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CANVIS CLIMÀTICS
A LA MEDITERRÀNIA

Investigadors de l’Institut 
de Ciència i Tecnologia
Ambientals de la UAB, 
el CSIC i la UB publiquen 
a Science una recerca que
demostra que el clima al
Mediterrani occidental va
patir canvis climàtics ràpids 
i intensos en el passat. PÀG.9

ESCULTURES DEL
MACBA, A LA UAB

La UAB acull, des del
desembre passat, tres 
escultures del Museu d’Art
Contemporani de Barcelona
(Macba) al campus de
Bellaterra. La Universitat i el
Macba han signat un acord
que també inclou la creació
d’una línia editorial. PÀG. 5

S’INICIA LA MOBILITAT
FORMATIVA DEL PAS

Aquest mes de gener s’inicia
el Programa de Mobilitat
Formativa de la UAB, que té
per objectiu el desenvolupa-
ment professional i personal
del PAS. El programa, 
de caràcter voluntari, 
té una modalitat interna 
i una altra d’externa. PÀG. 13

Els estudiants de la UAB han triplicat l’aportació solidària en el pagament de la matrícula respecte de la que van
fer el curs passat, uns diners que serviran per finançar diferents projectes de cooperació. PÀG. 3

PA
R

ET
O

Els estudiants
són més solidaris
Els estudiants
són més solidaris

    



Les diferents posicions per part de les
universitats espanyoles pel que fa al
tema de postgrau van ser el punt de par-
tida de l’informe del rector en el consell
de govern del 14 de desembre. Segons va
afirmar, «algunes han començat ja a pro-
gramar els màsters oficials, mentre que
d’altres, com és el cas de la UAB, preferei-
xen definir primer el model d’estudis i el
mapa corresponent i esperar que es
publiqui el decret que els regula». 

Així que properament es convocaran
els diferents àmbits acadèmics de cen-
tres i departaments per tal d’analitzar
quin tipus d’oferta de màsters pot oferir
la Universitat.

L’Autònoma va enviar una nodrida
representació a la Feria del Libro de
Guadalajara, en què la cultura catalana va
ser la invitada d’honor. Lluís Ferrer va
explicar que la delegació catalana va ser
molt nombrosa i que els nostres profes-
sors, el PAS i els estudiants van participar
en taules rodones, seminaris i exposicions.
La trobada va facilitar diversos contactes
amb la Universitat de Guadalajara,

PRESSUPOST 2005
S’acorda acceptar el Projecte de
Pressupost de la UAB per a l’any 2005 
i proposar la seva aprovació al Consell
Social. 

DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA
S’obre un termini per tal que es pre-
sentin al·legacions a la proposta de
dividir el Departament d’Informàtica en

els següents departaments: d’Arquitec-
tura de Computadors i Sistemes Opera-
tius, d’Enginyeria de la Informació i de
les Comunicacions, de Microelectrònica
i Sistemes Electrònics i de Visió per
Computador i Intel·ligència Artificial.

MEDICINA REGENERATIVA
S’aprova la participació de la UAB en la
Fundació Centre de Medicina Regenera-

tiva, i autoritzar el rector o la persona
en qui delegui, perquè realitzi els actes 
i formalitzi els documents que siguin
pertinents per tal de fer efectiu el que
disposa aquest acord.

REGLAMENTS
S’aprova el Reglament d’estructures
bàsiques de diferents facultats, 
departaments i instituts.
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CONSELL DE GOVERN

Els estudis de postgrau, pendents del nou decret
Les universitats comencen a introduir modificacions 

El rector explica que 
la UAB prefereix definir
primer el model d’estudis 
i el mapa abans que surti
la nova regulació

ACORDS

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

INFORME DEL RECTOR

En la propera sessió del Consell
de Govern es presentaran 
els canvis en l’organització 

de l’Escola de Postgrau, com 
a conseqüència de la nova etapa

l’Instituto Tecnológico de Monterrey i
altres entitats. El rector va posar èmfasi en
la importància de fomentar les relacions
internacionals i de concentrar-les bàsica-
ment en tres eixos d’interès estratègic: el
Marroc i altres països del Magrib; la Xina i
altres països de l’Àsia oriental, com el Japó
i Corea del Sud; Mèxic i Xile a l’Amèrica
Llatina i, en segon terme, el Brasil i
l’Argentina. D’altra banda, el rector va
animar la comunitat universitària a impli-
car-se en aquesta qüestió.

Lluís Ferrer va avançar que en la pro-
pera sessió del Consell de Govern es pre-

sentarà una sèrie de canvis en l’organi-
grama de l’Escola de Postgrau, com a
conseqüència de la nova etapa que s’ha
iniciat i que està marcada pels objectius
següents: consolidar els doctorats
impulsant la qualitat i la internaciona-
lització, ajudar a definir els màsters ofi-
cials i l’organització d’aquests estudis
juntament amb els centres i, sobretot,
impulsar fortament la formació contí-

nua, un àmbit amb gran potencial a la
Universitat Autònoma de Barcelona.

Uns dos mil estudiants i un gran nom-
bre de docents i PAS han participat en
les reunions d’explicació de l’Espai
Europeu d’Educació Superior (EEES),
que s’han fet a tots el centres de la nos-
tra universitat, excepte a les facultats de
Filosofia i Lletres i de Veterinària, a la
titulació de Publicitat i a la Unitat
Docent de Sant Pau. 

El rector es va mostrar satisfet per
aquesta iniciativa i va dir que ara s’ha
obert un debat i un procés de reflexió
sobre aquesta qüestió. El rector va agrair
especialment als degans els esforços fets
i les facilitats que van oferir, que, segons
va dir, «han estat clau per al seu èxit».
Així mateix, va comentar que el procés
no ha fet més que començar i va recor-
dar que el Claustre va prendre l’acord de
fer una comissió de seguiment de la par-
ticipació de la UAB a l’EEES.

El nombre d’estudiants de doctorats
matriculats ha experimentat un petit
increment respecte de l’any passat,
encara que es manté el nombre de crè-
dits matriculats. Així ho va afirmar el
vicerector de Doctorat i de Formació
Continuada, Joan Gómez Pallarès, qui
també va fer una valoració molt positiva
dels programes de doctorat amb menció
de qualitat, que, al si de la UAB, repre-
senten un 43% aproximadament.

 



La UAB ha comptabilitzat, fins al mes de
desembre passat, més de 32.900 euros
d’aportacions al Fons de Solidaritat de la
Fundació Autònoma Solidària, efectua-
des pels alumnes mitjançant la matrícu-
la. D’aquesta manera, els estudiants de la
UAB han triplicat el nombre de diners
aportats l’any passat pel mateix concepte
i se situen com els estudiants més solida-
ris –pel que fa a aportacions monetàries–
de les universitats catalanes. 

CASELLA DE SOLIDARITAT EN LÍNIA
La UAB realitza anualment una campa-
nya de sensibilització animant els estu-
diants a aportar 12 euros en el moment
de fer la seva matrícula. Enguany, tant la
campanya de promoció com la col·labo-
ració entre diversos departaments de la
Universitat per tal d’agilitar els tràmits de
selecció de la casella de la solidaritat en
línia han permès d’arribar als 32.904
euros, xifra que augmentarà, ja que la
matrícula continua oberta per als estu-
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CAMPUS

L’aportació solidària dels estudiants es triplica
Els alumnes de la UAB són els més solidaris del sistema universitari

Els 12 euros que donen
voluntàriament en el
moment de la matrícula
superen els 30.000 euros

–Preparació i posada en marxa d’un mestrat-
ge en sociologia entre la UAB i la Universitat
de l’Havana (Cuba).
–Formació en tradumàtica del PAS i el perso-
nal docent investigador de la UNAN, Managua
(Nicaragua).
–Comissió tècnica de verificació de la taxa d’a-
nalfabetisme de Palacagüina (Nicaragua),
emmarcat en la Cruzada contra el Analfa-
betismo.
–Conflicte de la mineria de l’or a Tambo-
grande (Perú). Estudi d’un projecte d’inter-
venció sobre els efectes nocius de la mineria
a cel obert.
–Formació de formadors i professionals de la
ràdio de Timor Oriental.

–Reidentificació de pous i anàlisi d’aigües a
Mendoza (Argentina). Enginyers sense Fron-
teres va preparar un projecte sobre l’òptim ús
de l’aigua potable.
–Exposició sobre el genocidi armeni (Armènia-
Catalunya). La Facultat de Veterinària de la
UAB va acollir unes conferències i una mostra
sobre Armènia.
–Camp de cooperació i solidaritat amb el
Moviment dels sense Terra (Brasil). Desen-
volupament d’eines i recursos educatius en
una comunitat camperola.
–Educació per al desenvolupament a Santa
Cruz (Bolívia). Tramesa de professors volunta-
ris per reciclar docents bolivians en ciències
de la terra. 

