint cura de l’ús ètic
que es fa dels animals de laboratori en la
investigació. L’elecció va tenir lloc durant la
13a reunió de l’ICLAS, a Washington (EUA).
És doctora en Veterinària per la Universitat
de Saragossa i pertany al Departament de
Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immu-
nologia de la UAB.

Una narració sobre els fets ocorreguts a la
postguerra espanyola i europea li ha val-
gut a la professora Carme Riera el Premi
Sant Jordi de novel·la en la seva 44a edi-
ció. La decisió del jurat es va fer pública la
Nit de Santa Llúcia, i el premi el convoca-
va Òmnium Cultural i la Fundació Enci-
clopèdia Catalana. La professora del De-
partament de Filologia Espanyola de la
UAB i escriptora de dilatada trajectòria va
escriure La meitat de l’ànima –que publi-
carà Proa a la primavera– en primera per-
sona, amb una trama que es desenvolu-
pa, fonamentalment, durant la dècada
dels anys cinquanta a Barcelona, París i
Avinyó. El jurat del premi, al qual es van
presentar trenta originals, era compost
per Carme Arnau, Àlex Broch, Isidor
Marí, Ramon Pla i Arxé i Vicenç Villatoro.
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com la incorporació de noves espècies
des de l’obertura del canal de Suez i
també s’ha detectat l’entrada de noves
espècies atlàntiques per Gibraltar, això
no ha estat suficient per preservar la
diversitat marina.

En la seva conferència va afirmar que la
pesca ha estat un recurs secular i, amb 
la introducció del motor d’explosió, hi
ha hagut un declivi sostingut d’un gran
nombre d’espècies que ara s’hauria d’in-
tentar controlar. 

LA PESCA, UN FACTOR DECISIU
Antoni M. Grau va manifestar que,
segons els últims estudis duts a terme, un
18 % de les espècies catalogades estan
amenaçades en major o menor grau. La
pesca ha estat un factor decisiu i molt
més negatiu que altres factors, com la
contaminació, els abocaments, les modi-
ficacions de la costa, la construcció de
ports o la regeneració de platges, a l’hora
de determinar la conservació de la biodi-
versitat marina a la Mediterrània. 

Carme Riera, premi
Sant Jordi de novel·la

PREMIS
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El pressupost per a l’any 2004
s’apropa als 224 milions d’euros

El Consell Social de la UAB, reunit el 30
de gener passat, i el Consell de Govern,
reunit un dia abans, van aprovar un pres-
supost de la UAB per al 2004 de
223.939.872,17 euros. Desplegat en set
capítols de despeses i en sis d’ingressos,
el pressupost de l’any 2004 registra un
creixement del 6 % respecte a l’any 2003.
Elaborat seguint el model de distribució
de finançament de les universitats públi-
ques catalanes, aquest és el segon que es
gestiona en el marc del programa d’ac-
tuacions que desenvolupa el pla director
per al període 2003-2006.

En grans xifres i pel que fa als ingressos,
les partides més importants provenen
del sistema públic, amb gairebé 144 M :
de la Generalitat de Catalunya (117,7 M
segons el model de finançament i 11,4
M per a inversions), de l’Estat, la Gene-
ralitat i la Unió Europea per a recerca
competitiva (11,3MÛ ) i de la Unió Euro-
pea per a inversions FEDER (3,4 MÛ ). Els
ingressos privats, uns 62 milions d’euros,
provenen majoritàriament de taxes,
matrícules i prestacions de serveis
(40,4MÛ ), de convenis i transferència 

Es produeix un
augment d’un 6 % respecte
del pressupost del 2003

de tecnologia (12,6 M ) i de formació
continuada (9 MÛ ). Pel que fa a les des-
peses, les més importants són les de
personal, que han augmentat un 8,67 %
respecte al 2003, i s’han situat en poc
més de 134 milions d’euros (87,7 M de
PDI i 46,3 M de PAS), les despeses de
funcionament (33,1 M ), les inversions i
despesa en recerca (25,2 MÛ ) i les inver-
sions en obres i equipament (14,4 MÛ ).
Aquí es presenta el pressupost classificat
segons la seva funció, en 12 programes:

OPINIÓ

Presentar el pressupost és un bon moment
per discutir sobre l’escenari financer de la
UAB a llarg termini. Un bon punt de parti-
da és fixar-se en el debat de fons sobre el
finançament de les universitats a Europa. 

Una de les preocupacions de la Unió
Europea és la distància creixent entre els
resultats dels sistemes científics dels
Estats Units i d’Europa. Per anar reduint
distàncies, el Consell Europeu ha fet diver-
ses declaracions sobre la necessitat d’aug-
mentar l’aportació mitjana europea al sis-
tema d’I + D fins al 3 % del PIB. Potser això
ens permet concloure que hi haurà més
diners. Però més diners per a qui? Fem un
cop d’ull a Europa.

Hem llegit recentment declaracions del
canceller Schröder, partidari de crear una
desena d’universitats d’elit a Alemanya;
hem vist la decisió del parlament anglès
sobre les taxes universitàries; hem pogut
veure la preocupació que expressava
recentment Le Monde sobre la necessitat
de millorar el sistema universitari francès;
hem llegit a The Economist una prèdica
sobre la liberalització del sistema universi-
tari britànic, malalt, al seu parer, d’estata-
lisme: «Els països rics que gasten molt en
educació superior potser ho fan per les
mateixes raons que subvencionen l’òpera:
perquè els agrada més que no pas perquè
els faci més rics»; i conclouen: «El finança-
ment públic és addictiu». Aquestes afirma-
cions i les polítiques universitàries d’a-
quests líders (d’esquerres) són molt signi-
ficatives per definir els trets bàsics del
futur de les universitats.

Les universitats haurem d’afrontar un
escenari de creixent competència en els
mercats de la docència, la recerca i la for-
mació continuada; competència entre uni-
versitats i també entre universitats i altres
generadors de coneixement. Competència
creixent per captar finançament públic i
privat. Potser algú posarà en dubte aques-
tes afirmacions adduint que el cas espa-
nyol o català és diferent atesa la distància
que hi ha encara amb els estàndards finan-
cers europeus. Però no hem de confondre
desitjos amb realitats: en un escenari de
desmantellament de la progressivitat fiscal,
no es realista esperar que les universitats
siguin considerades la despesa social prio-
ritària. Vénen temps difícils? La UAB sem-
pre ha estat i és una universitat competiti-
va; si fem les coses bé, no hauria de preo-
cupar-nos en excés el canvi d’escenari. 

