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INVESTIGACIÓ SOBRE
EL CANVI CLIMÀTIC 

Investigadors de la
Universitat Autònoma de
Barcelona i de la Universitat
de Bristol han descobert que
els grans canvis climàtics
globals de fa un milió d’anys 
van ser causats per canvis
en la circulació tropical 
del Pacífic. PÀG. 9

COMENÇA L’ANY
DE L’ÀSIA ORIENTAL

L’any de l’Àsia Oriental 
permetrà un apropament 
a la realitat de països com la
Xina, Corea o el Japó. Debats,
conferències, exposicions 
o esdeveniments com la 
Fira d’Àsia o la Festa dels
Cirerers Florits tindran lloc
durant tot el curs. PÀG. 5

ELECCIONS A RECTOR
EL 22 DE NOVEMBRE

La Universitat Autònoma 
de Barcelona ha convocat
eleccions a rector. 
El termini de presentació 
de candidatures serà del 25
d’octubre al 3 de novembre.
La jornada de votació 
està prevista per al dimarts
22 de novembre. PÀG. 5

Un any més, el Cor de la Universitat Autònoma va cantar el «Gaudeamus Igitur» per inaugurar el curs acadèmic. PÀG. 3
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CONSELL DE GOVERN

El catàleg de titulacions
oficials inclourà Filologia
Catalana, Història de l’Art 
i Humanitats

La ministra d’Educació i Ciència presen-
tarà a la sessió del Consell de Coordi-
nació Universitària, prevista per al dia 20
d’octubre, l’esborrany de la Llei orgànica
d’universitats (LOU). Així ho va comen-
tar el rector en el Consell de Govern que
va tenir lloc el 29 de setembre passat.
Lluís Ferrer es va referir també a un altre
tema que ha generat moltes tensions en
l’àmbit universitari: el nou catàleg de
titulacions oficials. El rector va explicar
que «el secretari d’Estat ha volgut tran-
quil·litzar l’opinió pública garantint un
catàleg ampli, flexible i obert», que
inclourà Filologia Catalana, Història de
l’Art i Humanitats.

El rector va informar, a més, que el grup
d’experts encarregat d’elaborar el catàleg
ha lliurat una primera llista de títols, res-
pecte als quals ja es podran començar a
treballar les directrius generals pròpies.
Però el sistema emprat en l’elecció d’a-
quests títols i el calendari d’actuacions
–que preveu que el procés acabi el febrer
de 2007– han tornat a crear malestar i
preocupació i, per aquest motiu, l’Asso-
ciació Catalana d’Universitats Públiques

CONVOCATÒRIA DE LES
ELECCIONS A RECTOR
Podeu ampliar aquesta informació 
a la pàgina 5 d’aquesta revista.

INSTITUT D’ANÀLISI
ECONÒMICA
S’acorda la cessió de terrenys al CSIC
per a l’ampliació de l’Institut d’Anàlisi
Econòmica.

AMPLIACIÓ DE LA VILA
UNIVERSITÀRIA
S’acorda la cessió d’una parcel·la de
72.421 metres quadrats a la Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona per
a l’ampliació de la Vila Universitària.

FACULTAT DE CIÈNCIES
S’acorda la reestructuració 
de la Facultat de Ciències.

CENTRE NACIONAL DE
MICROELECTRÒNICA
S’acorda la cessió de terrenys al CSIC
per a l’ampliació del Centre Nacional
de Microelectrònica.

ADAPTACIÓ A L’EEES
S’aprova el model UAB d’adaptació 
a l’Espai Europeu d’Educació Superior
(EEES).

ACORDS 

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

INFORME DEL RECTOR

El rector Lluís Ferrer 
va informar que estan molt
avançades les negociacions 

en matèria salarial 
del PDI i del PAS

farà properament un escrit demanant
que es rectifiqui.

Lluís Ferrer va informar que «estan
molt avançades les negociacions en
matèria salarial del personal docent i
investigador (PDI) i del personal d’ad-
ministració i serveis (PAS)». «Les meses
han analitzat la pèrdua des de l’any 2000
del poder adquisitiu d’aquests col·lec-
tius, en relació amb els funcionaris de la
Generalitat de Catalunya, i està previst
que ben aviat s’adoptin els acords perti-
nents», va dir. 

En relació amb el PDI funcionari, es va
comentar al Consell que la pèrdua del
poder adquisitiu és del 4,5% i, pel que fa
al PAS funcionari, la diferència és de
prop del 0,5-0,8%, mentre que, en el cas
del PAS laboral, el tema està pràctica-
ment tancat. A més, és previst que el PDI
laboral tingui una estructura retributiva
semblant a la del PDI funcionari. Així
mateix, el rector va comentar que tota
aquesta qüestió podria estar resolta

abans de Nadal, i que a partir de l’any
2006 els increments podrien ser els
mateixos que els del personal funcionari
de la Generalitat. Va afegir també que
s’ha tancat la negociació en relació amb
un complement de gestió reconegut des
de l’any 1991. I va afirmar, per acabar,
que «aquests increments els ha d’assu-
mir la Generalitat».

El rector va informar sobre la presència
del professor Jonathan D. Spence, titular
de la càtedra Sterling d’Història de la
Universitat de Yale, que va pronunciar la
lliçó inaugural del curs 2005-2006 amb
una conferència dedicada a la Xina,
coincidint amb l’Any de l’Àsia Oriental.

També va informar sobre la investidu-
ra d’Estela Barnes de Carlotto, presiden-
ta de l’associació argentina Abuelas de
Plaza de Mayo, com a doctora honoris
causa. I va recordar que aquest doctorat
honoris causa ha estat proposat per les
facultats de Filosofia i Lletres, de Cièn-
cies Polítiques i de Sociologia i de Dret.
Sobre aquest acte, el rector va explicar
que la UAB havia preparat tota una sèrie
d’actes culturals relacionats amb la ne-
cessitat de preservar la memòria histò-
rica.

Finalment, la vicerectora d’Afers
Acadèmics, Dolors Riba, va informar de
les dades de matrícula, les quals, tot i
que encara són provisionals, van ser
valorades molt positivament.

Es garanteix un catàleg de títols obert i flexible 
El secretari d’Estat tranquil·litza l’opinió pública amb aquest anunci



Amb la lectura del resum de la memòria
del curs 2004-2005 a càrrec del secretari
general Rafael Grasa, es va iniciar l’acte
d’inauguració del curs acadèmic 2005-
2006, el 30 de setembre. La lliçó inaugural
va ser a càrrec del professor Jonathan
Spence, titular de la càtedra Sterling
d’Història de la Universitat de Yale i un
dels especialistes actuals de més  prestigi
en història de la Xina. En la lliçó «Shaping
China: is the past still present?», el primer
acte de l’Any de l’Àsia Oriental, va reflexio-
nar sobre alguns camps en què l’estudi del
passat de la Xina pot ajudar a «il·luminar
uns quants dels problemes i reptes con-
temporanis d’aquest país». 

Després va actuar el Cor de la UAB, que
va interpretar tres cançons orientals. Rosa
Cullell, presidenta del Consell Social, va
afirmar que «la societat i la universitat
s’han d’apropar cada cop més» i que s’han
de diversificar les fonts de finançament de
la universitat amb «un augment de les
aportacions privades». Antoni Morral,
alcalde de Cerdanyola, va anunciar que
«l’aprovació del Pla Parcial de la Plana del
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S’inaugura el nou curs acadèmic 2004-2005             
El sinòleg Jonathan Spence va enllaçar passat i present de la Xina

El professor de la
Universitat de Yale, expert
en història de la Xina, 
va oferir la lliçó inaugural

Castell –el Pla Direccional de Cerdanyola–
aportarà més de 585.000 m2 d’equipa-
ments a la ciutat i a la Universitat».

AFRONTAR NOUS REPTES
El director general d’Universitats, Ramon
Vilaseca, va fer una repassada dels temes
que haurà d’afrontar la Universitat els
propers mesos: l’adaptació dels postgraus
a l’Espai Europeu, el catàleg de titula-
cions, el pla plurianual d’infraestructures,
el finançament, la reforma de la LOU o la
recuperació del poder adquisitiu dels fun-
cionaris d’universitat.

El rector Lluís Ferrer va tenir un record
molt especial per a Josep Laporte, rector
de la UAB de 1976 a 1980, i per a Salvador
Planas, membre del personal de la UAB,
ambdós traspassats recentment. Ferrer va

D’esquerra a dreta, Antoni Morral, Lluís Ferrer i Ramon Vilaseca, en l’acte d’inauguració.