Projectes de solidaritat realitzats per membres de la UABEl desastre del tsunami

diants de tercer cicle. El Fons de So-
lidaritat de la FAS és l’aportació de gai-
rebé el 0,7% del pressupost de la
Universitat (96.162 euros), més les apor-
tacions mitjançant les matrícules dels
estudiants i les donacions del professo-
rat i del personal d’administració i ser-
veis (PAS). Amb aquestes aportacions
voluntàries, el fons supera els 130.000
euros.

Aquests diners fan possible que estu-
diants, professors i membres del PAS de
la UAB puguin dur a terme projectes de

cooperació internacional, que van des de
la formació d’educadors dins el Movi-
ment dels sense Terra del Brasil fins a la
reidentificació de pous i anàlisi d’aigües
a l’Argentina, entre d’altres. Una part del
Fons de Solidaritat també es destina a
concedir beques a joves nascuts en paï-
sos en via de desenvolupament perquè
facin part de la seva carrera a la UAB.
Aquest darrer any hi han estudiat alum-
nes de Palestina, Colòmbia, el Perú,
Algèria, el Marroc, Cuba, el Congo,
Guinea Equatorial i Moçambic.

Els diners recaptats serviran per finançar projectes de cooperació com el que es va fer a Guatemala l’estiu passat.
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La solidaritat per part de la comunitat
universitària i de la societat en general
és molt necessària en un dels desas-
tres naturals més impactants de la
història. El terratrèmol prop de Su-
matra i el posterior tsunami del 26 de
desembre van provocar una catàstrofe
natural amb més de 150.000 morts i la
devastació de les àrees riberenques
afectades. Diverses organitzacions re-
cullen fons per atendre els afectats. Si
voleu fer aportacions, consulteu la llis-
ta d’entitats que treballen a la zona. Al
web de la Generalitat de Catalunya hi
trobareu les organitzacions que hi tre-
ballen.
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Les professores Núria Silvestre (a la foto) i
Anna Ramspott, dels departaments de
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació i
de Filologia Espanyola, respectivament, han
guanyat el Premi FIAPAS 2004 d’Investigació
en Deficiències Auditives pel treball
«Valoración del discurso narrativo y de sus
precursores en el alumnado con déficit auditi-
vo: influencia de las modalidades comunicati-
vas», que avalua la influència de les modali-
tats comunicatives en l’alumne sord. El premi
el concedeix la Confederación Española de
Padres y Amigos de los Sordos-FIAPAS. 

PREMIS

El professor Martí Boada, del Departament de
Geografia, ha guanyat el Premi Nacional Félix
Rodríguez de la Fuente de conservació de la
naturalesa que concedeix el Ministeri de Medi
Ambient de l’Estat espanyol. Martí Boada
comparteix aquest premi amb l’ONG Ecolo-
gistes en Acció. Aquesta distinció s’afegeix a
d’altres, com el premi Global 500 que les
Nacions Unides li va concedir l’any 1995, la
Creu de Sant Jordi de la Generalitat o el Premi
Serra d’Or a la millor publicació científica.
Boada és autor de més de quaranta llibres
sobre ecologia i medi ambient.

Premi Nacional de Medi
Ambient per a Martí Boada

Núria Silvestre i Anna Ramspott,
premi FIAPAS

Francisco Rico, professor del Departament de
Filologia Espanyola i membre de la Real Aca-
demia Española, ha estat guardonat amb el
Premio Nacional de Investigación Ramón
Menéndez Pidal, en l’àrea d’humanitats, per la
seva contribució als estudis filològics i histò-
rics. Aquests premis els atorga el Ministeri
d’Educació i Ciència amb l’objectiu de reconèi-
xer el mèrit dels investigadors de l’Estat
espanyol que fan una tasca destacada en
camps científics de rellevància internacional,
en la contribució al millor coneixement de l’ho-
me i al progrés.

Premi Ramón Menéndez Pidal
per a Francisco Rico

Les activitats amb motiu de l’Any de la
Física ens han apropat aquests dies al
món de les partícules elementals. L’in-
vestigador del Laboratori Europeu de
Física de Partícules (CERN) Jonathan R.
Ellis va pronunciar la conferència «La
física de partícules a inicis del segle XXI»,
per tal de posar-nos al dia dels nous rep-
tes a què s’enfronten els físics avui en dia
per esbrinar com està organitzada la
matèria en el nivell més profund. 

DIRECTOR DEL CERN
El doctor Ellis és assessor del director
general del CERN per a les relacions amb
els estats no membres del laboratori. És
físic teòric, interessat especialment en la
física de partícules, l’astrofísica, la cos-
mologia i la gravetat quàntica, però
bona part de la seva recerca està directa-
ment relacionada amb l’experimenta-
ció. 

Jonathan R. Ellis 
va pronunciar una xerrada
sobre les partícules 
a inicis del segle XXI

Partícules, clima i literatura a l’Any de la Física

Els seus estudis sovint han estat rela-
cionats amb les perspectives per a futurs
acceleradors. La interacció entre la física
de partícules i la cosmologia també ha
estat un dels seus camps més actius de
recerca durant molts anys.

L’Any de la Física també ens ha intro-
duït en el debat sobre el canvi climàtic.
Després de la projecció de la pel·lícula
The day after tomorrow (El día de maña-
na), de Roland Emmerich, va tenir lloc
un debat sobre el canvi climàtic en què
van intervenir Josep Enric Llebot,
catedràtic de Física de la Matèria
Condensada de la UAB, i Alba Cabañas,

L’assessor del CERN, Jonathan R. Ellis, durant la seva intervenció.

directora del Departament de Medi Am-
bient de Foment del Treball. El debat «El
canvi climàtic és qüestió de fe o de cièn-
cia?» va ser dirigit i moderat per Lluís
Reales, periodista i professor del Depar-
tament de Periodisme i de Ciències de la
Comunicació de la UAB.

Per acabar, la física i l’art van anar de la
mà amb la sessió «Física i literatura.
Cosmos, creativitat i poesia», amb la par-
ticipació de David Jou, catedràtic de l’À-
rea de Física de la Matèria Condensada
de la UAB, Josep Perelló, professor del
Departament de Física Fonamental de la
UB, i el col·lectiu Quark Poesia.
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Les obres són dels
artistes Anthony Caro,
Xavier Corberó 
i Pablo Palazuelo

La UAB acull tres importants escultures cedides
pel Museu d’Art Contemporani de Barcelona

La Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) i el Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (Macba) han arribat a un
acord pel qual el Museu cedeix a la
Universitat tres obres escultòriques que
s’han instal·lat al campus de Bellaterra.
Ambdues institucions han acordat tam-
bé desenvolupar conjuntament una
línia editorial sota la fórmula de la coe-
dició, amb la intenció d’impulsar i
diversificar la seva tasca editorial com a
mitjà per millorar el coneixement i la
investigació sobre la creació artística
contemporània.

Segons l’acord, el Macba cedeix tempo-
ralment a la UAB, per un període de cinc
anys, renovable, tres escultures pertan-
yents a la seva col·lecció. Els responsa-
bles de d’ambdues entitats han escollit,
de comú acord, tres obres i les seves ubi-
cacions. Així, davant de la Biblioteca i
Hemeroteca General s’ha ubicat Solar I
(1994), de Pablo Palazuelo, escultor que
ha rebut el premi Velázquez de les Arts
Plàstiques 2004; a la zona de la Facultat

de Ciències de l’Educació, a la rambla
Nord, s’hi han instal·lat dos monòlits de
basalt de Xavier Corberó, i Barcelona

El dia de la signatura del conveni es va fer una visita a les escultures.

Jornades de Sensibilització del Professorat
La Facultat de Ciències de l’Educació ha
endegat un debat sobre l’educació i el
sistema educatiu. L’objectiu és doble:
crear un espai de diàleg i reflexió sobre
les necessitats i els reptes que cal afron-
tar des del món de l’educació, i contri-
buir als debats més generals que s’estan
produint amb les conclusions de la dis-
cussió.

Aquesta acció durarà tot el curs acadè-
mic 2004-2005 i s’adreça a tots els mem-
bres del centre. La primera activitat, que
va tenir lloc els dies 1 i 2 de desembre de
2004, van ser unes Jornades de Sensi-
bilització estructurades a partir de diver-
sos actes.