Santiago Guerrero
Vicerector d’Economia

Possible escenari financer

PROGRAMES PRESSUPOSTARIS
Programes % sobre total

1. Docència de 1r i 2n cicle 35,45 %

2. Recerca i transferència de tecnologia 32,49 %

3. Docència de 3r cicle i formació continuada 6,99 %

4. Suport a docència i recerca 2,76 %

5. Biblioteques 3,66 %

6. Inversions en tecnologia i comunicacions  3 %

7. Gestió del campus 1,85 %

8. Seguretat i prevenció de riscos 0,64 %

9. Infraestructures, manteniment i altres 3,67 %

10. Relacions exteriors i foment d’entitats 1,36 %

11. Suport a la comunitat universitària 2,20 %

12. Finançament 5,93 %

TOTAL 223.939.872 euros 100 %

 



CAMPUS06

El divendres 30 de gener, va tenir lloc a la
Facultat de Ciències Polítiques i de
Sociologia la jornada titulada L’Organit-
zació Social del Temps, impulsada pel
Grup d’Estudis Sociològics sobre la Vida
Quotidiana i el Treball (QUIT) i presenta-
da i moderada per Fausto Miguélez,
catedràtic de Sociologia del Treball de la
UAB. El primer objectiu del congrés era
debatre les hipòtesis teòriques que el
QUIT ha desenvolupat en la investigació
sobre la reorganització del temps de tre-
ball a les empreses, el repartiment del
temps de treball i el seu impacte a la vida
social i familiar.

PARTICIPACIÓ INTERNACIONAL
D’altra banda, també es van apropar a la
recerca en altres països amb la participa-
ció de Michael Rigby, de la Universitat de
Londres, i John Macinnes, de la Uni-
versitat d’Edinburg, que també és inves-

L’organització social del temps, a debat en unes 
jornades organitzades pel grup d’estudis QUIT

tigador del Centre d’Estudis Demo-
gràfics de la UAB. Ambdós invitats van
fer ponències, abans del debat i a la taula
rodona, sobre la conciliació de la vida
laboral i familiar, amb especial cura de
les noves condicions socials sorgides
amb la incorporació de la dona al mercat
laboral. La disminució de la fecunditat i
l’estrès laboral o la síndrome d’«estar
cremat» són alguns dels problemes que
es plantegen.

En el debat es va tractar el problema de
la dona i el treball amb especial interès.

La disminució de la
fecunditat i l’estrès laboral
són alguns dels problemes
que es van plantejar
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La Fundació Autònoma Solidària (FAS)
de la UAB està assessorant el govern
federal de Sèrbia i Montenegro en la
posada en marxa del servei civil dels
objectors de consciència (el que a l’Estat
espanyol es coneixia per prestació social
substitutòria). Representants de la FAS
han treballat conjuntament amb el
Ministeri Federal de Defensa per ajudar
a l’establiment d’un marc legal que
reguli la situació dels objectors i l’orga-
nització i posada en marxa del servei
civil.

El director de la FAS, Jordi Tolrà, ha
participat en les negociacions amb el
Ministeri de Defensa i el Ministeri
d’Ensenyament, com també amb la
Universitat de Belgrad, les associacions

La UAB assessora Sèrbia i Montenegro en la posada en marxa
del servei civil dels objectors de consciència

Segons els participants, les polítiques d’i-
gualtat sexual de la UE han tingut un èxit
desigual, ja que la dona s’enfronta a la
possibilitat de tenir fills i mantenir alhora
un treball. 

El repartiment del treball domèstic pot
ser una solució, però hi ha una sèrie de
factors que s’hi oposen, com la ruptura
familiar, les noves cultures d’empresa o la
rigidesa del temps d’oci. No obstant això,
Macinnes va afirmar que el conflicte
social del segle XXI serà generacional i no
pas sexual.

d’estudiants i el Consell de la Joventut de
Belgrad. Entre les accions que la FAS ha
dut a terme a Sèrbia i Montenegro s’in-
clouen un seminari de bones pràctiques
per a la gestió dels objectors de cons-
ciència, adreçat a funcionaris; una reu-

Segons el director de la FAS, aquestes
accions són un gran pas endavant en un
país on encara es lluita per assolir la
democràcia i on fa dos mesos els objec-
tors de consciència anaven a la presó. El
setembre passat, el govern de Sèrbia i
Montenegro va legalitzar l’objecció de
consciència després d’un llarg procés en
el qual ha intervingut la FAS. Des del mes
de desembre, més de tres-cents objectors
de consciència estan fent el servei civil a
quatre-centes entitats públiques en unes
condicions que compleixen els estàn-
dards europeus, equivalents a les que hi
havia fins a l’any 2001 a l’Estat espanyol.
Entre els projectes de futur, la FAS estudia
la signatura d’un conveni de col·labora-
ció amb la Universitat de Belgrad.

«Aquestes accions 
són un gran pas endavant 

en un país on encara es lluita
per assolir la democràcia»

nió amb la Universitat de Belgrad per
estudiar la posada en marxa del servei
civil a les universitats; i la realització de
conferències en associacions juvenils.

D’esquerra a dreta, els professors Antonio Martín, Fausto Miguélez i Albert Recio.
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En el futur, les qualitats personals es con-
vertiran en les característiques més valo-
rades dels ocupats i desplaçaran a un
segon lloc els coneixements sobre les tas-
ques específiques dels llocs de treball.
Aquesta és una de les conclusions de
l’estudi El perfil del nuevo trabajador
industrial, d’Ángel Hermosilla, director
del Centro de Estudios y Asesoramiento
Metalúrgico i professor de la UAB. El tre-
ball, que es va presentar el 3 de febrer a la
Llotja de Mar de Barcelona, s’ha editat
dins la col·lecció «Documents d’Econo-
mia Industrial», que edita el Centre
d’Economia Industrial (CEI). 

Creat l’any 1997 pel Departament de
Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la
Generalitat de Catalunya, la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona i la UAB, el CEI té com a objec-

El treball ha estat
realitzat pels investigadors
del Centre d’Economia
Industrial (CEI)

Un estudi analitza el perfil 
del nou treballador industrial

tiu promoure la investigació sobre el
món industrial.

El treball descriu i analitza el perfil del
treballador industrial actual i avança
com es preveu que serà en el futur.
També estudia el grau de resposta als
canvis, tant del mercat de treball com
del sistema educatiu. L’estudi aprofun-
deix en les característiques del treballa-
dor des de tres dimensions bàsiques
–qualificació, experiència i actitud–,
amb una feina feta en contacte directe
amb la realitat empresarial mitjançant
seixanta-cinc entrevistes fetes en pro-
funditat a empreses de diferents carac-
terístiques, tant pel que fa a la dimensió
com al sector productiu.

En la presentació, van participar-hi
l’autor de l’estudi, Josep M. Surís, direc-
tor del Centre d’Economia Industrial i de
la Fundació Empresa i Ciència de la
UAB, Josep Arcas, president de la Co-
missió de Formació de la Cambra de
Comerç de Barcelona i president de
Nestlé España, i Carmelo Gómez, direc-
tor de l’Escola de Treball de Barcelona,
que van participar en un col·loqui.