Les inauguracions de curs de les facultats

Llevat de la Facultat de Medicina, que va inau-
gurar el curs el 19 de setembre passat, i de la
Facultat de Ciències Econòmiques i Empre-
sarials, que va fer tres dies d’actes de benvin-
guda, del 28 al 30 de setembre, la inauguració
oficial del curs marca el tret de sortida d’al-
tres inauguracions. La investidura d’Estela
Barnes de Carlotto com a doctora honoris
causa, el 4 d’octubre, va ser l’acte d’inici de
curs de les facultats de Filosofia i Lletres, de
Ciències Polítiques i de Sociologia, i de Dret.

Aquesta última també va fer, l’endemà, una
inauguració per als estudiants de la tarda,
amb una conferència de Joan Laporta, presi-
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dent del FC Barcelona. El professor Josep
Montserrat inaugurarà el curs a la Facultat de
Ciències de l’Educació, el dia 17 d’octubre.

Després serà el torn de l’escoles università-
ries d’Informàtica i d’Empresarials de Saba-
dell, on Carles Moslares, professor de l’Insti-
tut Químic de Sarrià, farà la conferència el 19
d’octubre. L’endemà serà el torn de la Facul-
tat de Traducció i d’Interpretació, amb el tra-
ductor Antonio Cabezas. Psicologia inaugu-
rarà el 24 d’octubre, i Ciències de la
Comunicació, el 27 d’octubre. Finalment, ja al
novembre, el dia 17, inaugurarà el curs la
Facultat de Ciències, per Sant Albert.

fer un balanç positiu del curs passat i va
llançar una reflexió sobre un futur ple de
canvis normatius: «la nostra força no ens
vindrà d’una llei sinó d’assolir les nostres
tasques diàries». Sobre el 37è curs de la
història de la UAB, Ferrer va dir que serà el
del Centre Direccional, el de la nova Fa-
cultat de Biociències, el del Parc de Recer-
ca i el d’actes com la investidura com a
doctora honoris causa de la presidenta 
de l’associació Abuelas de Plaza de Mayo.
I va afegir: «Serà també un curs amb elec-
cions al Rectorat, on decidirem què volem
per als pròxims anys, i en què podeu
comptar amb la meva dedicació, ja que
d’il·lusió i força no me’n falten».

El professor Jonathan Spence.
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Els professors analitzen l’estat
de la llengua francesa
El vicerector de Doctorat i de Formació
Continuada, Josep Gómez Pallarès, va
encoratjar els participants de les Jor-
nades Pedagògiques sobre l’Ensenya-
ment del Francès, que van tenir lloc els
dies 7, 8 i 9 de setembre, a aprofitar l’in-
tercanvi d’experiències i les reflexions
sorgides de les Jornades. Va destacar
també la presència i la col·laboració de
professors de la Universitat de Barce-
lona i de la Universitat Pompeu Fabra,
juntament amb els de la UAB. Aquestes
jornades tenen lloc des de fa trenta anys. 

El director de l’Institut Francès, el còn-
sol francès i el vicecònsol de Suïssa van
glossar la capacitat i la disposició de
l’Institut de Ciències de l’Educació
(ICE) i del Departament de Filologia
Francesa i Romànica de la UAB en la
defensa de l’aprenentatge del francès. 

El sotsdirector de l’ICE, Josep Maria
Tatjer, va recordar la tasca desenvolu-
pada pel professor emèrit Manuel Tost
per la seva aposta per la dinamització de
les jornades. A la sessió d’obertura de les
Jornades, també van ser-hi presents el

L’estudiant de la Facultat de Ciències Econò-
miques i Empresarials Eduardo I. Rodríguez
Ramallo va ser seleccionat per participar a la
XXIII Universiada d’Estiu, que va tenir lloc a la
localitat d’Izmir, a Turquia, de l’11 al 21 d’a-
gost passat.

L’atleta va intervenir en la prova de 400
metres tanques i va arribar a la meta a escas-
síssimes centèsimes per poder participar en
la final. Eduardo és considerat el millor de tot
Espanya en aquests moments, a nivell absolut
i a nivell federat, en aquesta prova. La seva
millor marca de l’any havia estat 49”97.

José Manuel Blecua Perdices, professor del
Departament de Filologia Espanyola, ha
estat honorat per la Generalitat de Catalunya
amb la distinció Jaume Vicens Vives. La Ge-
neralitat l’ha guardonat en reconeixement a
la seva trajectòria professional i, especial-
ment, com a promotor de la renovació meto-
dològica en el camp de la filologia, tenint en
compte la incorporació de les noves tecnolo-
gies als estudis de llengua i literatura.
Aquesta distinció honora el professorat uni-
versitari que hagi contribuït a la millora de la
qualitat de la docència.

Laura Bergés Saura, professora del Depar-
tament de Periodisme i de Ciències de la 
Comunicació, ha estat la guanyadora de la dis-
setena edició del premis sobre recerca que 
convoca el Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya (CAC). El treball de la doctora Bergés,
«Anàlisi econòmica i financera de TVE, Antena
3, Tele 5 i Canal Plus en el seu entorn indus-
trial (1990-2000). La mercantilització de la
televisió espanyola», destaca les pressions
que reben les cadenes televisives. Bergés
explica com la visió comercial de les cadenes
privades ha influït en la televisió pública.

director del Departament de Filologia
Francesa i Romànica, Xavier Blanco, i
Joan Badia en representació de la conse-
llera d’Ensenyament.

El professor Michel Paradis va pronun-
ciar la conferència inaugural, «Organi-
sation de trois langues d’une même
famille dans un même cerveau». Les
Jornades van aplegar un gran nombre de
professors de francès de tots els nivells
d’ensenyament, que, durant tres dies,
van participar en taules rodones i tallers
per debatre l’estat de la llengua francesa
i les metodologies d’aprenentatge.
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Eduardo Rodríguez Ramallo,
a la XXIII Universiada d’Estiu

J. M. Blecua rep la distinció
Jaume Vicens Vives

La professora Laura Bergés,
premi del CAC

Michel Paradis, en la lliçó inaugural de les Jornades.

Dos màsters de la UAB han estat selec-
cionats pel prestigiós programa Erasmus
Mundus, de la Comissió Europea, que
distingeix els màsters europeus inter-
universitaris de més alta qualitat. Es
tracta de QEM (Models and Methods of
Quantitative Economics) i Phoenix Dy-
namics of Health and Welfare. Tots dos
programes han estat seleccionats en la
darrera convocatòria, gestionada des de
l’Escola de Postgrau de la UAB.

D’aquesta manera, la UAB fa un pas
més en l’impuls del nou Espai Europeu
d’Educació Superior i en l’adaptació al
Procés de Bolonya, tot reafirmant el seu
compromís amb una formació innova-
dora i de qualitat.

Els màsters Erasmus Mundus perme-
ten l’obtenció de beques i finançament
per a la mobilitat dels seus estudiants i
professorat, així com també l’ampliació
del consorci d’universitats que els ofe-
reixen a altres institucions d’educació
superior de fora de la Unió Europea,
com ara els Estats Units, el Japó o l’Amè-
rica Llatina.

La UAB, reconeguda
amb dos màsters
Erasmus Mundus
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Amadeu Jensana,
Rafael Poch o Eugeni
Bregolat intervindran
durant el primer trimestre 

L’Any de l’Àsia Oriental difondrà la realitat
cultural i social d’aquesta zona geogràfica

La UAB, seguint l’experiència d’altres cur-
sos dedicats a les llengües, a la Mediter-
rània o a la física, dedicarà el curs 2005-
2006 a l’Àsia Oriental, amb tot un ventall
de conferències, diàlegs, taules rodones,
cicles de cinema o activitats culturals al
voltant d’aquesta part del món tan llunya-
na, però d’una importància econòmica en
creixement. Les activitats permetran un
apropament als àmbits econòmic, educa-
tiu, social, cultural i polític de països com
la Xina, Corea i el Japó.

Al llarg del primer trimestre del curs, es
parlarà de l’economia, de la política i de la

toriador Wang Hui, entre d’altres. Final-
ment, el tercer trimestre es dedicarà a la
ciència i a la tecnologia.

CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ
Com en altres ocasions, l’assistència regu-
lar a aquestes activitats serà reconeguda
amb crèdits de lliure elecció i, a banda
dels tres cicles esmentats, es programaran
desenes d’activitats paral·leles, com cine-
ma, música, teatre i altres esdeveniments,
com la Fira de l’Àsia Oriental o la celebra-
ció de la Festa dels Cirerers Florits. 

