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ELS RISCOS DE FUMAR
DURANT L’EMBARÀS

Un grup d’investigadors de
la UAB dirigit pels doctors
Josep Egozcue i Carme
Fuster ha descobert que els
productes cancerígens del
tabac afecten el material
genètic del fetus i poden
augmentar el risc de 
leucèmia infantil. PÀG. 9

I PREMI DE CINEMA
ASSAIG DE LA UAB

El responsable del Festival
Internacional de Cinema de
Montreal i exdirector dels
festivals de Berlín i Venècia,
Moritz de Hadeln, va parti-
cipar en la presentació del 
I Premi de Cinema Assaig 
de la UAB, que es lliurarà el
mes de novembre. PÀG. 14

ACOLLIDA ALS NOUS
TREBALLADORS

Vint-i-quatre auxiliars
administratius recentment
incorporats a la UAB van
participar, el 8 d’abril, en
un acte d’acollida  al
Rectorat, en què van rebre
diplomes, van poder
departir amb el rector i van
visitar el campus. PÀG. 9

Peter J. Ell arribant a la Casa Convalescència, on es va celebrar la cerimònia d’investidura el 5 d’abril passat. PÀG. 3
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La reforma de la Llei
orgànica d’universitats
(LOU) està prevista 
per a la primavera de 2006

Les últimes notícies referents al catàleg
de titulacions i a la situació en què que-
daran les filologies i la titulació d’Huma-
nitats van obrir l’informe del rector. Lluís
Ferrer va explicar que el catàleg estarà
probablement acabat el juliol vinent.
Malgrat que el debat tot just ha comen-
çat, va comentar les proposes de les sub-
comissions amb preocupació perquè un
corrent dominant entre els seus mem-
bres considera que l’elaboració del catà-
leg de titulacions consisteix bàsicament
a reduir el nombre de titulacions per la
via de suprimir les més joves i allargar al
màxim la durada dels estudis de grau.

CATÀLEG AMPLI
Això ha dut a propostes tan desafortuna-
des com la supressió del títol de grau en
Humanitats o la dilució del grau de Filo-
logia Catalana en un grau més ampli i in-
definit. El rector va afirmar que «el més
sensat fóra que no existís un catàleg ofi-
cial de titulacions, com a la majoria de
països anglosaxons»; però, si se n’ha d’e-
laborar un, ha de ser prou ampli perquè
no suposi una agressió greu a l’autono-
mia universitària. Així mateix, es va com-
prometre a defensar fermament la pos-
tura de la UAB a informar el Consell de
Govern de l’evolució d’aquesta qüestió.

Altres temes de l’informe van ser l’a-
provació de la reforma de la Llei orgànica

DOCTOR HONORIS CAUSA
S’acorda nomenar doctor honoris 
causa de la UAB el senyor James 
Dewey Watson.

ESCOLLIT EL REPRESENTANT DE
L’ESTUDIANT AL CONSELL SOCIAL
S’acorda designar com a representants
dels estudiants del Consell de Govern 

al Consell Social de la UAB 
el senyor Inaldo Seixas Cruz com 
a titular i el senyor Lleïr Hurtós 
com a suplent.
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CONSELL DE GOVERN

El catàleg de titulacions estarà enllestit el juliol
El rector va afirmar que les primeres propostes s’hauran de revisar

ACORDS

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

INFORME DEL RECTOR

d’universitats (LOU), prevista per a la
primavera de 2006, i la celebració del
desè aniversari de la Conferència de
Rectors de les Universitats Espanyoles
(CRUE) amb diversos actes que van
tenir lloc a Madrid el 19 i 20 d’abril. Els
rectors van ser rebuts al palau de la
Zarzuela i es van lliurar les dues prime-
res medalles d’honor de la CRUE a Josep
Maria Bricall, expresident de la Confe-
rència de Rectors Europeus, i a Emilio
Botín, president del Grupo Santander.
«Així mateix, van rebre un homenatge
tots els expresidents de la CRUE, entre
ells l’exrector de la UAB Carles Solà», va
dir el rector.