D’una banda, el professor César Coll va
impartir una conferència sobre les

característiques, les necessitats i les ex-
pectatives socials que s’estan generant al
voltant d’un tema tant important com el
debat sobre l’educació. En segon lloc, es
van constituir grups de treball que van
analitzar quines són les claus i els princi-
pis del debat educatiu que es vol dur a
terme. 

Les Jornades es van cloure amb la pre-
sentació del llibre Política educativa i
igualtat d’oportunitats. Prioritats i pro-
postes, per part dels seus coordinadors i
professors de la UAB, Ferran Ferrer,
Xavier Bonal i Miquel Àngel Essomba.

El procés de debat acabarà amb una
jornada final oberta a tota la comunitat
universitària, que tindrà lloc els dies 5 i 6
de maig de 2005. Un moment de les jornades.
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materialitzarà amb una línia editorial de
nova creació, en el marc de la qual es
publicaran de tres a sis llibres cada any.
Aquesta col·lecció s’iniciarà amb un
volum que contindrà dos textos, de David
Harvey i Neil Smith, provinents de les
conferències que van oferir en un semina-
ri al Macba. A continuació es publicarà un
text inèdit de Jacques Rancière. Ambdues
publicacions estan previstes per a la pri-
mavera de 2005.

El 17 de desembre, el rector Lluís Ferrer
i Manuel Borja-Villel, director del Macba,
van signar aquests acords i seguidament
van anar a l’Hemeroteca per inaugurar
les escultures.

Una de les obres està ubicada al
davant de l’Hemeroteca General

i les altres dues, a la rambla
Nord del campus de Bellaterra 

Discovery (1987), una escultura de ferro
forjat, obra d’Anthony Caro, un dels artis-
tes britànics vius més influents en l’escul-
tura de la segona meitat del segle XX.
D’altra banda, la col·laboració editorial es
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Els dies 29 i 30 de novembre i 1 de desem-
bre van tenir lloc, a la Facultat de Dret de
la UAB, les V Jornades Interdisciplinàries
d’Estudi, organitzades per la Diploma-
tura de Relacions Laborals. Segons va
explicar Anita Amorim, oficial de progra-
mes per a l’Amèrica Llatina de l’IPEC
(Programa Internacional per a l’Era-
dicació del Treball Infantil), de l’Orga-
nització Internacional del Treball, en la
conferència inaugural de les Jornades, al
món treballen gairebé 254 milions de
nens. D’aquests milions, 180 són explo-
tats de manera intolerable, estan impli-
cats en treballs diversos i en alguns casos
són víctimes de servitud sexual. 

Els convenis internacionals sobre pro-
tecció de la infància són violats sistemà-
ticament. Anita Amorim va analitzar les
diverses activitats dutes a terme en

L’explotació infantil, protagonista d’unes
jornades que organitza Relacions Laborals

defensa de l’educació i de la lluita contra
la pobresa com a elements clau per era-
dicar l’explotació infantil. Va remarcar
que cada any que el nen va a l’escola es
redueix de manera significativa la pro-
babilitat de ser víctima de l’explotació
econòmica. També s’ha d’aconseguir
enfortir el paper dels pares i mares de
família per combatre les dependències
econòmiques.

Les Jornades, que van tenir una
àmplia participació d’estudiants de la
Facultat de Dret, van generar uns

S’analitza el fenomen
dels 254 milions de nens
que treballen actualment 
a tot el món
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Balanç positiu de la Fira de Guadalajara 

La UAB ha fet un balanç positiu de la seva estada a la Fira Internacional del Llibre de
Guadalajara (Mèxic), que va tenir lloc del 26 de novembre al 4 de desembre. Hi va ser
present una nodrida representació de la Universitat, encapçalada pel rector Lluís
Ferrer, que va impartir la conferència magistral titulada «La educación en el contex-
to del cambio» (moment que recull la foto, on apareix amb el rector de la Universitat
de Guadalajara, José Trinidad Padilla i el rector de la UOC). També van participar en
les conferències els vicerectors Muriel Casals i Rafael Grasa, els professors Joaquim
Molins, Eugeni Giral, Romà Gubern, Ignacio Morgado, Manuel Ballbé, Josep M.
Figueres, Carme Riera, Anna Sallés i Jaume Serramona; la directora del Servei de
Publicacions, Magda Polo; i els estudiants Pere Alberola, Lleïr Daban, Sara Marín i
Inaldo Seixas. Aquesta fira és la trobada més important del món editorial en llengua
espanyola. A més, enguany hi tenia com a convidada d’honor la cultura catalana.

Miquel Gardeñes, Anita Amorim, Francesca Puigpelat i Maria Jesús Espuny.

Aprovades les noves
titulacions

FOTO-NOTÍCIA

debats molt vius i amb testimonis lle-
gits per alumnes de casos realment
punyents. S’hi va estudiar la legislació
protectora dels infants, des dels seus
orígens fins a l’actualitat; es va analitzar
també la situació a Espanya i a Cata-
lunya, i es van avaluar les polítiques
socioeconòmiques i la seva repercussió
en les condicions de treball. Els progra-
mes d’educació i formació professional
van ser també presents en els col·loquis
que es van fer després de cada con-
ferència.

El Consell Interuniversitari de Catalunya
(CIC) va debatre, el 23 de desembre pas-
sat, el mapa de les noves titulacions que
impartiran les universitats catalanes, i
va aprovar la proposta que es presentarà
al Consell Executiu de la Generalitat.

Pel que fa a la Universitat Autònoma
de Barcelona, s’ha aprovat la integració
al sistema públic de l’Enginyeria Tèc-
nica Industrial, especialitat de Química
Industrial, que s’imparteix a l’Escola
Universitària Politècnica de Medi Am-
bient de Mollet del Vallès. També s’han
aprovat dos màsters de Veterinària en
àmbits d’interès per al sector de la rama-
deria (sanitat veterinària i indústries
agroalimentàries i veterinària), que im-
partiran conjuntament l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Agrària de la Uni-
versitat de Lleida i la Facultat de Veteri-
nària de la UAB.
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les universitats de l’Estat
amb un nombre major
d’aquestes acreditacions

36 programes de doctorat
obtenen la Menció de Qualitat

Un total de 36 programes de doctorat de
la UAB han obtingut la Menció de
Qualitat que concedeix el Ministeri
d’Educació i Ciència (MEC). Aquesta
acreditació és un referent de garantia de
qualitat i un requisit necessari per parti-
cipar en les convocatòries d’ajudes a la
mobilitat de professors i d’estudiants i
per obtenir subvencions per a despeses
relacionades amb el desenvolupament
del programa.

El MEC ha renovat totes les mencions
de qualitat que va atorgar el curs passat a
28 programes de doctorat de la UAB i ha
atorgat aquesta distinció a 8 programes
de doctorat més per al curs 2004-2005.
D’aquesta manera, la UAB es manté
entre les universitats de l’Estat amb un
nombre major de programes de doctorat
amb la Menció de Qualitat.

CERTIFICACIÓ EXTERNA
La certificació és un procés d’avaluació
externa, realitzada per l’Agencia Na-
cional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), i sol·licitada, de
manera voluntària, per cada programa
de doctorat que s’ha d’avaluar. Aquesta
avaluació comprova el nivell científic i

tècnic, així com els continguts, l’estruc-
tura i els objectius de cada programa.

La UAB ofereix un total de 84 progra-
mes de doctorat per a aquest curs acadè-
mic. Per tant, un 42,8 % de tota l’oferta
ha rebut la Menció de Qualitat.

En total, la Universitat Autònoma de
Barcelona té 2.893 estudiants de docto-
rat matriculats per al curs 2004-2005. És
la primera universitat catalana en nom-
bre total d’alumnes de doctorat i la sego-
na de l’Estat, només superada per la
Universitat Complutense de Madrid. 

El curs 2003-2004, tres-cents vint-i-dos
doctorands van llegir la seva tesi docto-
ral a la UAB.

L’Escola de Postgrau coordina els doctorats.

BREUS

L’Escola de Cultura de Pau de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) ha presentat
l’Informe 2004 sobre la situació dels drets
humans a escala mundial.
Segons aquest informe, l’any 2004 ha finalitzat
amb la pitjor situació dels drets humans al
món del darrer mig segle. Destaca les crisis
obertes a la regió sudanesa de Darfur i a
l’Iraq. L’Informe de l’Escola de Cultura de Pau
també recorda la demanda de l’Oficina 
de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides
per als Drets Humans de més de seixanta
milions de dòlars (dues terceres parts del
pressupost global) a la comunitat internacional
per poder dur a terme la seva tasca.