Des del curs 2003-2004, la UAB i la Uni-
versitat Pompeu Fabra ofereixen conjun-
tament els Estudis d’Àsia Oriental (segon
cicle). L’Autònoma, a més, té convenis
vigents amb set universitats de Corea,
cinc del Japó i cinc de la Xina, que han
generat un creixent volum d’intercanvis
d’estudiants i de professors.

Al llarg del curs, tindran lloc
diferents esdeveniments, 

com la Fira de l’Àsia Oriental 
o la Festa dels Cirerers Florits

societat d’aquests països, amb la partici-
pació, entre d’altres, d’Amadeu Jensana,
director del Cercle de Negocis de Casa
Àsia, Rafael Poch, periodista de La Van-
guardia, o Eugeni Bregolat, exambaixa-
dor d’Espanya a la Xina i a Rússia.

El segon trimestre portarà al campus de
la UAB el pensament, l’art, la llengua i la
literatura oriental, amb les conferències
d’Anne Cheng, de l’Institut Francès de
Llengua i Civilització Orientals, o de l’his-

La Universitat Autònoma escollirà rector el 22 de novembre
El Consell de Govern de la UAB, en la seva
darrera reunió, el 29 de setembre de 2005,
va aprovar el calendari electoral per a la
pròxima elecció de rector.

Aquest calendari estableix que el perío-
de de presentació de candidatures a rec-
tor s’iniciarà el dimarts 25 d’octubre i
finalitzarà el dijous 3 de novembre. El
període de campanya electoral es desen-
voluparà entre els dies 10 i 21 del mes de
novembre.

Un cop finalitzada la campanya electoral,
s’efectuarà la jornada de votacions, que
tindrà lloc el dimarts 22 de novembre. La
proclamació oficial dels resultats defini-
tius de la votació es farà el dilluns 28 de
novembre.

En cas que es presenti més d’una candi-
datura i cap d’elles no aconsegueixi la
majoria absoluta de vots en la primera
volta de les votacions, s’establirà el dia 1
del mes de desembre vinent com a jorna-

da de votacions en segona volta, els resul-
tats definitius de la qual es proclamaran
oficialment el dia 12 de desembre d’en-
guany.

Les eleccions a rector havien de tenir lloc
el mes de març de 2006, però la Universitat
Autònoma de Barcelona, en la reunió del
Consell de Govern del mes de juny, va
acordar anticipar-les. L’actual rector, Lluís
Ferrer, ja ha anunciat que es tornarà a pre-
sentar.

La sensibilitat extrema

L’Any de l’Àsia Oriental. La Xina, el Japó i Co-
rea. Qui s’ha mai resistit a deixar-se endur
per l’encant d’una sensibilitat extrema esde-
vinguda paraula: «Olor d’orquídia. S’hi perfu-
ma les ales, la papallona»; d’una fantasia
que ha fet més grans les aventures de Polo o
de Francesc Xavier; de l’exquisitat cerimonial
d’un te perfumat; del somriure opac i vermell
d’una geisha de pel·lícula; de l’amabilitat
proverbial de l’orient més allunyat; de l’exo-
tisme del volcà cobert de neu; de la bellesa
del Brando d’ulls ametllats; o de la ingenuï-
tat valenta de Cio-Cio-San, la papallona per
excel·lència? Visions tòpiques, però, què farí-
em sense els tòpics! Corea, la Xina i el Japó.

Orient. L’Àsia Oriental. Qui pot viure ara d’es-
quena a la seva tecnologia, als mercats
emergents, a les pandèmies asiàtiques, a les
tècniques marcials i de relaxació, als mangas
i als anime, a les tres indústries cinema-
togràfiques, a la diàspora que enriqueix tot
Occident? Visions reals, que ens arrosseguen
sense voler! Vet aquí algunes raons per dedi-
car l’any temàtic a l’Àsia Oriental, any que
voldríem també que fos aprofitat per la
comunitat educativa no universitària i per la
ciutadania. 

Joan Carbonell, vicerector d’Estudiants
i de Promoció Cultural
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Vincular la immigració amb el desenvolupament
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D’esquerra a dreta, David Minobes, Lluís Ferrer i Andreu Claret, durant la inauguració del seminari.

La UAB i l’Institut
Europeu de la Mediterrània
organitzen un seminari

El seminari Codesenvolupament: de la
Teoria a la Bona Pràctica, va tenir lloc els
dies 19, 20 i 21 de setembre, a Casa
Convalescència, organitzat per la UAB i
l’Institut Europeu de la Mediterrània
(Iemed). El seminari tenia per objectiu
trobar maneres d’activar positivament la
relació entre migracions i desenvolupa-
ment mutu del Sud i del Nord a partir de
dues ponències marc, una sobre el signi-
ficat real i l’ús del terme codesenvolupa-
ment, i l’altra sobre el marc general de
les relacions entre migracions i codesen-
volupament. 

A la inauguració, van ser-hi presents
Joan Carretero, conseller de Governació i
Administracions Públiques de la Gene-
ralitat, Lluís Ferrer, rector de la UAB,
Andreu Claret, director de l’Institut
Europeu de la Mediterrània, i David
Minoves, director de l’Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament.
Gemma Aubarell, directora de programa-
ció de l’Iemed, i Rafael Grasa, vicerector
de Relacions Institucionals de la UAB,
van presentar els objectius del seminari.
Partint de l’anàlisi de l’estat de la qüestió
sobre l’evolució dels fluxos migratoris i el
seu impacte socioeconòmic, el seminari

La Jornada sobre Innovació Docent aplega més 250 professors

més de 250 professors que van participar
en un seguit de taules rodones, tallers i
ponències  sobre les seves experiències en
estratègies d’aprenentatge i de recursos

va fer propostes per convertir les amena-
ces i els reptes en oportunitats aprofitant
al màxim les polítiques europees i el pro-
cés euromediterrani, com també les
bones pràctiques sorgides d’associa-
cions d’immigrants i ciutadanes, de dife-
rents administracions públiques, d’em-
preses, d’organitzacions, etc.

Els experts reunits en el seminari van
discutir l’embrió del futur llibre verd

didàctics. La vicerectora d’Afers Aca-
dèmics, Dolors Riba, va presidir la inau-
guració de la Jornada i va parlar de la
transformació de les titulacions en el nou
espai europeu. 

La vicerectora, alhora, va agrair molt
especialment la dedicació i l’esforç duts a
terme pel director de l’lDES, Joan Rué, en
aquesta etapa de posar els fonaments de
renovació en la formació del professorat.

El professor Johannes Wildt, de la
Universitat de Dortmund i responsable
de la xarxa alemanya per al Desenvo-
lupament Acadèmic Universitari, va
explicar l’experiència del seu país en l’a-
dequació a les propostes de Bolonya. A la
foto, Dolors Riba i Joan Rué.

El 15 de setembre va tenir lloc una jorna-
da sobre Innovació Docent, organitzada
per la Unitat d’Innovació Docent en
Educació Superior (IDES), que va aplegar

sobre la relació entre migració i desen-
volupament a Catalunya, una de les
actuacions del Pla Anual de Coope-
ració al Desenvolupament 2005. La
consellera de Benestar i Família, Anna
Simó, va recalcar la importància de
crear vincles d’unió entre els països
d’origen i els països d’acollida per tal
de regularitzar les migracions des de la
seva arrel.

Rafael Grasa. Gemma Aubarell.
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La universitat és un fòrum útil per a la
resolució dels conflictes socials. Aquesta
va ser la valoració que la secretària d’Estat
d’Immigració, Consuelo Rumí, va fer en el
Màster sobre Mediació Intermediterrània,
impartit per la UAB, i que va inaugurar el
19 de setembre. 

Segons Rumí, l’objectiu del Màster, coor-
dinat per la professora Teresa Velázquez,
és la necessitat de formar «mitjancers
socioculturals» per reforçar el «nou tracta-
ment públic de la immigració».

La secretària d’Estat va destacar que les
polítiques d’immigració pretenen «inten-
sificar la lluita contra la immigració clan-
destina», canalitzar els fluxos migratoris
des de l’origen i promoure la integració
social dels immigrants en la societat, a tra-
vés del Pla Estratègic d’Integració que es

Consuelo Rumí parla 
a la Facultat de Ciències 
de la Comunicació

La secretària d’Estat, Consuelo Rumí.

posarà en marxa a la tardor, i en el qual
«s’invertiran cent vint milions d’euros,
davant dels set i mig que el govern
Popular va destinar en matèria d’immi-
gració». Rumí també va parlar del nou
reglament per a la Llei d’estrangeria. 