BREUS

FOTONOTÍCIA

Jornada del Tribunal
de Justícia Europeu
El pol d’excel·lència Jean Monnet de la UAB
va dur a terme, el 30 de gener passat, 
a la Facultat de Dret, la jornada de debat 
El Tribunal de Justícia Europeu i la
Protecció dels Drets dels Particulars.
Organitzada per la Facultat de Dret 
i l’Institut Universitari d’Estudis Europeus, 
hi van participar el director del Servei
Jurídic del Consell de la UE, Jean-Paul
Jacqué, el professor de la Universitat
Complutense de Madrid, Ricardo Alonso,
l’advocada a Brussel·les Cani Fernández, 
i el vicepresident del Tribunal Constitucional
portuguès, Rui Manuel Moura. La vicerectora
de Relacions Internacionals, Muriel Casals,
va inaugurar la sessió, i Josep Maria Ribot,
delegat de l’Oficina del Parlament Europeu
a Barcelona, la va clausurar.

Guillermo de la Dehesa, president del Centre
for Economic Policy Research (CEPR) 
de Londres i exsecretari d’Estat d’Economia,
va presentar a la UAB el seu darrer llibre,
Globalización, desigualdad y pobreza, 
amb una conferència que va tenir lloc el 19
de gener passat, a la Casa de Convalescència.
En contra de l’opinió generalitzada, Guillermo
de la Dehesa defensa al llibre que la 
globalització tendeix a reduir la pobresa i la
desigualtat al món i tracta de demostrar-ho
amb dades de tota mena. L’acte s’emmarcava
dins del cicle de conferències del Programa
Universitat-Empresa que organitza 
la Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials de la UAB.

El Nomenclàtor oficial de toponímia major
de Catalunya es va presentar el 15 de gener
passat, a la sala de graus de la Facultat 
de Filosofia i Lletres de la UAB, en un acte
organitzat pel Departament de Filologia
Catalana en el marc de l’assignatura
Gramàtica Històrica Catalana I, que ha
impartit la professora Mar Massanell 
durant el primer semestre. Va ser presentat
per Josep Moran i Joan A. Rabella, 
de l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut
d’Estudis Catalans. El nomenclàtor 
oficialitza 39.661 topònims catalans 
i aranesos, i constitueix el referent normatiu
per als noms propis de lloc de Catalunya.

L’economista Guillermo de
la Dehesa presenta un llibre 

Presentació del nomenclàtor
de toponímia de Catalunya

La UAB i la UPC faran el seguiment ambiental del Fòrum Barcelona 2004, d’acord
amb el conveni que van signar els rectors de les dues universitats, Lluís Ferrer i Josep
Ferrer, i el conseller delegat del Fòrum, Jaume Pagès (a la foto), el 23 de gener passat.
Un total de divuit persones de les dues universitats, entre tècnics, professors i estu-
diants, faran el seguiment i l’avaluació dels impactes, indicadors i plans d’operacions
ambientals del Fòrum. L’equip de la UAB està format per membres de l’ICTA i del
Servei de Prevenció i de Medi Ambient. Una de les mesures més destacades serà la
minimització de la generació dels residus mitjançant el lloguer de gots reutilitzables,
sistema utilitzat per primer cop a Catalunya a la Festa Major de la UAB.

La UAB farà el seguiment ambiental del Fòrum 
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La Facultat de Ciències de la Comu-
nicació de la UAB elaborarà el llibre
blanc de la professió periodística a
Catalunya, per encàrrec del Col·legi de
Periodistes de Catalunya. Montserrat
Minobis, degana del Col·legi de Perio-
distes de Catalunya, i Lluís Ferrer, rector
de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, van signar l’acord de col·laboració
el 26 de gener passat.

La modificació substancial dels parà-
metres que conformen avui la professió,
la diversificació i atomització dels camps
que abasten l’exercici del periodisme, la
influència de les noves tecnologies apli-
cades a la tasca periodística i l’empitjora-
ment, sovint, de les condicions de treball
dels professionals, afecten la qualitat de
la informació que es transmet a la ciuta-
dania. Es fa necessària, segons els sig-
nants, una radiografia empírica i qualita-
tiva del present de la professió.

D’acord amb el conveni signat, dos
equips d’investigadors, dirigits pels pro-
fessors Pere Soler, del Departament de
Comunicació Audiovisual i de Relacions
Públiques, i Jaume Soriano, del

La degana del Col·legi
de Periodistes, Montserrat
Minobis, i el rector, Lluís
Ferrer, van signar l’acord

La UAB elaborarà el llibre blanc
de la professió periodística

Departament de Periodisme i de Cièn-
cies de la Comunicació, recolliran la
situació actual de la professió a Cata-
lunya. Els responsables de l’estudi seran,
per part de la Universitat, el degà de la
Facultat de Ciències de la Comunicació,
Marcial Murciano, i per part del Col·legi,
la presidenta de la Comissió del Llibre
Blanc, Núria Ribó.

EL TREBALL DE CAMP
El treball de camp es farà a través de dos
tipus d’accions, una de més quantitativa,
mitjançant enquestes a un ampli nom-
bre de periodistes, i una altra de més
qualitativa, mitjançant entrevistes en
profunditat a un nombre seleccionat de
periodistes.

Aquests se seleccionaran tenint en
compte les variables sociodemogràfi-
ques de sexe, edat i demarcació territo-
rial on s’exerceix la professió i la variable
de context professional (ràdio, premsa,
televisió, publicacions digitals, gabinets
de comunicació, etc.). La selecció in-
clourà tant professionals col·legiats com
no col·legiats.

Posteriorment, s’analitzaran les dades
recollides, es valoraran els resultats i es
redactarà l’informe final –llibre blanc de
la professió–, a partir del qual el Col·legi
traçarà propostes de futur per millorar
l’exercici del periodisme a Catalunya.

www.vilauniversitaria.com

La Vila Universitària és un element clau per a totes aquelles persones
que volen venir a estudiar o investigar a la UAB però que provenen de
localitats llunyanes. Dins del seu web, podeu consultar els diferents
tipus d’apartaments que agrupa com a conjunt residencial capaç d’a-
llotjar 1.800 persones i, a més, us donarà un cop de mà si cerqueu allot-
jament fora del campus. L’espai virtual, però, va més enllà i constitueix
una extensió més de la Comunitat Vila. El web vol ser un lloc de troba-
da i de participació amb enquestes, fòrums, butlletins informatius i
també amb notícies i fotografies que recullen els millors moments.
A les seves planes, hi trobareu també la informació sobre el Club de
Residents i els avantatges de què poden gaudir els seus usuaris.

EL WEB

La UAB, a la biblioteca 
universitària de Manresa

BREUS

La UAB ha acordat amb les institucions 
universitàries manresanes i amb
l’Ajuntament d’aquesta ciutat la participació
en el projecte de la futura biblioteca 
universitària. El rector Lluís Ferrer va visitar,
el 21 de gener, aquesta ciutat, es va reunir
amb l’alcalde Jordi Valls (amb ell, a la 
fotografia) i va visitar les instal·lacions de 
la Fundació Universitària del Bages (FUB). 
Es preveu que una partida del pressupost
d’inversions de la UAB es destini a mobiliari
i equipaments del futur centre de recursos.
El Consell Comarcal del Bages, la Universitat
Politècnica de Catalunya i l’Ajuntament 
de Manresa s’han coordinat per convertir 
l’edifici de l’antic escorxador de Manresa 
en un Centre de Documentació i Recursos
del Parc Tecnològic i Universitari de
Manresa, al qual ara s’afegirà la UAB. 
Es tracta d’un equipament de 1.406,87 m2,
que preveu rebre unes tres mil persones
com a usuàries.
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Un equip d’investigadors de la UAB millora
el diagnòstic dels tumors cerebrals

Els investigadors de la UAB que han treballat en el projecte.