En relació amb els temes d’àmbit català,
Ferrer va explicar que el DURSI encara no
ha donat resposta a la reiterada petició de
recuperació del poder adquisitiu dels tre-
balladors de les universitats públiques,
tot i que s’esperen novetats els pròxims
dies. També resta pendent saber si el
DURSI finançarà la constitució d’un fons
de pensions del 0,5 % de la massa salarial,
que és obligatori per llei.

El rector va expressar la seva opinió, se-
gons la qual és el DURSI qui ha d’assumir
aquestes despeses, com ha passat en
altres conselleries. «Per al pressupost de la

Un comitè de l’European
University Assotiation 

va visitar la UAB per analitzar 
la convergència cap a l’Espai
Europeu d’Educació Superior

UAB és una despesa molt elevada; a més,
suposaria trencar la negociació conjunta
que s’està duent a terme amb les altres
universitats». En tot cas, es va comprome-
tre a actuar des de la mateixa UAB si la
Conselleria no dóna aviat una resposta.

L’informe del rector va ser interromput
per un grup de professors que protesta-
va per la pèrdua de poder adquisitiu del
PDI i pels migrats complements que la
Generalitat assigna al seu PDI en com-
paració amb altres comunitats autòno-
mes. El rector, després d’escoltar les rei-
vindicacions, que va dir que entenia i
compartia, es va comprometre a accele-
rar les converses amb el DURSI i a con-
vocar en el termini d’un mes un nou
Consell de Govern per presentar una
solució a aquestes reivindicacions.

AVALUACIÓ EUROPEA
Avaluadors de l’EUA (European Univer-
sity Association) van visitar la UAB els
dies 18 i 19 d’abril. El grup va centrar la
seva anàlisi en la convergència cap a
l’Espai Europeu d’Educació Superior, i
va visitar les facultats de Ciències, de
Ciències de l’Educació i de Traducció i
d’Interpretació. La segona fase d’avalua-
ció tindrà lloc el mes de juny.

D’altra banda, el 24 de maig, la UAB
nomenarà doctor honoris causa per la
Facultat de Medicina el professor James
Dewey Watson, «l’últim supervivent de
l’equip que va descobrir les claus de la
vida, l’estructura de l’ADN, una de les
fites més importants del segle XX i que
més ha canviat la humanitat», segons el
catedràtic Antoni Bayés de Luna, que
actuarà de padrí.



Peter Josef Ell, catedràtic de Medicina
Nuclear de la Universitat de Londres i di-
rector de l’Institute of Nuclear Medicine
UCL, va ser investit doctor honoris causa
per la UAB en una cerimònia que va tenir
lloc el 5 d’abril passat a l’aula magna de
Casa Convalescència.

La presentació d’Ell va ser a càrrec d’Ig-
nasi Carrió, catedràtic de Medicina Nu-
clear de la UAB, qui va glossar els mèrits
científics i humans d’un investigador
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Peter Josef Ell, investit doctor honoris causa
La UAB reconeix una de les màximes figures en medicina nuclear

El doctorand va llegir 
a la cerimònia la lliçó
magistral «Targeting: 
blind without an image»

que «ha ajudat a crear, com a científic,
les bases per a la medicina nuclear i la
imatge molecular europees». A la seva
lliçó magistral, «Targeting: blind without
an Image», el doctorand va fer un viatge-
des dels anys setanta fins a l’actualitat
per repassar la revolució que ha suposat
per a la medicina el diagnòstic per la

imatge. Segons va afirmar, «la possibi-
litat d’extreure d’un cos humà –deixant-
lo intacte– gran quantitat d’informació
útil per a la pràctica mèdica» és el tema
que ha ocupat gran part de la seva vida.

ESPERIT EUROPEISTA
A la seva intervenció, el rector de la
UAB, Lluís Ferrer, va destacar l’esperit
europeista que denota la formació re-
buda pel doctor Ell, en un periple inter-
nacional «que l’ha portat de Lisboa a
Londres, passant per Berna».