Joan Gómez Pallarès, vicerector de
Doctorat i de Formació Continuada, va
cloure la presentació.

La secretària d’Estat, contra 
la immigració clandestina

BREUS

Casa Convalescència acollirà el 
I Congrés Espanyol de Pacients

El Foro Español de Pacientes, gestionat 
per la Fundació Biblioteca Josep Laporte,
organitza el Primer Congrés Espanyol 
de Pacients, que tindrà lloc els dies 20 i 21
d’octubre a Casa Convalescència. L’objectiu
del congrés és facilitar l’intercanvi 
d’experiències i coneixement entre les 
organitzacions que defensen els interessos
dels pacients. Aquesta és una gran 
oportunitat per establir contactes i compartir
experiències amb altres associacions 
de pacients, debatre els elements clau que
afecten la seva organització i interactuar
amb els responsables de l’administració
sanitària, les societats científiques 
i la indústria farmacèutica.

Carta dels rectors 
a favor de l’Estatut 
Els rectors de les universitats catalanes van
enviar conjuntament una carta al president
de la Generalitat, Pasqual Maragall, el 9 de
setembre, en què diuen: «Sense voler 
interferir en la seva tasca, li fem arribar 
la nostra convicció que cal esmerçar tots
els esforços i tota la paciència necessaris
per aconseguir el consens i, per tant, el nou
Estatut». Els rectors afirmen que «aquest nou
Estatut és una oportunitat única per millorar
el nostre autogovern polític i econòmic».

El 26 de setembre passat es va presentar 
el llibre El patrimoni socioambiental 
del campus de l'Autònoma. Coordinada 
per Martí Boada i Roser Maneja, l’obra 
és una aproximació a la biodiversitat del
campus, on es descriuen els seus hàbitats,
els organismes que hi viuen i alguns 
aspectes del seu funcionament. 
La presentació del llibre va tenir lloc a la
plaça Acadèmica, i va constar de parlaments
del rector Lluís Ferrer, de l'assessor del
rector per a temes mediambientals,
Manuel Sabés, i del professor Martí Boada. 

El patrimoni socioambiental
del campus, en un llibre
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El Consell Social debat la proposta de Bolonya
EEll ccoonnsseelllleerr dd’’UUnniivveerrssiittaattss,, RReecceerrccaa ii SSoocciieettaatt ddee llaa IInnffoorrmmaacciióó,, CCaarrlleess SSoollàà,, vvaa pprreesseenn--
ttaarr,, eell ddiiaa 1122 ddee sseetteemmbbrree,, aallss mmeemmbbrreess ddeell CCoonnsseellll SSoocciiaall ii ddee ll’’EEqquuiipp ddee GGoovveerrnn uunn
iinnffoorrmmee ssoobbrree llaa rreeffoorrmmaa ddee ll’’eedduuccaacciióó ssuuppeerriioorr aa EEuurrooppaa,, ffeenntt uunnaa ddeettaallllaaddaa ddeessccrriipp--
cciióó ddeell pprrooccééss ddeess ddee lleess pprriimmeerreess ttrroobbaaddeess ddee mmiinniissttrreess dd’’EEdduuccaacciióó ddeesspprrééss ddee llaa
SSeeggoonnaa GGuueerrrraa MMuunnddiiaall ffiinnss aa llaa rreeuunniióó ddee BBeerrggeenn dd’’eenngguuaannyy.. LLaa pprreessiiddeennttaa ddeell
CCoonnsseellll SSoocciiaall,, RRoossaa CCuulllleellll,, vvaa mmooddeerraarr eell ddeebbaatt eenn eell ttrraannssccuurrss ddee qquuaall eess vvaa ppoossaarr ddee
mmaanniiffeesstt llaa ppoossssiibbiilliittaatt qquuee eellss ccoonnsseellllss ssoocciiaallss ppuugguuiinn tteenniirr uunnaa ppaarrttiicciippaacciióó mmééss
aaccttiivvaa eenn eellss ppllaannss dd’’eessttuuddii ii ppuugguuiinn ppaassssaarr ddee llaa ffiissccaalliittzzaacciióó ddeellss pprreessssuuppoossttooss aaccttuuaall
aa uunnaa ccooll··llaabboorraacciióó ssiiggnniiffiiccaattiivvaa eenn llaa ddeeffiinniicciióó ddee llaa ppoollííttiiccaa eedduuccaattiivvaa..

FOTONOTÍCIA
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La facultat de Ciències
de la Comunicació i la de
Ciències de l’Educació
organitzen una jornada 

La ràdio escolar centra unes
jornades que tenen lloc a la UAB

http://www.obsym.org

L’Observatorio de Salud y Mujer (Obsym) és un portal, creat conjun-
tament per la Fundació Biblioteca Josep Laporte de la UAB i la
Fundació Aventis, que ofereix informació en els camps de la salut i la
dona en l’àmbit estatal. S’estructura en quatre temàtiques: dona i
societat, dona i sanitat, dona i col·lectivitat i dona i serveis. A més
d’oferir informació a la xarxa, el portal està dotat amb una bibliote-
ca, organitza activitats i cursos de formació i duu a terme diferents
projectes d’investigació relacionats amb la dona i la salut. També té
una revista electrònica. Entre els seus apartats, n’hi ha un de dedicat
a la violència de gènere i salut.

EL WEB

NOMENAMENTS
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Morente, Pujol i Godall, nous
directors de departament

Des de l’1 de setembre d’enguany, 
el professor de de l’Àrea d’Història
Contemporània Francisco José Morente
Valero és director del Departament
d’Història Moderna i Contemporània. 
El professor Pere Pujol Gómez dirigeix 
el Departament de Filologia Catalana des
del dia 9 de setembre passat; i el professor
de l’Àrea de Didàctica de l’Expressió
Musical Pere Godall Castell es fa càrrec 
de la direcció del Departament de Didàctica
de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal
des del 15 de setembre passat.

Jordi Rojas, nomenat director
del Consorci de Transferència
del Coneixement

que aglutini els que ja existeixen; cal
negociar un canal de freqüència educa-
tiva; i és necessària la coordinació i el
treball conjunt de les experiències edu-
catives catalanes. 

PLANS DE FUTUR
Aquestes són algunes de les conclusions
a les quals es va arribar i que seran el
punt de partida en actes futurs, tot i que,
afirma el degà, «les expectatives de la
Jornada estan del tot acomplertes». Per
incentivar «el compromís amb els
agents socials» de la UAB, diu Blanco,
«es preveu l’organització en el futur de
jornades en les quals les noves tecnolo-
gies, la televisió o la relació entre el
periodisme i la literatura en seran els
referents».

L’objectiu de la Jornada va ser la unió de
les sinergies de totes les institucions i
persones que veuen en la ràdio un feno-
men de comunicació útil per treballar
amb els alumnes. 

Es va triar la ràdio com a mitjà protago-
nista perquè, segons Josep Maria Blanco,
degà de la Facultat de Ciències de la
Comunicació i membre del comitè orga-
nitzador de la Jornada, «aquest mitjà és
el motor que potencia la capacitat
expressiva de l’individu i la manifestació
de la nostra cultura». 

La cerca d’un context de contacte entre
els centres que realitzen ràdio escolar, la
difusió i l’intercanvi de les possibilitats
que ofereix aquest mitjà en la docència, i
l’emissió de ràdio a través d’Internet, van
ser els eixos bàsics a partir dels quals es
van estructurar les activitats. 

Els tallers es van portar a terme als locu-
toris de ràdio de Ciències de la Comunica-
ció. A les aules d’informàtica de Ciències
de l’Educació es van fer les connexions en
xarxa dels programes elaborats.

Fer ràdio ha de ser un projecte impulsat
per tot un centre docent. El Departament
d’Educació ha de crear un web dinàmic

Jordi Rojas Rodríguez, que tenia el càrrec
de vicegerent de Recerca de la Universitat
Autònoma de Barcelona, ha passat a dirigir,
des del 20 de juliol passat, el Consorci 
de Transferència del Coneixement.
Aquest organisme està constituït 
per totes les universitats catalanes 
i per la Generalitat de Catalunya. 
El Consorci de Transferència 
de Coneixement de la Generalitat té 
com a objectiu la millora dels processos 
i dels instruments de transferència 
de coneixement i de tecnologia entre 
les universitats, els centres de recerca 
i el teixit social i productiu.