El nou sistema 
de diagnòstic és fruit 
d’una recerca europea
coordinada per la
Universitat Autònoma

Creat el nou Centre d’Estudis d’Humanitats de la Universitat
El Consell de govern del mes de desem-
bre passat va aprovar la creació del Cen-
tre d’Estudis d’Humanitats (CEHum),
un nou centre de recerca de la UAB que
vol ser una plataforma per a la formació
de grups d’investigació interdisciplina-
ris, interfacultatius i interuniversitaris,
nacionals i internacionals, que vulguin 
iniciar i desenvolupar estudis sobre els
canvis socials i culturals que s’estan
produint en el món contemporani arran
de fenòmens com la globalització o
l’impacte de les noves tecnologies. El
CEHum vol convertir-se en un observa-

Un equip d’investigadors de diferents
institucions europees, dirigit pel profes-
sor Carles Arús, del Departament de
Bioquímica i de Biologia Molecular, ha
desenvolupat un sistema que facilita la
interpretació dels espectres de resso-
nància magnètica (RM) de tumors cere-
brals i millora el seu diagnòstic. El pro-
jecte europeu Interpret ha donat lloc a
una eina informàtica que classifica de
forma visual els diferents tipus de
tumors. En les proves preliminars amb
setze pacients, el nou sistema ha millo-
rat significativament la fiabilitat del
diagnòstic. 

A Catalunya, cada any es diagnosti-
quen al voltant de tres-cents tumors
cerebrals. Existeix una cinquantena de
tipus i graus de malignitat tumoral dife-
rents, i la malignitat de cada classe de

tumor és el que determina si és conve-
nient dur a terme alguna teràpia i de
quin tipus. Per diagnosticar el tipus de
tumor, les exploracions clàssiques amb
obtenció d’imatges d’RM donen una fia-
bilitat mitjana en el diagnòstic del tipus
de tumor d’entre un 75 i un 80 %. 

Gràcies al nou sistema, els radiòlegs,
acostumats a diagnosticar a partir d’i-
matges del cervell, no han de tenir habi-
litats específiques d’interpretació dels

tori d’aquestes transformacions, però
també en un centre de formació d’es-
pecialistes i professionals en el camp
de les noves indústries culturals. 

Així, el centre d’estudis serà també una
plataforma d’interacció entre la Uni-
versitat i l’empresa, i oferirà una forma-
ció especialitzada que cobreixi les
necessitats de les indústries culturals, i
creatives en general, amb una formació
a mida. Vol aprofitar aquesta relació per
fer investigació aplicada i convertir-se
en un referent d’excel·lència. Un cop
creat el nou centre, s’està dissenyant la

seva estructura organitzativa, que estarà
ubicada a la Facultat de Filosofia i
Lletres i que constarà d’un espai de ges-
tió, un altre dedicat a la recerca que faci-
liti la interacció entre els investigadors
del centre i, finalment, un dedicat a la
formació de postgrau. També s’està
enllestint un espai virtual a Internet.
Jordi López Sintas, professor del
Departament d’Economia de l’Empresa,
serà el responsable del centre fins que es
redactin els estatuts, es constitueixi el
primer consell del centre i es triï el pri-
mer director.

espectres de ressonància per millorar els
diagnòstics. La combinació del nou sis-
tema amb les imatges del tumor obtin-
gudes per exploració del cervell ha
permès assolir un grau de fiabilitat del
diagnòstic d’un 92 %, és a dir, un aug-
ment d’un 4 % en la fiabilitat obtinguda
només amb les imatges, en l’estudi pre-
liminar amb setze pacients. El sistema
s’ha transferit per a la seva comercialit-
zació a l’empresa Scito, SA.
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Servei d’Estadística de la UAB (SEA)

GRUP DE RECERCA

El principal objectiu 
és coordinar i potenciar
les activitats relacionades
amb l’estadística a la UAB

10 RECERCA

també és un servei d’assessorament i
consulta per a investigadors de qualse-
vol àmbit i procedència. 

Els usuaris del SEA que sol·liciten
assessorament són majoritàriament
grups de recerca de la Universitat
Autònoma de Barcelona, investigadors
d’organitzacions públiques o empreses
de l’àmbit de les ciències de la salut i de
les ciències socials. Durant els tres anys i
mig de funcionament, el SEA ha partici-
pat en l’anàlisi estadística de més de
tres-cents projectes, en els quals ha cal-
gut aplicar tècniques tan variades com:
models mixtos (per a l’estudi de dades
longitudinals), algoritmes de classifica-
ció (per tal d’obtenir tipologies de res-
posta) o bé anàlisi de la supervivència
(per tractar dades censurades). 

Aquest és l’equip de persones que integren el Servei.

Amb l’ànim d’estimular l’interès per
l’estadística a estudiants i investigadors,
el SEA ofereix periòdicament seminaris
divulgatius gratuïts i nombrosos cursos
d’introducció, de programari específic i
d’altres de més especialitzats per a
usuaris experts. En aquest sentit, també
ha organitzat actes de caire social, com
el Dia de l’Estadística a Catalunya
(patrocinat per l’Idescat) i el concurs
anual Student d’anàlisi de dades per a

Durant els tres anys i mig 
de funcionament, ha participat 

en l’anàlisi estadística 
de més de tres-cents projectes

Durant les darreres dècades, l’estadísti-
ca ha augmentat en gran mesura la seva
popularitat gràcies sobretot als avenços
tecnològics. En l’actualitat té un paper
central en la recerca de coneixement en
qualsevol àmbit científic i social.
L’estadística, com a ciència interdisci-
plinària que és, es nodreix alhora dels
avenços en altres disciplines, com les
matemàtiques, la biologia, la psicologia,
etcètera. 

El Servei d’Estadística de la UAB (SEA)
es va constituir el setembre de l’any
2000 com a servei cientificotècnic de
suport a la recerca, per tal de cobrir les
necessitats emergents de la comunitat
científica de la UAB en l’àmbit de l’esta-
dística. En l’actualitat, està format per
sis consultors i tres tècnics de gestió. 

Així doncs, el principal objectiu del
SEA és coordinar i potenciar les activi-
tats relacionades amb l’estadística que
es porten a terme a la UAB. El SEA

Ha organitzat actes com el 
Dia de l’Estadística a Catalunya
o el concurs Student d’anàlisi

de dades per a estudiants 

estudiants d’estadística. Aquest concurs
es va iniciar l’any passat de manera
experimental, i només estava adreçat als
estudiants de la UAB. A partir d’en-
guany, hi participaran tots els estudiants
d’estadística de Catalunya.