Ell és autor de més de cinc-cents arti-
cles publicats en les revistes científiques
de més impacte i de dotze llibres de

Peter J. Ell ha ajudat, com a
científic, a crear les bases per a
la medicina nuclear i la imatge

molecular europees

Peter J. Ell, nou doctor honoris causa per la UAB, amb el rector de la Universitat, Lluís Ferrer.

Una àrea de la medicina en evolució constant

El doctor Peter Josef Ell (Regne Unit, 1944)
és una de les figures més rellevants del món
en l’àrea de la medicina nuclear i del diag-
nòstic per la imatge. Entre les seves contri-
bucions científiques destaquen la introducció
de l’HMPAO per a la mesura del flux sanguini
cerebral i el desenvolupament de l’SPECT ce-
rebral (tomografia d’emissió de fotons), tèc-
nica que s’ha convertit en estàndard arreu del
món, i la introducció de l’ús d’IgG humana per
a la detecció d’infeccions o la introducció de
la IBZM per a l’avaluació de la densitat de re-

ceptors D2 de la dopamina. Recentment ha
estat també un dels introductors del PET/CT
en el diagnòstic per la imatge, tècnica que rà-
pidament s’està convertint en estàndard en el
diagnòstic oncològic.

Ha publicat textos de referència sobre àrees
tan diverses com l’os, el cervell, el cor, el fetge,
l’oncologia o la psiquiatria. Ha demostrat una
enorme capacitat per entendre les qüestions
clínicament rellevants en tots aquests camps i
ha contribuït al desenvolupament d’una àrea
de la medicina en evolució constant.
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text. L’Institute of Nuclear Medicine que
dirigeix és un dels serveis més grans del
Regne Unit en aquesta especialitat.

La seva multiculturalitat li ha permès
de tenir un paper central en la creació i
en la formació de la Societat Europea de
Medicina Nuclear (EANM), de la qual va
ser autor de molts dels documents fun-
dacionals, i de la qual ha estat president
entre 1994 i 1996. Ha estat també quinze
anys redactor en cap de l’European Jour-
nal of Nuclear Medicine and Molecular
Imaging, revista que, sota la seva direc-
ció, es va consolidar com una de les
publicacions més importants del món
en aquesta àrea científica.
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PREMIS

Jaume Aulet Amela, quart
premi Aurora Díaz Plaja

Jordi Sort Viñas, Premi de la
RSEF a Joves Investigadors

Teresa San Román Espinosa,
premi a la solidaritat social

Jornades Doctorials 2005
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El 15 de març va tenir lloc al Campus
Nord de la Universitat Politècnica de Ca-
talunya la sessió inaugural de les Jorna-
des Doctorials 2005, organitzades pel
Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació (DURSI), amb
la col·laboració de les diferents universi-
tats públiques catalanes.

L’objectiu d’aquesta activitat consis-
teix a facilitar la inserció laboral dels es-
tudiants de doctorat aprofundint en la
comprensió del món professional i en la
formació en la gestió de la recerca.

Les jornades comprenen una sèrie
d’activitats adreçades a reflexionar so-
bre el seu futur professional, el coneixe-

ment del món laboral i la posada en
pràctica d’habilitats professionals.

L’organització executiva de les jorna-
des és rotatòria. Recau, per tant, cada
cop en una universitat diferent. La Uni-
versitat de Girona (UdG) és la responsa-
ble de la present edició.

TRES EDICIONS
Enguany s’organitzen tres edicions de
les jornades. Cada edició està formada
per una jornada inicial, quatre dies
d’immersió i una jornada de cloenda.
Les sessions d’inauguració i de cloenda
tenen lloc a la UPC, i les jornades d’im-
mersió es porten a terme a Collbató.

Teresa San Román Espinosa, professora del
Departament d’Antropologia Social i Cultural,
ha estat distingida pel Ministeri de Treball i
Afers Socials amb la Cruz de Oro de la Órden
Civil de la Solidaridad Social, per la seva tasca
de suport i de protecció a favor dels sectors de
població més necessitats. El seu camp d’inves-
tigació s’ha centrat en la marginació social, les
minories ètniques i els processos d’exclusió,
integració i assimilació. Ha treballat sobretot
amb poblacions gitanes, però amb ancians
marginats i alguns grups immigrants a Catalu-
nya procedents del Senegal i Gàmbia.