L’Escola de Cultura de Pau 
presenta l’Informe 2004

Foro Español de Pacientes

El doctor Ferran Morell Brotad va ser nomenat
director del Departament de Medicina el 15 
de novembre. El professor Morell és metge 
especialista en pneumologia i cap del Servei 
de Pneumologia de l’Hospital Universitari 
de la Vall d’Hebron. Ha estat l’impulsor, 
l’organitzador i el coordinador del Programa 
de Trasplantament Pulmonar de l’Hospital de
la Vall d’Hebron i és president de la Fundació
Catalana de Pneumologia. Ha dirigit també
nombroses tesis doctorals i ha publicat un bon
nombre d’articles en les revistes científiques
de l’Estat i internacionals més prestigioses. 
El doctor Morell ha estat Premi Ciutat 
de Barcelona de Ciència (1995) i també Premi
Ramon Llull de Ciència (2003).

Ferran Morell, nou director 
del Departament de Medicina

La seguretat de les dades personals, a debat
L’Escola de Prevenció i de Seguretat
Integral (EPSI) va dur a terme, el 15 de
desembre passat, a Casa Conva-
lescència, la jornada La Seguretat en el
Tractament de les Dades de Caràcter
Personal a l’Administració Pública.

Els professionals participants van
apuntar l’existència de dues posicions
enfrontades a l’hora d’establir una nor-
mativa en matèria de seguretat. D’una
banda, la de les administracions públi-
ques i el sector privat, que necessiten les
dades per a un funcionament més efi-

cient i eficaç. De l’altra, l’interès de les
persones físiques per controlar les seves
dades personals. Els ponents van con-
cloure que cal elaborar un reglament que
harmonitzi els interessos de les dues
parts i garanteixi els drets dels ciutadans.

Hi van assistir, entre altres experts,
Joan Codina, de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades; Antoni Bosch, presi-
dent de Catalunya i Balears d’ISACA;
Joan Sorribes, director de l’ETSE, i
Manuel Ballbé, catedràtic de Dret
Administratiu i director de l’EPSI.

A la seu de l’AECC (Asociación Española
Contra el Cáncer) a Madrid, s’hi va presentar,
el 14 de desembre passat, el Foro Español de
Pacientes, un espai de reflexió, deliberació,
informació i investigació, que neix arran de 
la posada en marxa del moviment de defensa
dels drets dels pacients des de la societat
civil, iniciat el 2002 amb la presentació 
a Brussel·les de la Carta dels Drets dels
Pacients Europeus i reprès el maig de 2003
amb la Declaració de Barcelona. També es
van presentar el Centre de Documentació 
per a Pacients (www.webpacientes.org/cdoc) 
i l’estudi «Els principis de la Declaració de
Barcelona i el seu tractament a les lleis estatals
i autonòmiques», elaborat per la Fundació
Biblioteca Josep Laporte, que s’encarrega 
de la gestió i direcció estratègica del Foro.
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Els estudiants de la llicenciatura de
Publicitat de la UAB han obtingut 31 dels
50 premis Drac Novell 2004. L’Associació
Empresarial Catalana de Publicitat ator-
ga aquests premis a estudiants de publi-
citat i comunicació de tot el món que
presenten anuncis en vuit categories,
segons anunciïn productes de consum o
serveis en premsa gràfica, cartells, televi-
sió o cinema i ràdio. 

Darrere de la UAB, amb 31 premis, es
van situar els estudiants de la Universitat
Ramon Llull i de l’Escola de Creatius

Els guardons als 
estudiants de publicitat
constaten un any més 
el bon nivell de la UAB

Els estudiants de Publicitat
triomfen als premis Drac Novell

ICOMI, de la Universitat Abat Oliva,
ambdós amb vuit premiats. Els estu-
diants de la UAB van obtenir tres dracs
d’or, màxima distinció al millor anunci
de cada categoria, i el premi especial del
públic en la categoria de televisió. 

El Drac Novell és l’únic festival del món
adreçat als estudiants universitaris que
té lloc dins d’un marc empresarial i pro-
fessional. Els premis, que enguany han
arribat a la setena edició, posen de mani-
fest la qualitat de la formació que impar-
teixen les universitats i els centres d’en-
senyament de publicitat, a la vegada que
pretenen facilitar als futurs professionals
la possibilitat de donar a conèixer les
seves creacions a representants del món
empresarial i professional i apropar la
professió i l’empresa a la comunitat uni-
versitària.

http://www.uab.es/sim

UAB Idiomes ha estrenat web fa molt poc temps. Des del nou web, a
més de poder consultar tot tipus d’informació sobre els cursos que
ofereix aquesta escola d’idiomes, es pot accedir a altres serveis oberts
a tota la comunitat universitària, com a ara el Simtrad, un servei de
traducció de textos. D’altra banda, també es pot accedir a un total de
vuitanta Ctest per posar a prova el domini de l’anglès, organitzats per
grups i nivells. I per als alumnes d’UAB Idiomes (el que abans era el
Servei d’Idiomes Moderns), s’hi ha penjat també el Liguassist Online,
un sistema d’autoaprenentatge de l’anglès amb el qual es pot treba-
llar, mitjançant fitxes, tant la gramàtica com el vocabulari o la sinta-
xi. A més, des d’aquest web també podeu accedir a l’edició en línia de
les revistes Time i The Economist sense haver de pagar cap taxa.

EL WEB

Dos premis literaris per a 
Adolf Tobeña i Pere Ballart

NOTÍCIES

La Facultat de Ciències de la Comunicació acull els estudis de Publicitat.
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El director del Departament de Psiquiatria i
de Medicina Legal, Adolf Tobeña (a la foto),
va guanyar el premi europeu de divulgació
científica Estudi General, que convoca 
la Universitat de València en el marc la
concessió dels premis literaris d’Alzira.
L’obra guanyadora, Màrtirs mortífers.
Biologia de l’altruisme letal, descriu 
els perfils típics dels màrtirs suïcides, 
així com els dels seus inductors. El premi
té una dotació econòmica de divuit mil
euros i el publicarà l’editorial Bromera.
D’altra banda, Pere Ballart, professor 
del Departament de Filologia Espanyola, 
ha estat el guanyador de la 21a edició 
del premi Josep Vallverdú d’assaig 
que concedeixen l’Ajuntament de Lleida 
i l’Institut d’Estudis Ilerdencs. L’obra 
guanyadora, El riure de la màscara. Formes
en la poesia contemporània, ajuda a 
entendre més la poesia alhora que pretén
redescobrir les virtuts d’aquest gènere.
Aquest assaig és fruit d’un camí iniciat 
per l’autor amb dos estudis previs sobre la
ironia i sobre la poesia. Ballart ha guanyat
un premi en metàl·lic de 9.000 euros 
i la publicació del llibre a Pagès Editors.
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La Mediterrània va patir canvis climàtics abruptes 
Investigadors de l’ICTA de la UAB, el CSIC i la UB fan la recerca

Publicada a Science, 
la recerca demostra grans
canvis en el clima de la
Mediterrània en el passat

Rainer Zahn, investigador de l’Institut de
Ciència i Tecnologia Ambientals de la
Universitat Autònoma de Barcelona, jun-
tament amb científics de la Universitat
de Barcelona i del CSIC, han publicat un
article a la revista Science on demostren
que el clima a la regió del Mediterrani
occidental va experimentar repetida-
ment períodes de canvis molt ràpids i
intensos en el passat. La informació so-
bre aquests canvis s’ha obtingut a partir
de l’estudi dels sediments del mar d’Al-
boran (entre Gibraltar i el cap de Gata). 

Els canvis climàtics van estar relacio-
nats amb canvis en els corrents oceànics
a l’Atlàntic Nord i amb variacions en la
intensitat del Corrent del Golf. Segons
demostra la recerca, les fluctuacions en
el clima van ser causades per una inva-
sió d’aigües subpolars a la regió nord-est
de l’oceà Atlàntic que van afectar el
Mediterrani oest i el mar d’Alboran. Els
investigadors també han observat fòssils
en els sediments marins corresponents
a vegetals de la Península, que demos-
tren que els canvis en el clima van afec-
tar la Península Ibèrica a gran escala, i
van provocar cicles d’aridesa i desertifi-
cació. Aquests canvis del passat, ocorre-
guts fa aproximadament 250.000 anys,
van tenir lloc al llarg d’unes poques
dècades, és a dir, en l’escala d’una vida
humana.

OPINIÓ

Cicló sobre l’oceà Atlàntic. 