El SEA col·labora estretament amb la
Diplomatura d’Estadística proporcio-
nant pràctiques tutoritzades als estu-
diants i permetent-los participar en
l’anàlisi d’estudis reals. Cal dir, també,
que des del curs 2003/2004, la UAB dis-
posa de la llicència de campus del pro-
gramari d’anàlisi i processament de
dades SAS System, gràcies al cofinança-
ment del SEA i del DURSI. 
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A la pàgina web del SEA, s’hi pot 
trobar molta més informació sobre 
el funcionament i les activitats que duu 
a terme, com també material didàctic 
i de suport. Aquesta pàgina pretén 
ser un punt de trobada per a tots 
els estudiants, professors i investigadors 
amb el nexe comú de l’estadística.

Més informació: 
www.uab.es/s-estadistica/

Un web com a punt 
de trobada

El director del SEA, Pere Puig.

PA
R

ET
O



11RECERCA

BREUS

El professor del Departament de Fisio-
logia i d’Immunologia de la UAB, Eduard
Escrich, s’enfronta a una muntanya de
dades experimentals obtingudes al llarg
dels trenta-un dies que va durar l’expedi-
ció a l’Aconcagua de TV3 (programa 
El cim), ara fa un any. La recerca ja ha
donat els primers resultats i ha aportat
dades importants en la comprensió de la
funció respiratòria en altitud i les seves
alteracions durant el son. L’estudi també
ha permès correlacionar diversos parà-
metres fisiològics d’adaptació a l’altitud
amb el grau d’execució física i l’èxit de
l’ascensió dels diferents expedicionaris.

NIVELLS D’OXIGEN A LA SANG
L’elevat nombre de mesures efectuades
(992) i de persones disponibles (8-16) en
aquesta expedició ha permès determinar
amb exactitud les variacions en els
nivells d’oxigen a la sang i en la freqüèn-
cia cardíaca dels expedicionaris, en fun-
ció de l’altitud i del temps d’exposició a
un ambient amb menor quantitat d’oxi-
gen. 

L’estudi de la respiració dels expedicio-
naris en altitud ha indicat un comporta-
ment molt variable segons cada individu.
El comportament fisiològic de cada
expedicionari s’ha pogut associar amb el
grau d’execució física en condicions de
manca d’oxigen i amb l’altitud màxima
assolida per cadascun d’ells. La recerca

també ha aportat nous resultats en l’es-
tudi dels trastorns que es produeixen
quan es dorm en altitud, molt variables
en funció de cada individu. S’ha pogut
caracteritzar acuradament com aug-
menten els diferents tipus d’apnees
(pauses de respiració durant el son) amb
l’altitud i amb cada individu, i com
varien segons la posició del cos, el temps
d’exposició a la manca d’oxigen, l’edat i
el sexe dels expedicionaris. 

Els resultats s’han pogut comparar
amb els obtinguts pel doctor Escrich en
un estudi efectuat l’any 2001, també a
l’Aconcagua. L’estudi comparatiu ha
permès caracteritzar i quantificar els
diversos paràmetres fisiològics en fun-
ció del grau d’aclimatació, i detallar com
s’associa aquest grau d’aclimatació amb
l’èxit de l’ascensió i amb els trastorns i
les patologies greus de l’altitud.

Des de principis de gener, es pot accedir al
Web of Knowledge de l’ISI des de qualsevol
ordinador de la UAB. Aquesta adreça
(http://isiknowledge.com) permet consultar
un gran nombre de fonts d’informació i
bases de dades científiques. L’ISI Thompson
és una filial de la corporació Thomson, 
que proporciona valuosa informació 
a estudiants i investigadors d’arreu el món. 
La Web of Knowledge és una plataforma
amb productes de consulta com ISI
Proceedings, Journal Citation Reports 
i Current Contents Connect. Els continguts
abasten tant publicacions de ciències 
físiques, naturals i de la salut com 
de ciències socials i humanes. El contracte
firmat amb la Fundación para la Ciencia 
y la Tecnología permet l’accés des de totes
les universitats públiques de l’Estat.

La UAB torna a oferir un curs d’escacs
adreçat a alumnes i amants d’aquest joc,
un projecte pioner a escala europea en
l’àmbit universitari. El mestre internacional
Lluís Comas, campió del món infantil al
campionat d’Argentina de 1984, impartirà
la quarta edició del curs, que tindrà lloc 
a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
de la UAB, els dimarts i dijous, de dues 
a dos quarts de cinc de la tarda, a partir
del 17 de febrer. El coordinador del curs,
que dóna dret a 3 crèdits de lliure elecció, 
és el professor del Departament 
de Matemàtiques Vladimir Zaiats. 
El mateix Kasparov va fer una dedicatòria
als alumnes de la UAB en conèixer 
el projecte quan va estar a Barcelona.

L’aclimatació a l’altitud dels 
muntanyencs, en un estudi

El doctor Escrich 
coordina l’estudi fet 
amb dades obtingudes
en l’expedició de TV3
al cim AconcaguaCurs d’escacs al Departament

de Matemàtiques

La UAB ja té accés 
al Web of Knowledge

Els dies 19 i 20 de gener passats, va tenir
lloc la 9a Conferència Fèlix Serratosa.
L’acte, en honor al químic orgànic que va
desaparèixer el 1995, va constar de dues
jornades de conferències a la Facultat 
de Ciències i a l’aula Fèlix Serratosa del
Parc Científic de Barcelona. Els químics
Luis Castedo, Peter E. Nielsen i Josep
Xicart van pronunciar les conferències:
«Arquitectura molecular: desenvolupament
de noves tecnologies sintètiques», «Àcids
peptidonucleics. Implicació en química, 
biologia, medicina i l’origen de la vida» 
i «Chaos/chaosbase: sistema informàtic 
per al disseny de síntesi orgànica».

Conferència Fèlix Serratosa

Eduard Escrich, amb una de les participants en l’ascensió.

Condicions extremes
Els expedicionaris van afrontar l’Aconcagua
des de la cara nord-oest de la muntanya.
Aquesta cara és la que requereix menys
nivell tècnic, però la latitud i la manca de
vegetació de la zona, com també la humitat
relativa i les baixes pressions atmosfèriques,
fan que els gairebé 7.000 metres del cim
siguin equivalents a uns 7.500 metres en 
una serralada com l’Himàlaia. La composició 
de l’aire no canvia amb l’altitud, però, en 
disminuir la pressió atmosfèrica, la pressió
de l’aire a l’interior dels pulmons és cada
cop més petita, l’oxigen passa amb més 
dificultat a la sang, arriba pitjor als teixits 
i això desencadena desequilibris fisiològics.
Tots aquests factors són els que expliquen
que només un 30 % dels andinistes 
que arriben al camp base assoleixin el cim.
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L’Institut de Biotecnologia i de Bio-
medicina (IBB) de la UAB disposa d’un
nou laboratori per a la recerca amb
microorganismes genèticament modifi-
cats, sota condicions de confinament
biològic de nivell 3, dirigit pel professor
Isidre Gibert. 