La descoberta, publicada
a Geology, l’han fet 
investigadors de la UAB 
i de la Universitat de Bristol

RECERCA

Investigadors de la UAB i de la Universitat
de Bristol han descobert que els grans
canvis climàtics globals que van tenir lloc
fa un milió d’anys van ser causats per can-
vis en la circulació tropical del Pacífic,
similars als que es produeixen actualment
entre episodis del fenomen d’El Niño.

En aquella època, canvis en els corrents
atmosfèrics van variar els fluxos d’humi-
tat i de calor, i van conduir a un gran crei-
xement dels gels en les zones polars, com
també a una reorganització del clima. 

La descoberta, publicada a Geology, evi-
dencia que els canvis locals en el clima
dels tròpics poden generar canvis climà-
tics a escala més global, i subratlla la hipò-
tesi que els tròpics tenen un rol més actiu
en el control del clima del que es pensava.
El planeta entra i surt de períodes glacials
aproximadament cada cent mil anys.
Malgrat això, fa més d’un milió d’anys les

El planeta entra i surt de períodes glacials aproximadament cada cent mil anys.
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Els canvis en els corrents 
tropicals van provocar un canvi

en els fluxos de calor i d’humitat
cap a les regions polars

èpoques glacials es donaven cada qua-
ranta mil anys. Els científics han recons-
truït la cadena d’esdeveniments climàtics
que va dur a aquest canvi en la freqüència
de les èpoques glacials, i que va anar
acompanyat de canvis en la temperatura
del Pacífic i de canvis importants en els
climes tropicals. 

El registre fòssil d’organismes marins
acumulats a la zona equatorial del
Pacífic indica que, fa aproximadament
1,2 milions d’anys, la diferència en la
temperatura del mar entre l’est i l’oest
de l’oceà va començar a canviar gradual-
ment. 

Així, l’àrea marina equatorial prop de
l’Amèrica Central va patir un refreda-
ment, mentre que vora Indonèsia les
temperatures van restar gairebé cons-

El refredament «a batzegades» de la Terra
La Terra es troba en un procés de refreda-
ment des de fa milions d'anys. Aquesta
tendència no és contínua, no es desenvolupa
de manera gradual, sinó que té lloc a batze-
gades o de forma discontínua. En un article
anterior del professor Rosell, publicat a
Nature i difós en aquestes pàgines, es parla-
va d'una d'aquestes transicions, que era sig-
nificativa perquè va donar lloc al refredament
de grans parts de l’hemisferi nord i sobretot
d’Amèrica del Nord.

Ara es parla d'una altra d’aquestes transi-
cions, més propera en el temps i d'abast glo-
bal. La transició és important en climatologia
perquè també coincideix amb un canvi en la
freqüència en què ocorrien les èpoques gla-
cials, del qual no es coneixen bé les causes.
Si bé l’origen de la transició que va originar
els gels permanents de l’hemisferi nord de fa
2,7 milions d'anys va ser un canvi al Nord del
Pacífic, en aquest darrer cas l'origen del re-
fredament podria localitzar-se als tròpics.

tants. Això va provocar uns canvis en
els corrents atmosfèrics, el que actual-
ment es coneix amb el nom de circula-
ció de Walker. 

AUGMENT DE LES PLUGES
Segons els investigadors, aquests canvis
en els corrents tropicals atmosfèrics van
provocar un canvi en els fluxos de calor i
d’humitat cap a les regions polars. Això va
implicar un augment de les precipita-
cions en forma de neu que va propiciar el
creixement i l’expansió de les masses de
gel, especialment a l’hemisferi nord, i un
canvi en la freqüència dels períodes gla-
cials de quaranta a cent mil anys. 

La recerca l’han dut a terme Antoni Ro-
sell, investigador ICREA de l’Institut de
Ciència i de Tecnologia Ambientals de la
UAB, i Erin L. McClymont, de la Univer-
sitat de Bristol (Regne Unit).
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L’investigador Antoni Rosell.

Els tròpics, clau per al control global del clima
Un canvi va fer créixer les masses de gel de l’hemisferi nord



Fa anàlisis 
microbiològiques 
d’aliments i assessorament
per a empreses 

Servei d’Higiene, d’Inspecció i de Control dels aliments

GRUP D’ESTUDIS

RECERCA

d’anàlisis i valoracions també per part
de diferents indústries alimentàries. 

L’abril de l’any 1993, el laboratori va
ser inscrit al Registre de Laboratoris
Agroalimentaris de Catalunya, de la
Direcció General de Producció i d’In-
dústries Agroalimentàries del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
de la Generalitat de Catalunya, com a
laboratori acreditat per a microbiologia
alimentària. 

Uns anys més tard, l’octubre de 1996,
el servei es va consolidar amb el reco-
neixement de la Junta de Govern de la
Universitat Autònoma de Barcelona
com a servei especialitzat (S3), amb el
nom de Servei d’Higiene, d’Inspecció i
de Control dels Aliments. 

El servei continua duent a terme el
control higiènic i sanitari dels aliments
que se serveixen a tots els locals de res-
tauració de la UAB, i col·labora amb el

Maria Teresa Mora, a la dreta, amb dos dels seus col·laboradors.

Cursos per a manipuladors
d’aliments

Entre les activitats que desenvolupa el Servei
en l’actualitat, destaca l’organització de cursos
de formació de manipuladors i l’assessora-
ment a empreses per implantar el sistema de
control APPCC (anàlisis de perills i punts de
control crític). 

Es tracta d’un sistema de control exigit per la
legislació comuna a tots els estats membres
de la Unió Europea, que han d’implementar
totes les indústries alimentaries a fi de garan-
tir la salubritat dels aliments que elaboren.
Cadascuna de les empreses d’aquest àmbit ha
de formar els seus treballadors en matèria
d’higiene alimentària i instaurar el seu propi
sistema d’autocontrol. 

Els orígens del Servei d’Higiene, d’Ins-
pecció i de Control dels Aliments es
remunten al febrer de 1990, quan l’Àrea
de Nutrició i de Bromatologia del De-
partament de Patologia i Producció
Animals, a la Facultat de Veterinària, va
rebre l’encàrrec de portar a terme un
estudi puntual de les instal·lacions dels
menjadors d’alguns edificis del campus,
i de fer un control dels menjars que se
servien als menjadors de les diferents
facultats i escoles.

Així, un grup d’investigadors d’aquesta
àrea va començar a analitzar aliments
que arribaven al consumidor i a valorar
tant els aspectes higiènics dels locals on
es manipulaven aliments com les bones
pràctiques dels manipuladors. El labo-
ratori va començar a rebre sol·licituds
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Servei de Restauració de la UAB en cam-
panyes de millora nutricional. 

També duu a terme anàlisis micro-
biològiques d’aliments per a empreses
càrniques, làctiques, de menjars prepa-
rats i de menjars congelats; assessora en
matèria científica indústries càrniques, i
forma manipuladors d’aliments a gre-
mis, indústries i associacions. 

LA RECERCA
A més a més, porta a terme anàlisis
quantitatives de riscos; assessora en
microbiologia predictiva; i participa en
el programa Inter 2000 (circuit d’assaigs
d’aptitud) de la Direcció General de pro-
ducció, Innovació i Indústries Agro-
alimentàries del DARP, entre altres acti-
vitats. 

Pel que fa a l’àmbit de la recerca, el
Servei d’Higiene, d’Inspecció i de
Control dels Aliments estudia el com-
portament d’alguns microorganismes,
patògens i no patògens, quan són sot-
mesos a diferents tractaments d’elabo-
ració i de conservació. 

L’origen del Servei 
és un estudi que va fer 

d’alguns dels menjadors 
de les facultats del campus

Dirigit per la catedràtica de Ciència
Animal i dels Aliments, Maria Teresa
Mora, el servei és format actualment per
dos professors i tres becaris, amb la par-
ticipació d’un membre del personal
d’administració i de serveis.
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Investigadors del Servei d’Ecopatologia
de Fauna Salvatge, del Departament de
Medicina i Cirurgia Animals de la UAB,
han determinat que l’origen de la infec-
ció que han patit en els últims anys nom-
brosos isards del Pirineu català i francès
és un pestivirus similar al que provoca la
pesta porcina. 