Jordi Sort Viñas, professor del Departament
de Física (Àrea de Física Aplicada), ha estat
guardonat per la Real Sociedad Española de
Física amb el Premi a Joves Investigadors de
l’Àrea de Física Experimental 2003. El doctor
Sort ha fet importants contribucions a l’estudi
de materials magnètics de dimensions nano-
mètriques amb aplicabilitat a sistemes d’em-
magatzematge magnètic d’alta densitat i a
nanodispositius avançats de lectura magnèti-
ca. Va llegir la seva tesi doctoral el 2002 a la
UAB i la recerca postdoctoral l’ha fet en el
grup SPINTEC, a Grenoble (França).

La Universitat Autònoma va organitzar,
del 20 al 23 de març, la cinquena edició
del Simposi Internacional sobre Bilin-
güisme, una trobada que va aplegar més
de sis-cents experts per tal de reflexionar
sobre diversos aspectes del bilingüisme i
del multilingüisme.

L’àmbit d’estudi del bilingüisme ha
experimentat un fort creixement en els
darrers deu anys a causa que la globalit-
zació ha augmentat el coneixement ge-
neral respecte de l’extensió del contacte
de llengües i la diversitat lingüística.

El simposi va ser un esdeveniment de
gran rellevància científica i acadèmica,
al llarg del qual es van presentar 230 co-
municacions i 160 pòsters. També van
tenir lloc més una trentena de col·loquis.
A més de la UAB, van participar en l’or-
ganització la UB, la UPF i la UOC.

En el simposi va participar-hi un im-
portant nombre d’investigadors que tre-
ballen en l’estudi d’àrees com la psico-
lingüística, l’alternança de codis, l’edu-
cació bilingüe, el poder i la ideologia, el
canvi lingüístic, l’adquisició de llengües
en nens i adults, la planificació i la polí-
tica lingüístiques, i la teoria i els mèto-
des de recerca, entre d’altres.

Trenta col·loquis al Cinquè
Simposi sobre Bilingüisme

La principal novetat d’enguany és que les jornades s’organitzen en tres edicions.

Jaume Aulet Amela, professor del Departa-
ment de Filologia Catalana de la UAB, ha gua-
nyat el quart premi Aurora Díaz Plaja per l’ar-
ticle «Miquel Desclot i la poesia per a infants»,
que va sortir publicat a la revista del Col·legi
Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i
Lletres i en Ciències de Catalunya. En el seu
document, el professor Aulet es lamenta de
l’escassa presència que té actualment la poe-
sia en el marc de la literatura infantil i analit-
za la figura de Desclot. Aquest premi el convo-
quen l’Associació d’Escriptors en Llengua
Catalana i la Fundació Caixa Penedès.
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AEl rector Lluís Ferrer i la
presidenta de l’Institut
Camões, Simonetta Luz
Afonso, van lliurar el premi

Pere Comellas guanya el Premi Giovanni Pontiero

Pere Comellas, professor de filologia por-
tuguesa de la Universitat de Barcelona i
traductor, ha guanyat el V Premi Giovanni
Pontiero de traducció del portuguès al ca-
talà per la traducció de la novel·la Chiqui-
nho, de Baltasar Lopes (La Campana).

A l’acte de lliurament, el 7 d’abril, es va
fer una taula rodona amb destacats edi-
tors. L’agent literària i editora Ray-Güde
Mertin va manifestar la necessitat de ser
rigorós tant a l’hora d’editar com a la de
cercar traductors amb la capacitat i la
passió per la literatura que va caracterit-
zar a Giovanni Pontiero, en memòria del
qual s’ha instituït el premi.

La directora de l’Institut Camões, Simo-
netta Luz Afonso, va glossar la tasca de
l’Institut, que té dues-centes seus a tot el
món, i va recordar la vitalitat de la literatu-
ra portuguesa. La «revolució dels clavells»
i el premi Nobel de literatura a José Sara-

La Facultat de Filosofia i Lletres va ser, el 8
d’abril, l’escenari del lliurament conjunt
de premis de la sisena edició del Premi Li-
terari Riscos, en llengua gallega, i per a la
desena edició del Premi Literari Mots
Passants, en llengua francesa.