Qüestions per resoldre

La radiació solar a la superfície de la Terra
escalfa més i s’absorbeix més a latituds baixes
que a altes. Els corrents oceànics i atmosfèrics
redistribueixen l’energia del planeta i determi-
nen el que anomenem clima. Els canvis que
experimenta la composició de l’atmosfera a
causa de les activitats humanes poden alterar
la circulació de l’aire i de l’aigua? La comunitat
científica majoritàriament creu que sí, però
encara hi ha qüestions importants per resol-
dre. Els estudis paleoclimàtics mostren que el
clima terrestre no és tan estable com es pen-
sava, sinó que ha experimentat canvis sobtats,
en centenars i fins i tot en poques desenes
d’anys. Saber si les accions humanes actuals
poden induir canvis del clima ràpids és, per
tant, un punt clau en la recerca climatològica
actual. 

En un article recent publicat a Science per un
grup d’investigadors, entre els quals hi ha
Rainer Zahn, investigador actualment a l’ICTA,
es mostra que, en el passat, a la Mediterrània
occidental també hi ha hagut canvis sobtats
del clima i que aquests s’han donat més en
períodes d’escalfament que de refredament.
Cal saber quins mecanismes han produït
aquests canvis sobtats i a l’article es diu que
probablement són alteracions en la circulació
oceànica. La Mediterrània, doncs, segueix les
pautes climàtiques globals.

JJoosseepp  EEnnrriicc  LLlleebboott
Catedràtic del Departament de Física

L’ICTA consolida un potent grup per a l’estudi del canvi climàtic
Rainer Zahn s’ha incorporat a l’ICTA
com a investigador ICREA per consolidar
un grup de recerca internacional espe-
cialitzat en l’estudi del canvi climàtic. Els
investigadors d’aquest grup centren la
seva activitat a esbrinar les causes natu-
rals del canvi climàtic mitjançant la
reconstrucció del clima del passat
(paleoclimatologia). 

En els darrers anys, l’ICTA ha incorpo-
rat diferents investigadors que feien la
seva recerca en centres europeus i ame-
ricans: el doctor Antoni Rosell, proce-
dent de la Universitat de Durham
(Anglaterra), el doctor Pere Masqué
(Marine Sciences Research Center, State
University of New York at Stony Brook),
el doctor Graham Mortyn (California

State University, Fresno), la doctora
Sybille van den Hove (Bèlgica) i el doctor
Rainer Zahn. A aquest grup d’investiga-
dors, s’hi afegirà, la primavera vinent, la
doctora Patrizia Ziveri (Paleoclimatology
and Paleoecology Department, FALW,
Vrije Universiteit Amsterdam, Holanda),
especialista en paleoclimatologia i paleo-
ecologia.

                  



Grup d’Investigació en Estrès i Salut (GIES)

GRUP D’ESTUDIS

Estudia els pensaments,
conductes i emocions que
poden influir directament
o indirecta en el decurs
d’una malaltia
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nals, la SIDA, la preparació psicològica
per a procediments mèdics estressants,
la psiconeuroimmunologia, la qualitat
de vida en malalts, l’estrès, les creences i
il·lusions que afecten la salut i els progra-
mes d’educació per a la salut.

Tal com explica el director del grup
d’investigació, Jordi Fernández Castro, la
psicologia té una influència molt gran en
el desenvolupament d’una malaltia: «No
n’hi ha prou amb el tractament mèdic
que segueixi el malalt, sinó que també
depèn, entre d’altres, per exemple, de la
percepció de control del pacient davant

Aquest és l’equip que conforma el GIES.

la malaltia». Seria el cas de dues perso-
nes amb malalties cròniques, en què el
desenvolupament de la malaltia pot ser
diferent segons com l’afrontin.

Un altre dels factors psicològics que
pot afectar la salut és l’adhesió terapèu-
tica: «Per exemple, en una malaltia com
la SIDA», explica l’investigador del grup
Francisco Villamarín, «la mida en què els
pacients segueixin el tractament farma-
cològic dependrà de l’evolució de la
malaltia». Les variables psicològiques, a
més a més, són predictives; a llarg termi-

El Grup d’Investigació en Estrès i Salut
(GIES) –grup amb autorització de nom
específic– es va crear, impulsat pel pro-
fessor Ramon Bayés, fa uns deu anys, a
la UAB. El seu objectiu és estudiar cien-
tíficament tots els factors psicològics
que afecten l’estat de la salut. Con-
cretament, s’estudien les conductes, les
emocions i els pensaments que poden
influir directament o indirectament en
el decurs d’una malaltia.

Un objectiu del GIES d’especial interès
és el desenvolupament dels principis
psicològics del canvi d’hàbits per acon-
seguir prevenir diferents riscos per a la
salut.

La metodologia de recerca preveu el
treball interdisciplinari i la combinació
d’estudis experimentals de laboratori
amb estudis observacionals de camp.
Així, els principals camps de treball són
el dolor crònic, la psicooncologia, les
cures pal·liatives per a malalts termi-

L’efecte de la musicoteràpia 
en l’ansietat preoperatòria o els
aspectes emocionals del pacient
en la llista d’espera són alguns
aspectes estudiats en les tesis

Els projectes

ni es pot preveure com estarà el malalt si
s’estudien els factors psicològics.

Algunes de les tesis llegides pels mem-
bres del grup els darrers anys analitzen
aspectes com l’efecte diferencial de l’op-
timisme i la competència personal en un
procés d’estrès, la relació entre la percep-
ció de control i l’adaptació a la malaltia
en pacients amb càncer de mama, la
qualitat de vida en pacients trasplantats
de medul·la òssia, l’efecte de la musico-
teràpia en l’ansietat preoperatòria, els
aspectes emocionals del pacient en la
llista d’espera o la relació entre els valors
interpersonals i la síndrome d’esgota-
ment professional en treballadors do-
cents i no docents en l’àmbit educatiu.

MEMBRES DEL GRUP
El GIES està format per Ramon Bayés,
Tomás Blasco, Xavier Borràs, F. Javier
Bueno, Sílvia Edo, Jordi Fernández
Castro, Joaquim T. Limonero, Francisco
Villamarín, Maria Álvarez, Jenny Moix,
Eva Romero, Tatiana Rovira, Antoni
Sanz, Antoni Font i Andreu Chamorro. 

Tots ells duen a terme projectes en
col·laboració amb centres hospitalaris
com l’Hospital de Sant Pau, l’Hospital
del Sagrat Cor, l’Hospital Parc Taulí o
l’Hospital Germans Trias i Pujol, com
també amb administracions i organis-
mes públics com l’Agència de Salut
Pública de l’Ajuntament de Barcelona o
el Programa d’Educació per a la Salut de
la Generalitat de Catalunya.
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Darrerament, el GIES ha realitzat dos impor-
tants projectes d’investigació. D’una banda,
l’«Anàlisi dels efectes de la percepció de con-
trol sobre el benestar, l’estrès i la salut», que
està pràcticament finalitzat i es troba en la
fase de publicació de resultats. Aquest va con-
sistir a realitzar tres experiments sobre la
influència mútua entre cognicions de control,
estat d’ànim i reactivitat fisiològica, i tres estu-
dis de camp sobre la relació entre cognicions
de control i adaptació i benestar de persones
amb problemes de salut.

D’altra banda, actualment s’està fent el pro-
jecte «Control percebut, afrontament i emo-
cions: un estudi experimental de les seves
interrelacions», que consisteix en una sèrie
d’experiments adreçats a determinar com la
percepció de control i els estats d'ànim s’in-
flueixen mútuament i determinen de forma
conjunta tant la reactivitat fisiològica com l’a-
frontament a les situacions d’estrès.
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L’empresa Scytl Online World Security,
empresa derivada (spin off) de la UAB
creada l’any 2001, ha estat guardonada
amb el premi European IST, la distinció
més prestigiosa per a empreses de base
tecnològica a Europa, patrocinada per la
Comissió Europea. Scytl es dedica a la
recerca i el desenvolupament de siste-
mes de seguretat electrònics, i ha estat
una de les vint empreses distingides
d’entre les 430 candidatures de 29 països
que van optar al premi. 

Les vint empreses premiades van parti-
cipar en l’European IST Prize Winners
Village, que va tenir lloc a l’Haia (Holan-
da) el novembre passat. 

Els productes de l’empresa pretenen
traslladar a l’activitat que es desenvolu-
pa en línia les mesures de seguretat que
existeixen en el món real. Ofereix una
gamma de productes tant per al sector
públic com per al sector privat, per uti-
litzar, per exemple, en les juntes gene-
rals d’accionistes o en les eleccions sin-
dicals. Scytl va participar activament en

Aquesta empresa
derivada de la UAB ha
estat guardonada amb 
el premi European IST

L’Esfera UAB participa a la fira internacional Biospain 2004
L’activitat de recerca, docència i serveis
de la Universitat Autònoma de Barce-
lona i del conjunt de l’Esfera UAB, rela-
cionada amb la biotecnologia i la bio-
medicina, es va representar a la fira
Biospain 2004, que va tenir lloc entre
els dies 29 i 30 de novembre a Barce-
lona. 