Els primers casos es van detectar l’any
2001, però no va ser fins al 2002 que es
van correlacionar totes les morts per
determinar que es tractava d’una epi-
zoòtia, l’equivalent a una epidèmia en
animals. Segons s’ha determinat al labo-
ratori, en els isards afectats s’ha aïllat un
pestivirus que possiblement redueix les
defenses dels animals i els fa molt vulne-
rables a altres infeccions. 

CONSEQÜÈNCIES DEL PESTIVIRUS
Els isards perden el pèl, se’ls enfosqueix
la pell i la seva condició física es deterio-
ra progressivament. En ocasions s’ha
observat un comportament anormal
amb pèrdua de la por a l’home i absència
de la reacció de fugida. 

Els pestivirus generalment es trans-
meten per l’aire, la qual cosa facilita el
contagi entre els animals en tota l’àrea
del Pallars, ja controlada, la Vall d’Aran i
el Cadi-Moixeró. A la zona de la Cer-
danya s’ha produït una mortalitat del
85%: d’una població de 563 isards abans
de la infecció, s’ha passat a 81 exem-

BREUS

Fins i tot els paisatges inhòspits i abruptes
d'alta muntanya van ser poblats de manera
intensa després del darrer període glacial.
Així ho mostren els treballs duts a terme
des de l'any 2000 a l'únic parc nacional de
Catalunya, el Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici, per part d’un
equip d'investigadors del Departament 
de Prehistòria de la UAB i del Consell
Comarcal del Pallars Sobirà. Les evidències
documentades mostren que aquestes 
zones tenen una història llarga de presència
humana. El poblament hi va ser viu 
i canviant en el temps, i va participar 
de fenòmens generals que van afectar les
societats que van poblar l'actual Catalunya.

Reunió d’experts en la gestió
del cicle de la vida

Investigació arqueològica
al Parc d’Aigüestortes

Una infecció vírica redueix  la
població d’isards dels Pirineus

Del 28 d'agost a l'1 de setembre va tenir lloc
el congrés ESERA 2005, corresponent 
a la cinquena reunió biennal de l’European
Science Education Research Association
(ESERA), l'associació europea de recerca
amb més prestigi en aquest camp. 
És el primer cop que s'organitza aquesta
reunió a Espanya. Coordinat per la UAB i
coorganitzat amb la UB, la UPF i la UPC, va
reunir investigadors de tot el món per tractar
la contribució de la recerca en els camps 
de la didàctica de les ciències i de l'educació
científica. Es va tractar la davallada de 
vocacions científiques entre els joves. 

Congrés sobre l’ensenyament
de les ciències

Barcelona va acollir, la primera setmana
de setembre, la conferència Life Cycle
Management 2005, adreçada als 
professionals que treballen en el disseny 
i en el desenvolupament d’aplicacions
basades en el cicle de vida dels productes,
processos i serveis. El comitè organitzador
de l’acte, integrat per investigadors d’àmbit
internacional, va estar encapçalat 
per Joan Rieradevall, professor de la UAB,
i Francesc Castells, de la URV. 
En aquesta edició hi han participat més de
300 professionals procedents de 40 països.
La gestió del cicle de vida és el marc idoni
per a la integració i el desenvolupament
d’eines que promoguin productes, 
processos i serveis més sostenibles. 
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Un grup de recerca de la
Facultat de Veterinària ha
determinat que l’origen de
la infecció és un pestivirus

plars en el darrer cens de l’abril. La pre-
ocupació principal és que ara la malal-
tia s’estengui a altres poblacions d’i-
sards a Catalunya, cap a la reserva de
Freses-Setcases, molt propera al Cadí,
on hi ha una de les poblacions més
importants de tot el Pirineu. La malal-
tia, però, no es transmet a cap altra
espècie salvatge, ni tampoc als animals
domèstics ni a les persones. 

Els científics ja han treballat en malal-
ties similars, com la sarna en isards
d’Astúries, però aquesta és la primera
vegada que es detecta una malaltia pro-
vocada per un pestivirus en isards. L’any
1990, una malaltia anomenada querato-
conjuntivitis infecciosa va afectar la

A la zona de la Cerdanya s’ha
produït una mortalitat del 85%:

d’una població de 563 isards
s’ha passat a 81 exemplars

població d’isards del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
L’estudi sobre el brot va esdevenir la pri-
mera activitat d’aquest grup de recerca
de la Facultat de Veterinària. 

Arran d’aquest treball, es va establir un
conveni amb la Generalitat per tal de dur
a terme estudis sobre les malalties que
afecten els ungulats salvatges i sobre
problemes similars en altres espècies. La
malaltia no havia estat mai detectada a la
Península en aquesta espècie, tot i que
un brot anterior en la cabra salvatge del
parc natural de Cazorla va acabar amb el
95% de la població.
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L’origen de la vida, més fàcil del que es pensava

L’investigador Mauro Santos.

sos, ha demostrat que el llindar d’error,
és a dir, el nombre màxim d’errors que
poden tenir lloc en el procés de replica-
ció dels ribozims sense que això afecti la
seva funcionalitat, és més elevat del que
s’havia calculat prèviament. 

RIBOORGANISMES
Això vol dir que els primers riboorganis-
mes podien tenir un genoma molt més
llarg del que es pensava fins ara: en total,
podien allotjar més de 100 gens dife-
rents amb una longitud de 70 bases
cadascun, o bé més de 70 gens de 100
bases cadascun. Cal recordar que els
tRNA (molècules essencials en la síntesi
de proteïnes) tenen una longitud aproxi-
mada de 70 bases. 

Al llarg dels primers deu dies de setem-
bre, la UAB va organitzar la Modelling
Week (Setmana de la Modelització),
adreçada a oferir a estudiants interna-
cionals dels últims anys de la llicenciatu-
ra de Matemàtiques i dels primers cur-
sos de doctorat, uns tallers intensius on
afronten problemes del «món real» no
gens trivials, on les matemàtiques
poden aportar solucions.

Els quaranta estudiants participants
van ser dividits en equips internacionals
de cinc persones. Cadascun dels grups
estava adreçat a solucionar un problema
de modelització concret originat a la
indústria, al comerç o a altres sectors de
la societat. Entre els diferents problemes
plantejats als participants, van destacar

l’optimització de la il·luminació d’un
camp d’esports amb un nombre deter-
minat de llums; la millora de l’obtenció
de les dades amb microxips de DNA,
proposat per una indústria farmacèuti-
ca sueca; o la modelització de processos
de pol·lució en els llacs, proposat per
l’Agència Ambiental Finlandesa. Al final
de la setmana, els estudiants van pre-
sentar les seves conclusions en públic i,
més endavant, prepararan un article.

Aquesta és la dinovena edició de la
Modelling Week, que l’any passat va
tenir lloc a Finlàndia. Anualment l’orga-
nitza el Consorci Europeu per a les Ma-
temàtiques i la Indústria (ECMI), que
promou l’ús de les matemàtiques per
resoldre problemes de la indústria. 
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Els estudiants, durant la Modelling Week.

La descoberta, publicada a Nature
Genetics, ha relaxat les condicions ne-
cessàries per al desenvolupament dels
primers organismes vius. «Aquesta
quantitat de gens seria suficient per a
un organisme senzill amb prou activitat
funcional», diuen els investigadors. 

Anàlisis recents sobre el nombre mí-
nim de gens de DNA necessaris per
constituir un bacteri, l’organisme actual
més simple, consideren que n’hi ha
prou amb uns 200 gens. Però, en els
riboorganismes, aquest nombre de gens
pot ser molt inferior, ja que els genomes
de DNA inclouen nombrosos gens en-
carregats de fer funcionar el sistema de
traducció a RNA, que en els organismes
basats en RNA no serien necessaris. 

Els matemàtics s’espremen el cervell per solucionar problemes reals

L’investigador 
de la UAB Mauro Santos 
i científics hongaresos 
han fet la descoberta

En la sopa primigènia que va donar lloc
a la vida sobre la Terra hi havia molècu-
les orgàniques que, en combinar-se, van
donar lloc a les primeres cadenes d’à-
cids nucleics, els primers elements amb
capacitat d’autoreplicació. Segons una
de les teories més acceptades per expli-
car l’origen de la vida, aquestes prime-
res molècules van ser els ribozims (una
contracció de ribosoma i enzim), cade-
nes d’RNA amb el doble paper de repli-
car-se i de participar activament en les
reaccions químiques de l’activitat de la
cèl·lula. 