Van presidir l’acte Francisco Javier Vi-
llalba, vicedegà de Biblioteca i de Noves
Tecnologies de la Facultat de Filosofia i
Lletres; Mercedes Queixas, secretària de
l’Associación de Escritores en Lingua Ga-
lega; Bernard Valero, cònsol general de
França a Barcelona; Michelle Bussières,
delegada del Bureau du Québec, Jean-
Jacques Mayor, cònsol adjunt de Suïssa a
Barcelona, i l’escriptor Manuel Serrat.

Els premis van ser variats i orientats a fo-
mentar la lectura i la creació en gallec i en
francès, llengua que Serrat va definir com
«la porta de la cultura i de la llibertat».
Villalba va afirmar la necessitat d’impul-
sar el francès o el gallec, que són «llengües
marginades a l’ensenyament secundari».

FOTONOTÍCIA

La UAB es retroba amb els participants
del Programa Campus Ítaca 2004
La UAB va retrobar-se amb els estudiants que van participar al programa Campus Íta-
ca 2004. Els quaranta alumnes –que aquest curs estudien quart d’ESO en centres de Sa-
badell, Badia del Vallès i Sant Quirze del Vallès– van tornar a la UAB per valorar i recor-
dar l’experiència en aquest projecte socioeducatiu. Els objectius del retrobament amb
els quatre tutors que van portar a terme el campus eren motivar i impulsar novament
els objectius del Campus Ítaca, esbrinar la percepció dels alumnes sobre la influència
del programa en la seva actitud d’estudi, valorar el seu rendiment personal i descobrir
els seus projectes escolars de futur immediat. Després de l’èxit de l’edició de l’estiu pas-
sat, aquest setembre es repetirà l’experiència amb estudiants de tercer d’ESO.
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mago van ser dues crides molt efectives
per a l’atenció del món vers Portugal.

LA LLENGUA D’EUROPA
Els editors Joan Tarrida, de Círculo de
Lectores, i Pilar Beltrán, d’Edicions 62,
van fer referència a la seva activitat edi-
torial, mentre que Jaume Vallcorba, de
Quaderns Crema i El Acantilado, va citar
Umberto Eco dient que la llengua d’Eu-
ropa és la traducció, i va defensar la re-

Comellas rep la felicitació de l’ediora i agent literària Ray-Güde Mertin.

cuperació de textos essencials «oblidats
pel pas del temps o la negligència dels
homes», perquè ens il·luminin en un mo-
ment de canvi històric.

El rector de la UAB, Lluís Ferrer, va reco-
nèixer l’esforç de la Facultat de Traducció
i d’Interpretació en la seva implicació
amb la societat i l’exemple de bona feina
del centre en la formació d’especialistes
qualificats. Va recordar també l’aportació
de la UAB a l’Any del Llibre.

Lliurats els premis literaris
Riscos i Mots Passants
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L’aula magna de la Facultat de Ciències
de la Comunicació va acollir, el 7 d’abril,
la presentació del I Premi de Cinema As-
saig de la UAB. Per acompanyar l’acte, el
Centre de la Imatge de la UAB, l’organit-
zador de l’acte, va convidar Moritz de
Hadeln, fundador del Festival Interna-
cional del Film Documental de Nyon i
actual director del refundat Festival In-
ternacional de Cinema de Montreal.

De Hadeln va parlar de la importància
de promoure el cinema assaig al marge

Presentat el I Premi de Cinema Assaig de la UAB
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Moritz de Hadeln durant l’acte de presentació del premi, que es lliurarà aquest novembre.

dels circuits comercials: l’acció dels fes-
tivals i la creació de premis. Considera
òptima la proliferació de petits festivals
que «han substituït els cinefòrums que
hi havia a totes les poblacions».