Es tracta del primer de tres laboratoris
d’alta seguretat que es construiran pròxi-
mament en diferents emplaçaments de
la Universitat, una iniciativa que pretén
obrir les possibilitats que ofereix aquest
tipus d’instal·lació a tots els grups de
recerca del campus. 

La instal·lació permetrà treballar amb
l’agent causant de la tuberculosi, Myco-
bacterium tuberculosis. El grup de recer-
ca de Genètica Molecular Bacteriana tre-

El laboratori estarà 
gestionat pel grup 
de recerca de Genètica
Molecular Bacteriana 

Nou Laboratori de Seguretat Biològica de nivell 3
Està situat a l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB) 

Nova Càtedra de Recerca en Cardiologia
Clínica a l’Hospital de Sant Pau

El Departament de Física de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona posa en
marxa, per quart any consecutiu, el cicle
de conferències Els Dissabtes de la
Física. 

Es tracta d’una sèrie de trobades adre-
çades a estudiants de secundària i batxi-
llerat, on es repassen de forma lúdica
alguns dels principis de la física que
regeixen la tecnologia que ens envolta.

Les trobades tenen lloc els dissabtes,
de les 10 a les 13 h, a la sala d’actes de la
Facultat de Ciències, i inclouen demos-
tracions i visites als diferents laboratoris. 
Els assistents d’aquesta edició podran
presentar un treball que optarà, com a
premi, a la matrícula gratuïta per al pri-
mer curs de la llicenciatura de Física a la
Universitat Autònoma de Barcelona.

balla en la identificació de factors de
virulència d’aquest microorganisme i ha
participat en el darrer programa marc de
la Unió Europea en la cerca i obtenció
d’una vacuna viva atenuada davant el
patogen.

MANIPULACIÓ GENÈTICA
El grup espera que el nou laboratori

permeti trobar i caracteritzar nous
determinants de virulència i, mitjançant
tècniques de manipulació genètica,
obtenir nous mutants per fer una ava-
luació de la seva atenuació i del seu ús
potencial en el disseny d’una nova vacu-
na. El procés d’adequació i d’elaboració
de procediments normalitzats de treball
per a l’autorització del laboratori s’ha
dut a terme de forma conjunta entre l’e-
quip de recerca de Genètica Molecular
Bacteriana i el Servei de Prevenció i de
Medi Ambient de la UAB, i ha rebut una
subvenció en el marc de les convocatò-
ries del Vicerectorat d’Investigació per a
la millora de la seguretat als laboratoris.

Clínica. Aquest conveni vol augmentar
la col·laboració entre l’hospital i la UAB
en el camp de la recerca de les malalties
cardiovasculars. L’objectiu de la Càtedra
serà donar suport al Servei de Cardio-
logia i millorar el diagnòstic i el tracta-
ment de les malalties cardiovasculars.

La Càtedra donarà suport al Servei de
Cardiologia de l’Hospital de Sant Pau,
en els vessants de recerca clínica i apli-
cada, i de docència. La utilització de
mitjans tecnològics, la participació d’in-
vestigadors i professors convidats i la
preparació de reunions i publicacions
seran algunes de les activitats que es
desenvoluparan per tal de progressar en
el coneixement de les malalties cardio-
vasculars. El programa de la Càtedra
serà establert per una comissió formada
per representants de les institucions sig-
nants. 

El nou laboratori de l’IBB.

El dimecres 28 de gener, va tenir lloc la
signatura del conveni entre la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona i la Funda-
ció de Gestió Sanitària de l’Hospital de la
Santa Creu i de Sant Pau per a la creació
de la Càtedra de Recerca en Cardiologia

Comença el cicle
Els Dissabtes 
de la Física

L’Hospital de Sant Pau.
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COMUNITAT

Les dones fan menys exercici físic
Un estudi analitza l’estil de vida actiu de la comunitat de la UAB

L’enquesta ha estat
completada per 3.848
membres de la UAB, a
través del correu electrònic

El Laboratori de Psicologia de l’Esport de
la UAB, del Departament de Psicologia
Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, ha rea-
litzat una enquesta electrònica sobre
diferents aspectes relacionats amb l’estil
de vida de la comunitat universitària.
Han coordinat l’enquesta Lluís Capde-
vila i Josep Maria Losilla. 

Tots els usuaris de la UAB amb adreça
electrònica vigent han pogut contestar
l’enquesta, que han completat 3.848
membres de la UAB, dels quals hi ha un
68,2 % de dones i un 31,8 % d’homes, i
respecte als tres col·lectius, un 78,2 %
d’estudiants, un 11,2 % de PAS i un 
10,6 % de PDI. Tenint en compte la com-
posició total de la comunitat de la UAB,
es pot destacar que els percentatges més
alts de resposta corresponen a les dones,
d’una banda, i al PAS, de l’altra. 

Un dels objectius principals del projec-
te és dissenyar estratègies d’actuació per
promocionar un estil de vida saludable
en comunitats específiques. En aquest
sentit, s’ha començat analitzant la relació
entre la pràctica d’activitat física i la qua-
litat de vida en la comunitat de la UAB.

S’han tingut en compte dos tipus de
conducta activa. La pri-
mera fa referència a
activitats físiques quo-
tidianes que impliquen
un cert esforç, més de
trenta minuts al dia,
almenys cinc cops per
setmana. En la mostra
analitzada, hi ha un
51,8 % de persones
actives. Tal com mostra

ACTIVITAT FÍSICA QUOTIDIANA 

Actius

No actius

PDI PAS ALUMNES

43,6%

56,4%

49,7%

46,7%

50,3%
53,3%

EXERCICI FÍSIC PROGRAMAT

Actius

No actius

DONES HOMES

31,6%

68,4%

43,1%

56,9 %

tat universitària la promoció d’un estil
de vida saludable a través de l’increment
de la conducta activa. En aquest sentit,
és necessari establir estratègies específi-
ques per a cada grup o col·lectiu. Per
exemple, el PDI mostra el percentatge
més alt de persones adherides a l’exerci-
ci, però també de persones que en volen
fer i no aconsegueixen ser regulars.
També és el col·lectiu que es mostra més
sedentari respecte a la seva feina.

El PAS, en canvi, mostra el percentatge
més alt de persones que no tenen cap
intenció de ser actives, potser perquè
tenen més dificultats per trobar temps
disponible (no obstant això, és el col·lec-
tiu que ha demostrat més interès per
l’enquesta). Els alumnes, per la seva
banda, presenten l’índex més baix de
manteniment d’un exercici físic regular.
Haurien de poder compaginar els estu-
dis amb la pràctica fisicoesportiva i no
permetre l’abandonament d’un estil de
vida actiu.

D’altra banda, les dones es poden
beneficiar més de la pràctica regular d’e-
xercici físic en ser el grup més sedentari
i, curiosament, el més interessat en la
qualitat de vida. 

A tots els col·lectius se’ls recomana la
combinació d’una dieta equilibrada jun-
tament amb la pràctica d’activitat física.