Però la teoria té un escull important: la
seva longitud no podia ser gaire llarga
en no poder corregir els errors de repli-
cació (les mutacions) i, per tant, no po-
dien contenir un nombre de gens sufi-
cients per poder desenvolupar ni tan
sols els organismes més senzills. 

Una investigació duta a terme pel
catedràtic del Departament de Genètica
i de Microbiologia de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, Mauro Santos,
juntament amb dos científics hongare-
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El Consell de Govern del 29 de setembre va
aprovar una normativa que fixa una repre-
sentació equilibrada de dones i homes a
l’equip de govern i als equips de deganat o
direcció de facultats i escoles. La normati-
va considera que existeix una representa-
ció equilibrada quan els dos sexes estan
representats almenys al 40%, sempre que
l’equip estigui compost per més de quatre
membres.

Dins les actuacions iniciades en con-
sonància amb l’article 8 dels Estatuts de la
UAB i l’informe encarregat per l’equip de
govern, «El sexisme a la UAB. Propostes
d’actuació i dades per a un diagnòstic», hi
ha també dues accions orientades a dotar
de continuïtat les accions encaminades a
eliminar el sexisme al si de la comunitat de
l’Autònoma.

DELEGACIÓ PER LA IGUALTAT
Una d’aquestes accions és la creació d’un
òrgan polític: la Delegació del Rector per a
la Igualtat, que s’encarregarà d’impulsar
l’execució dels plans d’actuació i de seguir
transversalment l’activitat dels diferents
òrgans de govern de la Universitat en les
polítiques d’aplicació d’aquells plans. 

Una altra de les accions és la consolida-
ció d’un òrgan tècnic: l’Observatori per a la

Aprovada la normativa que fixa la representació
equilibrada de dones i homes als òrgans de govern

S’aplicarà a l’equip de
govern i als equips de
deganat de les facultats i
de direcció de les escoles

OPINIÓ

Per un equilibri

La humanitat es compon de dones i homes;
per tant, els homes no representen l’univer-
sal. En matèria de govern, d’administració de
les relacions humanes i dels recursos amb
els quals construïm les nostres vides, és
qüestió de legitimitat democràtica prendre
nota d’aquest fet. 

L’absència de les dones en les instàncies de
decisió confirma que la part, el homes, subs-
titueix el tot. Tot i que és difícil trobar qui
defensi l’exclusió social de les dones, molts
consideren, però, que la marginació de les
dones en les instàncies de presa de decisions
és conseqüència de factors l’eradicació que
no depenen de la nostra voluntat. En resum,
la desigualtat de les dones és inacceptable,
però no depèn de nosaltres. De qui depèn,
llavors?

En matèria d’accés al poder, es poden enu-
merar tres raons per a la implementació
d’accions positives:
– El compromís amb la igualtat va més enllà
de les oportunitats i qualla en els resultats.
No es busca que les dones puguin accedir al
poder, sinó que hi accedeixin.
– És cosa de les dones decidir quins dels
seus interessos, idees i principis ètics cal
defensar i com traslladar-los als espais de
decisió amb independència de si són dones o
homes qui els defensin. Un altra cosa és la
necessitat de garantir la presència equilibra-
da de tots dos sexes en els òrgans de presa
de decisió.
– La posició de les dones en la universitat té
un impacte socialitzador. Cal considerar les
conseqüències per a la formació de les/els
estudiants d’educar-se en un entorn on les
dones no tenen pes.

Ateses les funcions atribuïdes a la universi-
tat, garantir l’equilibri entre dones i homes
en les instàncies de decisió és una manera
de donar testimoni davant la societat d’una
evidència encara negada: la humanitat es
compon de dones i homes.

Maria Jesús Izquierdo
Observatori per a la Igualtat

La Universitat ha encomanat 
a l’Observatori posar en marxa

una campanya de sensibilització
sobre la desigualtat de sexes

Igualtat, que realitza estudis sobre temes
d’igualtat, especialment pel que fa als
àmbits de la gestió, de la docència i de la
recerca universitàries, i que gestiona i
actualitza el web de l’Observatori com a
mitjà d’informació i de debat.

L’Observatori té encomanada l’elabora-
ció de la proposta del primer pla bianual
d’actuació, i la preparació de la documen-
tació necessària per a la posada en marxa

d’una campanya de sensibilització sobre
la desigualtat entre dones i homes al si de
la Universitat Autònoma.

Properament hi ha prevista la creació del
Consell Assessor de l’Observatori, com a
òrgan de discussió i valoració de les pro-
postes previ a la seva articulació política
des de la Delegació del Rector. 

El principal instrument de comunicació
de l’Observatori és el web (selene.uab.es/
observatori-igualtat). Aquest web ofereix
les xifres del sexisme actualitzades bia-
nualment, posa a l’abast documents i
enllaços rellevants en relació amb aques-
tes problemàtiques, i aspira a ser un espai
de transmissió d’informació i de visualit-
zació de les activitats que es realitzen al
voltant de la temàtica objecte d’estudi.

Maria Jesús Izquierdo.
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El web institucional de la UAB és el primer
de tot l’Estat, segons un rànquing de webs
universitaris elaborat pel Laboratorio 
de Internet, grup de treball del Centro de
Información y Documentación Científica
(CINDOC) del CSIC. La Universitat de
Saragossa, la Politècnica de Madrid, 
la Complutense de Madrid i la Universitat
de Barcelona segueixen l’Autònoma 
en el rànquing espanyol. Per fer l’estudi,
s’han tingut en compte qüestions com 
el volum del material publicat al web, 
la visibilitat i l’impacte de les pàgines 
o la presència de documents addicionals.

Primer Concurs
de Fotografia Científica 

La UAB convoca la primera edició del
Concurs de Fotografia Científica, dirigit 
a professionals i no professionals de la 
fotografia. El premi té com a objectiu mostrar
els aspectes artístics i estètics inherents a
qualsevol treball de recerca. L’organització
escollirà un tema per a cada edició. En
aquesta, el tema és la fragilitat. Els treballs
s’han de presentar o enviar a l’Arxiu General 
i Registre (Edifici A) fins al 14 de novembre
de 2005. Es concediran dos premis per a
cada categoria: un primer premi dotat amb
2.000 € i un segon premi de 1.000 €. També
hi haurà un premi per a un estudiant de
secundària, que serà un ordinador portàtil.

El Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació (DURSI) i el por-
tal Universia han impulsat, a través del
projecte PortàTIC, la compra d’ordina-
dors portàtils a cinc mil estudiants univer-
sitaris catalans. A més de la UAB, a
PortàTIC hi participen totes les universi-
tats catalanes, el Santander Central His-
pano, els fabricants Acer i Samsung i l’em-
presa Optize.es com a distribuïdor. 

PortàTIC es durà a terme de l’1 d’octu-
bre al 15 de desembre de 2005, i s’emmar-
ca en el programa Universitat Digital, que
impulsa la Secretaria de Telecomunica-
cions i Societat de la Informació (STSI).

Cinc mil estudiants
universitaris podran
adquirir els PC
a uns preus econòmics 

PortàTIC facilita la compra
d’ordinadors portàtils 

El web de la UAB, el millor
de l’Estat segons el CSIC

Els universitaris podran escollir entre dos
ordinadors: Acer Extensa 2600 i Sam-
sung R50, a un preu de sortida de 741 €
i 1.166 €, respectivament.

A partir d’aquests preus, tots els alum-
nes matriculats al curs acadèmic 2005-
2006 d’estudis de primer, segon o tercer
cicle de les universitats que vulguin
adquirir un ordinador portàtil tindran un
descompte de 90 € a càrrec del DURSI. 

Més informació al web www.portatic.
universia.es o als telèfons 902 15 79 96 
i 012. 