De Hadeln (exdirector també de festi-
vals com el de Locarno, la Berlinale i la
Mostra de Venècia) va destacar la impor-
tància del procés de selecció de les pel·lí-
cules. Distingeix dos tipus de films: «els
útils, que sensibilitzen l’espectador, i els
inútils, que només són la representació
visual de l’egocentrisme del director».

Joan Carbonell, vicerector d’Estudiants
i de Promoció Cultural, va participar
també en l’acte i va remarcar que el I Pre-
mi de Cinema Assaig forma part de la
política cultural de la UAB, que pretén
«reforçar iniciatives capdavanteres».

El director del Festival
de Montreal, Moritz de
Hadeln, va intervenir 
en l’acte de presentació

BREUS

Preestrena de Sevigné

La Sala Cinema de la UAB va acollir el 31
de març la preestrena de Sévigné, pel·lícula
dirigida per Marta Balletbó-Coll. La projecció
del film va anar acompanyada d’un col·loqui
presidit per la directora catalana i Anna
Azcona, una de les protagonistes. Amb una
breu introducció per part de la directora,
Sévigné va despertar l’expectació del públic,
que va omplir gairebé tot el cinema. La
directora de Sévigné va explicar que aquest
film també el va rodar amb cues de
pel·lícula verge que, sovint, els sobren a les
productores quan finalitzen un llargmetratge.
Per això, cada una de les seqüències s’ha
filmat amb només una presa i l’assaig 
es va fer, segons la directora, semblant a
un «procés teatral». Marta Balletbó-Coll va
confessar que assajar amb els actors «ha
estat com tocar el cel», encara que la resta
hagi estat «un autèntic calvari». Rodar cada
pla només una vegada és la clau de l’extra-
ordinària naturalitat de les escenes. Encara
no és clar el pròxim projecte de la directora
de cinema independent, però li agradaria
traslladar a la pantalla el concepte de 
felicitat. «Ser feliç és estar bé amb un
mateix, però no sé com plasmar-ho en una
pel·lícula», reconeix Marta Balletbó-Coll.

Un premi de 4.000 euros

La figura i l’obra de Miguel de Cervantes
i la seva relació amb Barcelona han estat
posats a debat públic a Barcelona en un
congrés organitzat pel Departament de
Filologia Espanyola de la UAB i la Funda-
ció Caixa Catalunya.

Les taules rodones, ponències i comu-
nicacions, en què han estat presents els
especialistes mundials de l’hispanisme
més destacats, han estat coordinades per
Carme Riera i Guillermo Serès.

El 7 d’abril va tenir lloc la inauguració,
amb la presència del rector, Lluís Ferrer,
qui va remarcar l’orgull de la UAB pel seu
Departament de Filologia Espanyola, i el
dia 9 va tenir lloc la cloenda, amb un ex-
traordinari homenatge a Martí de Riquer,
a qui José Manuel Blecua va reconèixer
com a mestre indiscutible i humaníssim.

Carme Riera es va fer ressò del gran
nivell de les conferències, i el director de
l’Instituto Cervantes, César Antonio Mo-
lina, es va afegir a l’homenatge. Abans de
cloure les sessions, els professors Alberto
Blecua i Francisco Rico  van fer un debat
sobre les diferents formes d’editar les
aventures del cavaller de la trista figura.

El Premi de Cinema Assaig de la UAB té com a
objectiu fomentar la creació d’una modalitat
híbrida de documental en la qual es reflexiona
sobre un tema a través de la imatge i el so. El
professor J. M. Català va introduir Moritz de
Hadeln amb una breu presentació del cinema
assaig, gènere que conjuga «el rigor documen-
talista i la personalitat del creador».

La convocatòria és internacional i oberta a
obres audiovisuals de qualsevol durada i for-
mat. Per al procés de selecció és imprescindi-
ble una còpia en DVD o en VHS. La data límit
de presentació és el 9 de setembre i el premi
es lliurarà a finals de novembre o principis de
desembre. El jurat atorgarà un premi al millor
film assaig dotat amb 4.000 euros, així com
també les mencions que consideri oportunes.

De Hadeln va cloure desitjant que aquest
premi serveixi per incentivar la producció de
films «útils» i va recordar que «l’art i el talent
poden arribar a transmetre reflexions que ar-
ribin al públic en un llenguatge atractiu».