Hi ha diferències significatives
de gènere: un 68,4 % 

de sedentarisme en les dones
davant el 56, 9 % dels homes

la figura, s’observen diferències signifi-
catives entre els tres col·lectius, i desta-
ca que el més sedentari és el PDI.

El segon tipus es refereix a la pràctica
d’exercici físic programat en sessions
específiques, de més de vint minuts,
almenys tres cops per setmana. Per al
total de la mostra, hi ha un 35,3 % de
persones actives. Hi ha diferències sig-
nificatives de gènere, i s’observa un 
68,4 % de sedentarisme en les dones
davant del 56,9 % dels homes.

El conjunt de resultats analitzats indi-
ca que pot ser molt útil per a la comuni-

 



La vicerectora d’Afers Acadèmics, Dolors
Riba, i el vicerector de Relacions Insti-
tucionals i secretari general, Rafael
Grasa, van signar, el 4 de febrer, els
acords de planificació acadèmica i d’ob-
jectius amb Laura Berenguer, degana de
la Facultat de Traducció i d’Interpre-
tació, i amb Manuel Álvarez, director de
l’Escola Universitària d’Estudis Empre-

En els documents 
signats es descriuen 
els objectius concrets de
cada centre fins a l’any 2006

Acords sobre objectius
acadèmics per facultats i centres

BREUS
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Jornades doctorials 
del 28 de març al 3 d’abril

sarials de Sabadell. Aquests acords, que
en els propers mesos aniran signant les
altres facultats i centres de la Universitat
Autònoma de Barcelona, es fan en el
marc del desenvolupament del Pla Di-
rector de la UAB i del Contracte Progra-
ma entre la Generalitat i la UAB.

En els documents signats es descriuen
els punts forts i febles, es proposen
objectius concrets fins a l’any 2006 i el
posterior seguiment anual. Dur a terme
accions específiques per a l’augment de
la demanda entre els estudiants i l’am-
pliació de l’oferta d’estudis, com també
fomentar la mobilitat dels estudiants
són elements clau per als centres.

Els vicerectors Rafael Grasa i Dolors Riba, amb la degana Laura Berenguer i el director Manuel Álvarez.

Oberta la inscripció als nous cursos
culturals per al segon quadrimestre
L’Aula de Dansa, l’Aula de Música, el
Centre de la Imatge i l’Aula de Teatre de
la UAB ofereixen per al segon quadri-
mestre de l’any una àmplia oferta de
cursos culturals. L’Aula de Teatre ha
posat en marxa un nou taller, en
col·laboració amb el Departament de
Filologia Catalana de la UAB: Instru-
ments per a l’Estudi de l’Escena Con-
temporània, i també ofereix el Curs
d’Entrenament Actoral i el Curs de Crí-
tica Teatral i Anàlisi d’Espectacles.

D’altra banda, el Centre de la Imatge
impartirà el curs Adaptació Cinema-
togràfica de la Literatura al Cinema,
mentre que l’Aula de Música oferirà un
nou curs de Tècnica de Veu. 

Finalment, l’Aula de Dansa posarà a
l’abast dels estudiants la possibilitat d’i-
niciar-se en diferents disciplines. D’una
banda, el Curs d’Iniciació a la Dansa
Contemporània, el Curs de Flamenc i
Sevillanes, el Curs d’Iniciació a la Dansa
-Moviment Teràpia o el Curs Intensiu de
Dansa del Ventre. 

La majoria dels cursos són convalida-
bles per crèdits de lliure elecció. Tenen
una durada d’entre 22,5 i 48 hores. Els
preus oscil·len entre els 60 i els 160
euros, a excepció del Curs de Dansa-
Moviment Teràpia, que costa 340
euros. Per a més informació, es pot
consultar el web: www.blues.uab.es/
cultura
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La inserció laboral després del doctorat
esdevindrà l’eix de la quarta edició 
de les Jornades Doctorials que organitzen 
les universitats públiques catalanes 
en col·laboració amb el DURSI, i que 
tindran lloc del 28 de març al 3 d’abril.
Impulsades per la UAB ara fa quatre anys,
les Jornades s’adrecen als doctorands 
de totes les disciplines que s’aproximen 
al món laboral mitjançant la culminació 
de la tesi doctoral, com també al teixit
empresarial que acull els seus projectes
professionals. Aprofundiran en àmbits com
la selecció de recursos humans d’alt nivell,
les xarxes de relacions professionals, 
la promoció de projectes d’innovació 
i la creació d’empreses.  
Més informació: www.uab.es/postgrau

L’oferta de formació 
per al personal, en un web

Des de finals de gener, es pot trobar al web
de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos
Humans-Formació tota l’oferta de formació
per al personal d’administració i serveis
(PAS) de la UAB per a aquest primer 
trimestre de l’any. L’oferta de formació es
presenta en quatre modalitats: presencial,
virtual, d’autoaprenentatge i per a nivells
directius. El contingut dels cursos és variat:
des d’ofimàtica, idiomes o disseny de 
pàgines web, fins a gestió per processos 
o qualitat de vida i gestió positiva del temps.
La pàgina web és http://blues.uab.es/spada,
i cal clicar la pastilla Formacio.

El servei Treball Campus ha obtingut 
el reconeixement de qualitat de conformitat
amb els requeriments de la norma 
ISO 9001:2000, certificat pel LGAI 
Technological Center. Aquest certificat 
és un reconeixement a la relació gestió-
qualitat aconseguida en les prestacions 
que ofereix Treball Campus i que afavoreixen
la inserció professional dels graduats 
de la UAB i els apropen al món laboral. 
La certificació s’estén a la planificació, 
gestió i avaluació de la intermediació 
entre l’oferta i la demanda, les pràctiques
en empreses i els cursos de formació.

Treball Campus obté 
el Certificat de Qualitat ISO 
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PUBLICACIONS

L’AMPLITUD DELS ANGLES. Montserrat
Costas. Accèssit al Premi de Poesia
Miquel Martí i Pol 2003. Col·lecció Gabriel
Ferrater. Servei de Publicacions. UAB. 
L’amplitud dels angles és un comiat afec-
tuós al minimalisme blanc i negre dels
anys noranta, de línies rectes i actitud
escèptica. Els poemes d’aquest llibre s’ar-
rapen a la tradició poètica catalana més
recent: autors vius, autors morts i autors
més morts que vius en són l’excusa i el
referent. Montserrat Costas va publicar el
seu primer llibre de poemes el 1997 i el van
seguir dos poemaris més que han estat
publicats i premiats.

ENGRUNES D’UTOPIA. Sadurní Tubau 
i Pascual. XX Premi de Poesia «Divendres
Culturals». Ciutat de Cerdanyola 2003.
Col·lecció Gabriel Ferrater. Servei 
de Publicacions. UAB. 
L’autor d’aquest recull és professor d’edu-
cació visual i plàstica. Va guanyar el Premi
Miquel Martí i Pol de la UAB (ex aequo), i
el 17 Premi Literari del Montseny, el 1999.
També ha estat finalista del Premi Agustí
Bartra de Terrassa, el 1998, i del Premi
Cultural de Santa Perpètua de Mogoda, el
1998. L’any 2001 va guanyar el Premi
Ciutat d’Igualada, i l’any 2002, el Premi
Grandalla de la Nit Literària Andorrana.