Tornen els cursos ECDL

Els cursos ECDL (European Computer
Driving Licence), amb una durada de quatre
mesos i que s’inicien el primer dia de cada
mes, excepte l’agost, permeten que els
usuaris d’ordinadors coneguin les eines
informàtiques bàsiques. Cada curs consta 
de set mòduls independents amb un total 
de dotze crèdits de lliure elecció. Un cop
finalitzat el curs, es pot obtenir el carnet
ECDL, certificació europea acceptada en
l’àmbit internacional. Aquest any, com a
novetat, s’ofereix una eina d’autoavaluació 
al web, amb la qual els alumnes poden
posar a prova els seus coneixements 
abans de fer l’examen. Més informació a:
www.oaid.uab.es/infoecdl i a www.ecdl.es

Acord de l’Escola de Cultura de Pau i l’ACCD
Josep Santaló, vicerector d’Investigació de la UAB, i David Minoves, director de l’Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), van subscriure, el 15 de setembre,
un conveni de col·laboració biennal entre aquesta entitat i l’Escola de Cultura de Pau
(ECP), vinculada a la UAB. L’Escola és un referent internacional amb el desenvolupament
d’una xarxa de relacions exteriors i de programes específics, per incidir, a mitjà termini, en
determinats contextos conflictius. L’acord, un dels primers de caràcter plurianual que se
signen des de l’Agència Catalana de Cooperació, consolida el suport de sis dels diferents
programes que du a terme l’ECP, l’objecte dels quals és potenciar la comprensió i la pràc-
tica de la cultura de pau, investigar i intervenir en temàtiques relacionades amb els con-
flictes, els processos de pau, el comerç d’armes, els drets humans, la diplomàcia paral·lela
i l’educació per la pau. 

FOTONOTÍCIA
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TRUC. LA HISTÒRIA DEL GUARÀ CATALÀ A
TRAVÉS DELS SEGLES. Jordi Jordana i Vidal.
Il·lustrador: Josep M. Marmi i Plana. Editorial
Espremedora
L’autor, professor de Veterinària a la UAB,
ens acosta, amb un llenguatge planer, a la
problemàtica i raó de ser d’aquesta raça
autòctona, i a la seva interrelació amb la
societat catalana de cada moment. El seu
protagonista, un guarà anomenat Truc, fa un
repàs a la seva història, i ens explica en pri-
mera persona, des dels seus orígens fins a
l’actualitat més recent, les situacions i vicis-
situds per les quals passa la raça en cada
moment i època. 

L’Autònoma estrena 
una nova intranet del PAS

El setembre ha entrat en funcionament
la intranet del personal d’administració i
serveis, una nova eina que millorarà la
informació, la comunicació interna i 
la gestió de molts processos.

La intranet és accessible a través del
portal extern del PAS, que ha estat reno-
vat. Per entrar-hi, s’ha d’introduir el NIU
i la paraula clau associada. L’espai de la
intranet s’estructura en: Portada, La
meva feina, Organització UAB, Participa,
Avantatges i Gestions. La novetat princi-
pal és el perfilament dels continguts, és a
dir, els usuaris veuen unes informacions
o unes altres depenent de si són les prò-
pies del seu perfil. 

La navegació s’estructura de manera
horitzontal, a diferència del web ex-
tern, en què és vertical. A la Portada, es
recopila l’actualitat mitjançant l’agen-
da, les notícies i els avisos. També hi ha
l’accés a diverses aplicacions, en mol-
tes de les quals no cal tornar-se a iden-
tificar. 

L’espai La meva feina ajuda l’usuari en
el desenvolupament de les seves tasques
habituals i en la millora del seu currícu-
lum posant al seu abast els recursos i les
eines de suport més utilitzades.

A Organització UAB es recull la infor-
mació sobre els òrgans de govern, les
seves convocatòries i acords, i sobre les
estructures bàsiques de la Universitat.

GERMÀ COLÓN: LES LLENGÜES ROMÀNI-
QUES JUNTES I CONTRASTADES. Glòria
Claveria i Cristina Buenafuentes (eds.).
Col·lecció Cuadernos de Filología 5. Servei
de Publicacions de la UAB. 2005
Aquest és un recull de les conferències pro-
nunciades en una jornada d’homenatge a
l’insigne romanista Germà Colón, que va
oferir la UAB. L’obra es completa amb un
apèndix que conté la bibliografia de Germà
Colón, punt de referència important per als
estudis contrastius entre les diferents llen-
gües romàniques, i un CD-ROM que inclou
una base de dades amb les formes i parau-
les tractades en els múltiples estudis de
Germà Colón, una eina útil que permetrà un
millor aprofitament de les seves investiga-
cions.

El nou espai, concebut
amb visió d’usuari, 
ajudarà a millorar la gestió 
i la comunicació

Participa és l’espai que informa sobre
les opcions de participació a la UAB dels
àmbits polític, social i solidari, i que posa
al vostre abast formes d’interrelació di-
rectes. L’apartat d’Avantatges detalla els
beneficis comercials i socials de què gau-
deix el PAS de la UAB i ofereix un sistema
de subhastes d’articles de segona mà.

Finalment, a Gestions trobareu els
recursos per dur a terme les gestions més
habituals i l’explicació sobre com fer-les. 

MILLORA TECNOLÒGICA
La intranet suposa també un salt quali-
tatiu en els plans de millora tecnològica
de la Universitat, ja que les eines utilitza-
des permeten perfeccionar l’estructura i
la gestió de la informació, l’actualització
dels continguts i la integració de les dife-
rents aplicacions que existeixen. Pel que
fa a l’accessibilitat, la intranet acompleix
el nivell AA de la Web Accessibility Ini-
tiative. També recull el llibre d’estil i la
normativa sobre l’elaboració de les pàgi-
nes web de la UAB. 

Es preveu que, a finals d’any, ja siguin
accessibles les intranets del personal
docent i investigador i dels estudiants.
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Com t’ho has fet per treure un 9,92?
No ho sé… [riu] Crec que el que més
influeix és el treball diari i constant
durant tot el que és el Batxillerat. Per a la
selectivitat, només vaig fer una repassada
general la setmana anterior als exàmens.
El que és bàsic és prestar atenció a les
classes per poder estudiar a casa amb
totes les coses més fresques, i anar fent
una mica de feina cada dia.

Treies un 10 quasi sempre en totes 
les assignatures, excepte en una 
que baixaves una mica… Quina era?
Educació Física.

I quina matèria t’ha interessat més?

L’AUTÒNOMA ha parlat 
amb l’estudiant que ha tret 
la nota mitjana més alta 
per accedir a la UAB
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Sobretot llatí i grec. Per això vull estudiar
Filologia Clàssica.

Per què has triat la UAB per fer els teus
estudis universitaris?
Perquè, en el cas de Filologia Clàssica,
depèn d’un departament més ampli, on
també està integrada Història Antiga,
Arqueologia… I això ho trobo molt inte-
ressant i crec que pot ser molt enriqui-
dor. També per l’ambient que es respira
quan passeges pel campus. I també per
un tema pràctic, la veritat; perquè
l’Autònoma no em queda gaire lluny de
casa.

I per què Filologia Clàssica?
És una qüestió vocacional. És el que
m’agrada més, sempre m’ha interessat la
cultura antiga. I des que vaig fer llatí i
grec al col·legi a primer de Batxillerat, ho
vaig trobar molt interessant i ja vaig
començar a tenir clar que faria Filologia
Clàssica a la universitat.

Has llegit ja alguna cosa?
Sí, estudiant grec he llegit moltes comè-
dies, tragèdies de Sòfocles i d’Èsquil… I
en llatí, l’Eneida.

Filologia Clàssica és una de les carreres
que té menys demanda. 
Per què creus que passa això?
Segurament perquè interessa a menys
gent que altres opcions. I també per les
sortides professionals, ja que té un ven-
tall menys ampli que les carreres més
demanades: les tècniques, les ciències
de la salut, etc. A més, llatí i grec no s’im-
parteixen gaire a les escoles. El grec,
sobretot, a molts llocs no s’imparteix.
Això fa que els alumnes no el coneguin i
no se’n sentin atrets.

I quines expectatives tens sobre 
la carrera?
Estic molt il·lusionat. Tinc moltes ganes
de començar. Totes les expectatives són
bones i àmplies.
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«El treball diari i constant 
és la clau per treure bones notes»

Adrià Piñol

És l’alumne que ha entrat a la UAB amb
la nota de tall més alta de tots els nous
estudiants que s’incorporen aquest curs
a l’Autònoma. I ho ha fet amb la vertigi-
nosa nota de tall d’un 9,92. 

Nascut a Barcelona ara fa dinou anys,
l’Adrià Piñol ha triat Filologia Clàssica
per estrenar-se com a universitari.

Procedent del barri Congrés de Sant
Andreu, on viu amb la seva família, va
cursar la primària i l’ESO a l’Escola
Arrels, i després va completar els seus
estudis als jesuïtes de Casp.

Les seves aficions són com les de qual-
sevol noi de dinou anys: sortir amb els
amics, escoltar música (li agrada espe-
cialment el grup Madredeus, i la música
mediterrània en general), viatjar i llegir
(l’últim que ha llegit és Alexandros i
Harry Potter en anglès «per practicar»,
com diu ell). 