Biospain 2004 és la Fira Internacional
de Biotecnologia Espanyola, organitza-
da per l’empresa Genoma España, el
CIDEM de la Generalitat de Catalunya i
l’Associació Espanyola de Biotecno-
logia. El seu objectiu és facilitar una pla-
taforma de negoci efectiva per als actors
del sector biotecnològic. La fira facilita
acords entre emprenedors, empreses,

inversors i institucions, de tal manera
que els participants generen oportuni-
tats de negoci. Aquest entorn permet
conèixer i comparar les millors pràcti-
ques en la creació de bioempreses, en 
la transferència de biotecnologia, en la
captació de recursos i inversions, i en les
plataformes tecnològiques de serveis de
genòmica, proteòmica, bioinformàtica,
bancs de DNA i parcs científics. 

Tot coincidint amb aquesta important
fira, va tenir lloc la vuitena edició del
Biotec & Finance Forum, una iniciativa
de la Comissió Europea dissenyada
específicament per a la innovació i els
negocis en l’àmbit de la biotecnologia a
Europa. 

Scytl rep la distinció europea més prestigiosa
per a empreses tecnològiques
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Biospain és la Fira Internacional de Biotecnologia.

Andreu Riera: «Un emprenedor
ha de ser capaç d’engrescar»

Andreu Riera va crear l’empresa Scytl l’any
2001 arran de la seva pròpia experiència de
recerca, acumulada des de 1994. Ara, l’em-
presa és dirigida per Pere Vallès i ell hi ocupa
el càrrec de conseller delegat.

Quin va ser el fet clau que el va animar a crear
la seva pròpia empresa?
Vaig detectar una oportunitat de mercat, que
encara no era resolta, i em vaig sentir amb els
coneixements i la confiança suficients per
donar-hi una resposta satisfactòria. Això
constituïa la base racional sobre la qual es va
gestar la decisió, sempre una mica irracional
i passional, d’abandonar unes condicions més
estables i previsibles per llançar-se a la incer-
ta aventura d’emprendre.

Quines qualitats pensa que ha de tenir un
emprenedor?
Ha de sentir atracció pel desconegut, ha de
ser equilibrat, ha de ser capaç d’autoengres-
car-se i d’engrescar els del seu voltant, ha de
ser honest, infatigable i compromès, ha d’es-
tar disposat a compartir i, sobretot, ha de
poder afrontar les dificultats com a problemes
als qual sempre es pot trobar una solució,
més que no pas com a barreres. 

la iniciativa més gran de vot electrònic
que s’ha dut a terme mai a Europa,
«Madrid Participa». Una altra de les
seves activitats més destacades va ser la
creació del mòdul «Pnyx.government»,
que reforça la seguretat, la transparèn-
cia i la privacitat de la primera platafor-
ma de vot electrònic permanent que
s’ha construït, situada al cantó suís de
Neuchâtel.

Scytl On Line World Security, al complet.

Andreu Riera, conseller delegat de Scytl.
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La UAB va aplegar alguns dels experts en
seguretat alimentària més destacats a
escala internacional, del 22 al 26 de
novembre, amb motiu del III Taller sobre
Mètodes Ràpids i Automatització en
Microbiologia Alimentària, amb l’objec-
tiu de donar a conèixer els mètodes més
recents per detectar ràpidament els
microorganismes que es troben habi-
tualment als aliments i a l’aigua, i garan-
tir, així, la seguretat i la higiene.

El ponent principal del taller va ser
Daniel Y. C. Fung, catedràtic de la

Daniel Y. C. Fung,
expert en microbiologia
dels aliments, va ser el
ponent principal del taller

BREUS

La llúdriga habitava, temps enrere, gran
part dels rius europeus. Des del segle XX,
ha minvat en nombre i ha desaparegut 
de moltes regions del continent. 
Per aquesta raó, en els darrers anys, 
s’han endegat programes de protecció 
i reintroducció. Investigadors de la UAB i 
la UPF han analitzat l’ADN mitocondrial de
poblacions de tot Europa per conèixer-ne 
la variabilitat genètica. Gràcies als resultats,
han pogut deduir l’origen de les llúdrigues
de la Península. La recerca, dirigida per 
la professora Montserrat Ponsà, indica 
que, segurament, les poblacions actuals 
de llúdriga europea provenen de 
recolonitzacions postglacials procedents 
de refugis situats a l’est d’Europa.

La convulsa societat catalana dels anys
trenta és el marc on s’ha situat la tesi 
doctoral de Neus Real, dirigida pel professor
Jordi Castellanos i Vila, del Departament 
de Filologia Catalana. L’estudi detalla els 
canvis socials ocorreguts al primer terç del
segle XX, en especial l’entrada de la dona 
en la producció literària. Com a resultat, 
va aparèixer una generació d’escriptores 
de la qual Mercè Rodoreda és la principal
representant. L’estudi prova que la seva
obra Aloma (acabada l’abril de 1936) 
va ser un èxit perfectament comprensible,
així com el primer punt d’arribada d’una
voluntat personal definida per la implicació
al cent per cent amb la cultura catalana.

Estudi sobre les escriptores
catalanes del anys trenta 

L’investigador de la UAB Antoni Lardín 
analitza el món obrer català durant el 
franquisme primerenc, tant els aspectes
quotidians com els conflictes laborals 
i l’activitat política, en la seva tesi titulada
«Condicions de treball, conflictivitat 
laboral i militància política clandestina. 
Els obrers industrials catalans i el PSUC
(1939-1959)». Lardín analitza com la 
dictadura franquista va suposar un pas
enrere en l’organització i les condicions de
treball dels obrers, i com sindicats i partits
com el PSUC van haver de continuar la seva
militància antifranquista en la clandestinitat.

Tesi del món obrer català

Variabilitat genètica 
de les llúdrigues d’Europa

Universitat Estatal de Kansas (Man-
hattan, Kansas, EUA), especialitzat en
microbiologia dels aliments. En el
taller, organitzat pel Centre Especial de
Recerca Planta de Tecnologia dels
Aliments i el Departament de Ciència
Animal i dels Aliments de la UAB,
també hi van participar ponents com
Daniel Ramon Vidal, investigador de
l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia
dels Aliments de València, expert en
aliments transgènics; i Armand Sán-
chez Bonastre, director del Servei
Veterinari de Genètica Molecular de la
UAB. Al llarg de les jornades, dirigides
pels professors Marta Capellas i Josep
Yuste, es van dur a terme dues sessions
pràctiques al laboratori per assajar
diversos mètodes microbiològics rà-
pids.

Daniel Y. C. Fung, ponent principal del taller.

Descobreixen que alguns fàrmacs contra la
malària poden produir problemes a l’oïda 

La malària és una malaltia causada per
un protozou que transmet el mosquit
Anopheles. A Moçambic, hi és endèmica
i té una elevada incidència en la pobla-
ció. Existeixen diversos fàrmacs per
tractar-la, però s’ha vist que alguns
poden causar lesions a l’oïda més o
menys greus.

La tesi de la professora Vitoria Branco,
dirigida pel professor Alfonso Rodríguez
Baeza, del Departament de Medicina de

la Universitat Autònoma de Barcelona,
ha estudiat l’ús de diferents fàrmacs
contra la malària, en aquest país africà,
per conèixer quins d’aquests intervenen
en l’aparició de problemes auditius. 

L’estudi ha permès concloure que els
fàrmacs antimalàrics actualment reco-
manats a Moçambic tenen una alta
incidència d’ototoxicitat (problemes a
l’oïda), entre altres efectes secundaris, i,
per tant, es fa necessària la seva revisió.

Experts internacionals en
seguretat alimentària, a la UAB
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Mobilitat formativa per al PAS     
Aquest mes de gener s’inicia el Programa

Serà de caràcter 
voluntari i tindrà 
una modalitat interna 
i una altra d’externa 

El personal d’administració i serveis
tindrà l’oportunitat, a partir d’aquest
mes de gener, d’accedir a un Programa
de Mobilitat Formativa, voluntari, que
pretén potenciar el desenvolupament
professional i personal del PAS. Aquest
programa s’ha endegat en detectar-se la
necessitat de fomentar l’aprenentatge, el
coneixement de l’organització i la mobi-
litat per facilitar el progrés professional i
la formació en altres llocs de treball. 