Cervantes i Barcelona: 400 anys d’aventura

Carme Riera.



Un dels serveis de la Fundació UAB és
l’Agència de Promoció d’Activitats i de
Congressos, que gestiona l’oferta d’UAB
Campus. Aquest organisme s’encarrega
d’assessorar, organitzar i coordinar les
activitats que es duen a terme als diver-
sos campus de l’Autònoma: reunions,
congressos, seminaris, jornades profes-
sionals, actes puntuals, visites a les ins-
tal·lacions i també activitats de lleure.

Entre els actes que tindran lloc a la UAB
properament, destaca en l’àmbit cientí-
fic l’European Symposium for Competi-
tive Intelligence Professionals-Confe-
rence Competia, que organitza el Fòrum
Internacional per a Professionals de Pla-
nificació Estratègica i Intel·ligència Com-
petitiva, i que tindrà lloc a finals d’abril a
Casa Convalescència.

CAMPUS 07

BREUS
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L’EPSI posa de manifest la necessitat 
de responsabilitat social a les empreses
L’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI) ha impulsat, juntament amb IMQ
Ibèrica, unes jornades sobre temes d’interès en la gestió de la qualitat i la seguretat.
La primera d’aquestes xerrades, que tenen lloc cada mes a Casa Convalescència, va
tractar sobre la responsabilitat social corporativa, que fa referència a la necessitat
d’una ètica professional en la gestió empresarial que eviti situacions extremes en les
quals la creació de riquesa per qualsevol mitjà és l’única finalitat de l’empresa.

Cicle de conferències del
Servei d’Activitat Física (SAF)

El FEP organitza el I Congrés
Espanyol de Pacients

El Foro Español de Pacientes, entitat 
presidida pel Dr. Albert Jovell i gestionada
per la Fundació Biblioteca Josep Laporte,
organitza el Primer Congrés Espanyol 
de Pacients. Tindrà lloc l’octubre, amb la 
col·laboració, entre d’altres, del Departament
de Salut de la Generalitat i del Defensor 
del Pacient de la Comunitat de Madrid, 
i hi participaran diverses associacions de
pacients, entre les quals hi ha les promotores
del Foro. L’objectiu principal del Congrés 
és avaluar la situació dels drets dels
pacients a Espanya, resumits al Decàleg
dels Pacients de la Declaració de Barcelona,
i estudiar les demandes de les associacions
que representen els pacients.

Aquest mes d’abril, la UAB acull la Reunió
Plenària del Barcelona Meeting Total 
Convention Bureau (BMT-CB), que té lloc a
l’Hotel Serhs Campus, amb la presència del
diputat delegat de Turisme Esteve Terradas.
El Barcelona Meeting Total Convention Bureau
és un programa de l’Oficina de Promoció
Turística de la Diputació de Barcelona, 
destinat a promoure la província de Barcelona
com a seu de congressos, reunions, 
convencions i altres activitats relacionades.
Una de les activitats més destacades serà 
la visita a les instal·lacions del campus per
tal de valorar els espais i serveis de la UAB
per a l’organització d’esdeveniments.

Reunió del BMT Convention
Bureau al campus de la UAB

El Servei d’Activitat Física (SAF) ha posat 
en marxa una programació de conferències.
El 12 d’abril es va inaugurar amb la xerrada
«Raids d’aventura: requisits físics, psíquics
i tècnics», a càrrec d’Emma Roca, llicenciada
en Biologia i esportista d’elit en esports 
de llarga durada. El 19 d’abril va tenir lloc
la conferència «Ioga yengar. L’assignatura
pendent del segle XX», amb el professor de
ioga Modest Martínez. I el 2 de maig, a les
20 h, continuarà el cicle amb la ponència
«Biofactors fitoquímics. La importància 
de les plantes en l’organisme humà», 
en la qual intervindrà August Corominas,
catedràtic de Fisiologia Humana. Tots els
actes tenen lloc a l’aula magna del SAF.