L’acte de lliurament de premis del Con-
curs Creatiu de la UAB va tenir lloc el
divendres 30 de gener a l’Hotel Campus.
L’objectiu del concurs era crear la cam-
panya publicitària que la UAB utilitzarà
aquest any per donar a conèixer els seus
estudis. 

Un total de dotze grups formats pels
estudiants de tercer curs de la Llicen-
ciatura de Publicitat i Relacions Públi-
ques van participar en la fase prèvia pre-
sentant les seves propostes durant els
darrers mesos de l’any passat.

Després de fer constar l’alta qualitat
creativa dels treballs, el jurat va concedir
el primer premi al grup Caballé & Ribas

Els estudiants de Publicitat
creen la campanya de la UAB

La campanya guanyadora
ha estat «Tu tries», 
dels alumnes Jordi Caballé
i Gerard Ribas

(format per Jordi Caballé i Gerard Ribas),
per la campanya «Tu tries». El segon
premi va ser per al grup Eureka (format
per Esther Leal, Clara Manuel, Marta
Montañà i Marina Pujol), amb la cam-
panya «Ho tens tot». El tercer premi es
va concedir al grup Hermes (format per
Laia Macià, David Messeguer, Clàudia
Piquer i Gemma Sauret), que van pre-
sentar la campanya «Aporta el teu estil». 

El jurat també va incidir en el gran tre-
ball dels dos finalistes: el grup Ariadna
(format per Jessica Villoslada, Zahara
Méndez, Santos Ruiz, Laura Horno
Murillo, Ester Pérez, Núria Sòria,
Bibiana Soengas, Marta Jodar, Laura
Alonso i Manuel Moreno), per la cam-
panya «UABtitza’t», i al grup Diana 
(format per Cécile Brenier, Cristina Fer-
nández, Marina Duran, Raquel Martí-
nez, Pamela Piatti, Cristina Pla, Raquel
Rosa i Elena Santamaría), per la cam-
panya «Sensacions UAB».

Els tres grups finalistes, amb el vicerector Joan Carbonell, al centre, el dia de la concessió dels premis.
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Inici del curs de gestió de la diversitat religiosa 

L’Escola de Prevenció i de Seguretat
Integral (EPSI) posarà en marxa el mes
de març vinent un curs d’especialització
sobre la Gestió de la Diversitat Religiosa
per a la Prevenció del Risc d’Exclusió
Social. 

Aquest curs té com a objectiu propor-
cionar instruments legals, tècnics i pràc-
tics que permetin analitzar i donar res-

posta a un dels fenòmens nous als quals
s’enfronten les societats occidentals: la
integració de la diversitat religiosa.

Els àpats a les escoles, la construcció
de llocs de culte i mesquites, la situació
legal del personal religiós i dels imams,
o el calendari de festes confessionals en
les empreses són alguns dels reptes que
planteja aquest curs.
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Vostè és un expert en antropologia
social de l’Àfrica negra. En quina direc-
ció creu que camina aquest continent?
L’Àfrica va cap enrere. Fa trenta anys va
ser dividida i, per aquesta causa absurda,
s’han produït massacres tan lamentables
com la de Rwanda. Ha estat abocada al
caos i mai fins ara no havia conegut un
drama semblant. Les guerres sempre han
existit; però el rei m’explicava que hi
havia guerres però després s’acabaven i
arribava la pau. S’ha perdut l’equilibri
etern i actualment l’Àfrica va a la deriva.

Quin ha estat el paper del colonialisme i
quines les causes de les massacres?
Vaig conèixer, al final de l’època colonial,
la Rwanda tradicional. La classe domi-

L’AUTÒNOMA ha parlat
amb l’antropòleg durant la
seva visita al Departament
d’Antropologia Social 

Luc de Heusch
Va néixer a Brussel·les el maig de 1927. És
antropòleg, escriptor, director cinema-
togràfic i membre del moviment artístic
COBRA. Va ser investigador de l’Institut
per a la Recerca Científica a l’Àfrica Cen-
tral i va ensenyar antropologia social a la
Universitat Lliure de Brussel·les. 

Va ser director de l’École Practique des
Hautes Études de París, on va dirigir el
Laboratoire de Systemes de Pensée en
Afrique Noire, associat al CNRS.  És autor,
entre altres publicacions, de cinc grans
obres d’etnologia que són referents i que
ha publicat Gallimard. Paral·lelament a 
la seva trajectòria acadèmica, Luc de
Heusch ha desenvolupat una carrera
cinematogràfica, fonamentalment en
l’àmbit de l’etnografia i de la sociologia, i
ens ha deixat treballs sobre tribus africa-
nes, anàlisis sobre la societat belga i
documentals sobre artistes.
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nant era l’elit tutsi, però n’hi havia que
cultivaven la terra, com els hutus. Els
hutus i els tutsis han contribuït, durant
segles, a tirar endavant l’Àfrica. Tenien
una sola religió, uns únics costums, amb
variants locals, però eren una nació amb
les seves classes socials. I, si hi havia ten-
sions, mai no desembocaven en una
guerra civil d’aquesta envergadura. De
fet, el paper postcolonial ha contribuït al
desenvolupament d’aquests fenòmens. 

I el paper de l’Església?
Sobretot hi va haver una colonització
religiosa. L’Església catòlica era podero-
sa i havia propiciat la conversió de l’aris-
tocràcia tutsi. La cristianització era com-
pleta i es va eradicar completament la
cultura tradicional. L’aristocràcia tutsi i
el rei es van allunyar de l’Església i van
reprovar la seva dominació.

El cinema, com a eina de coneixement
de l’antropologia social, com el veu?
Jo vaig assistir al naixement del cinema

etnogràfic amb Rouch, a finals dels anys
cinquanta, i vaig ser ajudant d’Henri
Stock, el pare del cinema belga i gran
mestre dels documentals dels anys tren-
ta, quaranta i cinquanta. Va ser ell qui em
va aconsellar d’agafar una càmera de 
100 mm i filmar documents autèntics,
atès que arreu era tot inundat de
pel·lícules de propaganda colonial que
mostraven la grandeur de la civilització
occidental. Penso que el cinema són
imatges i fotografies que aporten un tes-
timoni extraordinari que mai la ploma
no podrà imitar. El cinema mai no podrà
substituir l’antropologia escrita i mai no
podrà descriure una olor.

Com veu la situació actual de
l’antropologia social a Espanya?
Crec que està al màxim nivell, especial-
ment a Catalunya. L’avantatge de l’etno-
logia francesa o britànica era compren-
dre la societat en què es viu i després fer
una mirada allunyada, que és la que ens
deixa veure el que és diferent.

«S’ha perdut l’equilibri històric,
i el continent africà va a la deriva«
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