També, el Pla Director de la UAB 2002-
2006 recollia en els seus objectius la
millora de la competència professional i
la capacitat de desenvolupament del
personal amb una política de formació i

d’estímuls activa. Entre les actuacions
específiques per assolir aquest objectiu
s’inclou el foment de la mobilitat interna
per donar resposta ràpida a les necessi-
tats canviants de la Universitat.

El Programa no pot implicar modifica-
cions en les situacions administratives
del personal que s’hi aculli, atès que s’ar-
ticula com un projecte específic de
desenvolupament professional i de for-
mació i, en cap cas, no pot donar lloc a
mecanismes de provisió de llocs de tre-
ball diferents dels previstos a la legislació
vigent en matèria de funció pública.

DUES MODALITATS
Les modalitats del Programa són dues:
internes i externes. Pel que fa a la moda-
litat interna, s’adreça, preferentment, a
auxiliars administratius i administratius
de nivells bàsics, laborals dels grups 3 i 4.
Dins d’aquesta modalitat hi ha tres
opcions diferents: nous projectes; lloc de
treball no ocupat temporalment, i inter-
canvis. La modalitat externa té també
tres opcions diferents: altres universitats
o organitzacions públiques o privades;
nous directius, i estades organitzades per
altres institucions.

Els participants que accedeixin a una
mobilitat formativa rebran una certifica-
ció. La Unitat de Formació juntament
amb la Comissió de Mobilitat Formativa
s’encarregaran de valorar les sol·licituds.

BREUS

Del 24 de gener a l’11 de febrer té lloc 
el període d’exàmens a la UAB. Per tal 
de facilitar als estudiants la seva preparació
en l’entorn més adequat, la Universitat 
ha habilitat més d’una trentena d’espais
per a l’estudi. 
El referent bàsic és la Sala d’Estudi de la
UAB, ubicada a les plantes –2 i –3 de la
Biblioteca de Ciències Socials. Aquesta sala
és oberta les vint-i-quatre hores de tots 
els dies de l’any. Però, a banda d’aquest
emplaçament, els dies laborables hi ha les
instal·lacions de les tretze biblioteques de
la UAB. L’horari és de dilluns a divendres,
de les 8.30 a les 21 h, aproximadament. 
Totes les facultats i centres docents disposen
de sales pròpies destinades a l’estudi, que
estan obertes tot el dia. En alguns casos, 
a més, des de la setmana blanca fins al
darrer dia dels exàmens, amplien el seu
horari fins a la matinada o obren el cap de
setmana. El Servei d’Activitat Física (SAF)
ha destinat la meitat de l’espai d’esbarjo 
de l’edifici central per a l’estudi. 
Allà s’hi han instal·lat forns microones 
i diverses màquines d’aliments.

La UAB habilita espais per a
l’estudi durant els exàmens

El portal ja informa 
en castellà i en anglès
El portal institucional de la UAB ofereix,
des del mes de desembre passat, una
àmplia i molt completa informació en 
castellà i en anglès. Amb aquesta ampliació
de continguts, el portal de la UAB vol arribar
a nous públics, tant europeus com de la
resta del món. El portal institucional és,
per a molts usuaris, el primer contacte
amb la Universitat. Per tant, gran part 
d’aquests continguts s’han adaptat i 
dissenyat específicament per resoldre 
els dubtes i respondre a les qüestions que
plantegin estudiants, professors i visitants
des de qualsevol punt del planeta.
L’entrada en funcionament del nou portal
de la UAB amb l’inici d’aquest del curs 
va suposar un salt qualitatiu en la millora
de la informació i dels serveis que 
s’ofereixen mitjançant aquesta eina.

Rafael Fernández i Paloma Sánchez van fer la
primera experiència de mobilitat formativa.

Una primera experiència
L’any passat es va fer una primera experiència
de mobilitat formativa amb dues persones de
la UAB: Paloma Sánchez i Rafael Fernández,
que van fer una estada de quatre mesos en un
lloc de treball diferent del seu. Paloma
Sánchez, que ocupa un lloc a la Gestió
Acadèmica i Suport Logístic de l’ETSE, va anar
a la secretaria de Rectorat; i Rafael Fer-
nández, que treballa a la Consergeria de la
Facultat de Filosofia i Lletres, va estar-se al
lloc habitual de Paloma Sánchez, la Gestió
Acadèmica.

Tots dos valoren l’experiència de forma molt
positiva. Per a Rafael Fernández: «L’estada
m’ha servit per conèixer i poder aplicar nous
mètodes de treball a algunes de les meves tas-
ques diàries; a més, he vist la importància de
consensuar la feina amb els companys».

Paloma Sánchez coincideix: «He après molt
en l’àmbit de les habilitats i no tant en el tècnic,
que és més específic de cada lloc; sobretot he
après a treballar en equip, a adaptar-me a
noves situacions, etc.». 

Personalment, tots dos destaquen també que
l’experiència els ha estat molt enriquidora.

          



El professorat, en el termini màxim de
deu dies naturals a comptar de l’endemà
de la publicació de la convocatòria d’a-
valuació de l’activitat docent al portal de
la UAB, haurà de presentar la sol·licitud
al Registre General. 

L’Oficina de Planificació i de Qualitat
(OPQ) de la UAB trametrà al docent les
dades de què disposa sobre la seva
docència, en un termini màxim de tren-
ta dies. Un cop presentada la sol·licitud,
el professor disposarà d’un màxim de
seixanta dies per tal d’elaborar i presen-
tar tota la documentació que requereix
per a l’avaluació del període 2000-2004

L’avaluació permetrà
als professors obtenir 
el complement docent
autonòmic

Convocada l’avaluació de 
l’activitat docent del professorat

BREUS
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(setembre 1999-setembre 2004), segons
el Manual de la UAB, i presentar-la al
Registre General. En un màxim de tres
mesos, la Comissió d’Avaluació i Control
del Professorat resoldrà i comunicarà els
expedients avaluats.

TRAMITACIÓ A L’ AQU
Finalment, aquesta comissió trametrà a
l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari a Catalunya (AQU) la llista
de professors ordenats en grups, en fun-
ció de la valoració que hagin obtingut.

La convocatòria, adreçada al personal
docent, permetrà obtenir el comple-
ment docent autonòmic. 

L’imprès de sol·licitud, les bases de la
convocatòria i tota la informació sobre
el procediment que s’ha de seguir es
poden trobar al web de l’Oficina de
Planificació i de Qualitat de la UAB:
www.uab.es/opq.

Nicaragua vista pels ulls del fotògraf Romero
Joan Carles Romero Santín, realitzador i fotògraf de l’ICE de la UAB, va exposar a la
Sala d’Exposicions de la UAB, fins al mes de desembre passat, un recull de fotografies
que dibuixen en els rostres dels seus protagonistes l’esdevenir de Nicaragua. Dins un
dels projectes d’investigació arqueològica de la UAB i la UNAN-Managua, amb la
col·laboració del CSIC, Romero ha sabut captar les experiències dels habitants de la
costa atlàntica nicaragüenca.

Als jaciments de Karoline i El Cascal de Flor de Pino troba dones, homes i nens que
porten escrita al rostre la vida d’un país ple de daltabaixos, però també la lluita per
constituir les bases d’un futur millor. Mirades que dibuixen un futur incert però en
plena evolució. Es dóna a conèixer, així, la vida d’una regió mostrant una realitat
històrica, sociològica i poètica a la vegada. La mostra viatjarà durant els propers
mesos per diferents poblacions catalanes.

El festival Curt Ficcions 
es presenta a l’Autònoma

El festival Curt Ficcions, que enguany arriba
a la vuitena edició, es va presentar a la
Universitat Autònoma de Barcelona el 12 de
gener, a la Sala Cinema. Es van projectar
sis pel·lícules: Los perros de Pavlov, 
la història de cinc personatges que creuen
els seus camins en un supermercat; Amigo
no gima, una metàfora dels canvis socials
al barri de Lavapiés de Madrid; El as, amb
un personatge que comet una gran errada
que determinarà la seva sort; Expreso 
nocturno, que descriu els esforços de dos
homes per dormir a la llitera d’un tren; 
Di algo, la peripècia d’una jove cega 
enamorada; i Temporada baja, un cap 
de setmana romàntic molt especial.

Premi de Traducció
Giovanni Pontiero

L’Espai Solidari de la Fundació Autònoma
Solidària (FAS) va gestionar, els darrers
mesos de novembre i desembre, 
la Caravana Catalana d’Ajut Humanitari 
per al Poble Sahrauí, al campus de la UAB.
La Caravana, que compta onze edicions a
càrrec de l’Associació Catalana d’Amics del
Poble Sahrauí (ACAPS), tenia com un dels
objectius recollir sabó, xampú i gel de bany
per tal de «pal·liar les mancances en les
necessitats més elementals que pateix 
la població sahariana exiliada a Tindouf».
Els espais de recollida a la UAB van ser 
a l’edifici d’Estudiants, a les consergeries
de totes les Facultats, a la Vila
Universitària, al Rectorat i al SAF. 

FOTONOTÍCIA

La FAS se solidaritza 
amb el poble sahrauí

El Centro de Língua Portuguesa/Instituto
Camões de Barcelona de la UAB 
i la Facultat de Traducció i d’Interpretació
de la UAB han obert la convocatòria del 
V Premi de Traducció Giovanni Pontiero,
que en l’edició del 2005 està destinat a les
traduccions d’obres en llengua portuguesa
al català. El termini de presentació 
d’exemplars finalitzarà el 28 de febrer. 
El Premi s’atorgarà en una cerimònia 
el 7 d’abril, que inclourà un homenatge 
a Ray-Güde Mertin, agent literària 
d’una gran part d’autors portuguesos.
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PUBLICACIONS

INMIGRACIÓN, CONTEXTO FAMILIAR 
Y EDUCACIÓN. Sílvia Carrasco (coord.) 
i altres. Serie Sociedad y Educación. 
Los Libros del ICE de la UAB. 2004
Aquest llibre s’adreça al professorat testi-
moni dels canvis socioculturals de la nos-
tra societat a causa dels processos de glo-
balització i de la intensificació de les
migracions internacionals cap a Catalunya
i el conjunt de l’Estat. En la primera part se
situen diversos temes clau sobre educació,
immigració i multiculturalitat en el conjunt
dels canvis sociopolítics i culturals que
afecten el nostre entorn. En la segona, s’a-
borda el context migratori, familiar i edu-
catiu a quatre grans àrees d’origen de la
població immigrant no comunitària.

KURUKSETRA. Montserrat Riba. Premi
Poesia M. Martí i Pol 2004. Col·lecció G.
Ferrater. Servei de Publicacions de la UAB.
La història que explica Kuruksetra, segons
el seu prologuista, és, per coincidència
amb la teosofia oriental, una història circu-
lar que va des del poema inicial, «Sóc», fins
al poema final, «Identitat». És un doble
viatge, un viatge cap a l’exterior i un viatge
paral·lel cap a l’interior. Finalment, tots dos
viatges acaben encavalcant-se i coincidint.
Amb Kuruksetra, la poesia catalana con-
temporània guanya una nova veu.

La línia de mercaderies de Renfe entre el
Baix Llobregat Nord i el Vallès podria
començar a funcionar durant el primer
trimestre d’enguany. Aquesta infraes-
tructura permetrà millorar la connexió
d’aquestes dues comarques sense neces-
sitat de passar per Barcelona, fet que
suposarà, conseqüentment, una impor-
tant millora en els transports públics
dels estudiants del Baix Llobregat Nord
fins al campus de Bellaterra de la UAB.
La comunicació d’una zona amb l’altra
fins ara només és fluïda per carretera.

Renfe millorarà la connexió a
la UAB des del Baix Llobregat 

La infraestructura 
permetria arribar al
campus amb tren sense
haver d’anar a Barcelona

Així, per exemple, anar en tren de
Martorell, al Baix Llobregat Nord, a la
Universitat Autònoma de Barcelona
suposava fins ara un trajecte d’entre una
i dues hores, mentre que amb la nova
línia el recorregut s’escurçaria fins a un
període de temps probablement inferior
als vint minuts.

L’ESTACIÓ DE MARTORELL
L’entrada en funcionament d’aquest
nou servei, previst en principi per al mes
de març, adquireix més importància
arran de la construcció de l’estació de
Martorell Central i l’intercanviador
ferroviari del barri de Can Carreras, que
d’aquí a uns mesos permetrà passar dels
trens de Renfe als dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya en un mateix
espai.

El nou servei de Renfe podria entrar en funcionament al març.

S’obre al trànsit el pont que hi ha al vial 
de la Facultat de Medicina

El mes de desembre passat, van finalit-
zar part de les obres de condicionament
i ampliació de l’autopista AP-7/B-30, en
el tram comprès entre Mollet i el Papiol. 
Aquestes obres inclouen el nou pont de
connexió que hi ha per sobre de l’auto-
pista, a l’altura de la rotonda del vial de
la Facultat de Medicina i el Laboratori
APPLUS.

El funcionament d’aquestes infraes-
tructures permet l’accés a la Universitat
Autònoma de Barcelona des del lateral
B-30, direcció sud-nord, i la connexió
des de la UAB amb el lateral B-30, el

qual dóna accés a l’autopista AP-7 en
direcció a Girona i a l’autopista C-58 di-
recció a Barcelona.

De moment, l’accés al pont serà
exclusivament per al trànsit rodat, mal-
grat que, més endavant, està previst
que pugui ser utilitzat també pels via-
nants.

El nou pont, que té una amplada de
trenta metres, està il·luminat en tota la
seva extensió.

La gestió d’aquestes obres l’ha dut a
terme el Consorci Urbanístic del Centre
Direccional de Cerdanyola del Vallès.
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Quin és avui dia el paper dels mitjans 
de comunicació? 
Cada dia estan més supeditats a la lògica
del mercat. Una tasca urgent és recupe-
rar el sentit de les paraules. Els interes-
sos, la frivolitat i els convencionalismes
condicionen, en gran mesura, el llen-
guatge dels mitjans de comunicació.
S’ha d’intentar ser rigorós i honest en el
procés comunicatiu.

Es pot aturar la telebrossa?
Tot sembla indicar que és pràcticament
impossible. Si bé és cert que hi ha molts
intents de regular el sector audiovisual,
no s’ha trobat la fórmula que pugui con-
ciliar el benefici privat amb l’interès

L’AUTÒNOMA ha parlat 
amb aquest professor belga,
expert en ciències 
de la comunicació

Armand Mattelart

Professor de Ciències de la Comunicació
a la Universitat París VIII, Mattelart és
autor de nombrosos estudis sobre els
mitjans de comunicació, la cultura i les
seves implicacions en les relacions inter-
nacionals. Va néixer a Bèlgica i les seves
primeres tasques com a investigador i
professor les va fer a la Universitat
Catòlica de Xile. Ha treballat per a la
UNESCO i va ser assessor del president
Salvador Allende. Moltes de les seves
obres les ha escrit juntament amb la
seva esposa Michelle. Va ser presentat
pel director de la càtedra UNESCO,
Manuel Parés, i el director de l’Incom,
Miquel de Moragas. Els dies 2 i 3 de
desembre, va parlar de comunicació i va
mantenir una sessió de treball amb els
doctorands de comunicació de totes les
facultats de Catalunya a la Facultat de
Ciències de la Comunicació de la UAB. 
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general. El públic receptor hauria de ser
més actiu. En alguns països ja s’han
creat agrupacions d’espectadors crítics. 

Com podem actuar davant del control
de la comunicació pel poder econòmic 
i polític en el món globalitzat?
Com li dic, ha començat la mobilització.
Només amb la participació ciutadana i
amb la denúncia permanent es pot
qüestionar l’apologia del mal gust i el
procés d’alienació que ens mostren avui
dia moltes televisions. S’ha d’aconseguir
que la gent més sensible es mogui.  

Va ser assessor de Salvador Allende.
Com veu els testimonis de la repressió?
Gràcies al president Ricardo Lagos s’ha
obert una escletxa d’esperança. L’antiga
Unió Soviètica no es va comprometre
amb Allende i allò va ser el principi de la
fi de la guerra freda. Ara, només hi ha un
món. Però la responsabilitat dels actes
de les dictadures s’ha d’exigir en nom de

la democràcia i de la moral pública. Els
meus primer treballs teòrics els vaig fer
sota l’experiència d’un programa de
l’ONU per al desenvolupament, i durant
el període del govern de la Unitat Popu-
lar de Xile (1970-1973) vaig participar en
el procés de reformes.

Quin sentit tenen els estudis 
de comunicació en una universitat?
Les facultats formen bons professionals,
però els llocs de treball són precaris.
Respecte de la investigació, cal dir que,
després d’uns anys d’una certa atonia, es
torna a reflexionar sobre el paper dels
mitjans i la crítica cultural. Els mitjans
són la representació de la mateixa socie-
tat i els fluxos informatius segueixen la
lògica del mercat. Les empreses diuen
que el consumidor és l’únic jutge i
aquesta aposta liquida la política públi-
ca. Segons el meu parer, la comunicació,
com la salut o el medi ambient, són drets
públics inalienables.

«S’ha d’intentar ser rigorós i
honest en el procés comunicatiu»
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