Les instal·lacions de la UAB 
acullen diferents esdeveniments

Casa Convalescència 
i el campus de Bellaterra
aplegaran durant el maig
actes i congressos diversos

Entrada de la Casa Convalescència.

D’altra banda, el Serhs Hotel Campus
serà el mes de maig la seu de la World
Federation of Neuroscience Nurses i del
congrés CIMAR 2005, que organitza el
Departament d’Economia de l’Empresa. 

ACTES CULTURALS I EDUCATIUS
També durant el mes de maig tindrà lloc
el curs Comunicació de la Ciència: Curs
de Formació per a Científics, a la seu de
l’ICMAB (Institut de Ciència de Mate-
rials de Barcelona), i Unidansa 2005-III
Trobada Europea de Dansa Universi-
tària, del servei Cultura en Viu del Centre
de les Arts, que tindrà lloc a diversos es-
pais del campus de la Universitat.



CAMPUS08

Els Capritxos de Goya han estat exposats
al campus de Sabadell. Es tracta d’una
sèrie de gravats reproduïts sobre planxa
per Manuel Seguí i Riera i per Dimitri
Papagueorguiu. Aquesta col·lecció, que
va ser premiada amb la Medalla d’Or a
l’Exposició Universal de Barcelona de
1888, ha estat del 4 al 19 d’abril a les es-
coles universitàries d’Estudis Empresa-
rials i d’Informàtica de Sabadell.

Una exposició 
va portar reproduccions 
dels Capritxos de Goya 
al campus de Sabadell

Goya entre els estudiants

http://www.uab.es/iepoa/

L’Institut Interuniversitari d’Estudis del Pròxim Orient Antic (IEPOA)
va ser creat l’any 1988 per un grup d’orientalistes, egiptòlegs i indo-
europeistes de diverses universitats, i disposa de quatre seus: a la
UAB, a la UB, a la Universitat de Múrcia i a la Universitat de Salaman-
ca. L’objectiu fonamental de l’Institut és la recerca i la docència de
tercer cicle en les tres gran àrees dels estudis orientals antics: l’egip-
tologia, l’assiriologia i la indoeuropeística oriental. El web ofereix in-
formació extensa sobre els programes de tercer cicle (diplomatura de
postgrau, màster i doctorat) i sobre altres cursos i seminaris que rea-
litza l’IEPOA. També inclou informació sobre congressos, tesis docto-
rals llegides a la UAB i màsters en egiptologia de l’IEPOA, i dóna accés
a publicacions especialitzades i a enllaços d’interès, com per exemple
el web de la International Association of Egyptologists.

La col·lecció de gravats exposada va ser premiada a l’Exposició Universal de Barcelona de 1888.

EL WEB
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Referent als nomenaments del col·lectiu 
de professors de la UAB, el dia 1 d’abril 
es va nomenar el professor Jesús
Piedrafita Arilla director del Departament
de Ciència Animal i dels Aliments.
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NOMENAMENTS

Inés Macho, nova presidenta
de l’Asociación Española 
de Economía (AEE)

El dia 12 va tenir lloc la presentació de
l’exposició, amb la presència dels direc-
tors de les esmentades escoles, del direc-
tor regional del grup AFINSA i patrocina-
dor de l’exhibició, Jordi Quiroga, i del vi-
cerector Joan Carbonell, que va destacar
la importància de l’activitat cultural tant
per als alumnes de la UAB com per als
ciutadans de Sabadell.

El professor Francisco Quílez va explicar
l’origen dels gravats i la doble visió de
Goya com a artista de cambra protegit per
poderosos i com a creador crític que de-
nuncia una societat plena de prejudicis.
Va parlar també de les relacions personals
del pintor, i va remarcar les complicitats
amb Leandro Fernández de Moratín.

Inés Macho Stadler, professora del 
Departament d’Economia i d’Història
Econòmica i investigadora del Centre 
per a l’Estudi de les Organitzacions i de les
Decisions Econòmiques, ha estat elegida
nova presidenta de l’Asociación Española de
Economía (AEE), associació que promou el
coneixement científic en economia i publica
la Spanish Economic Review, i organitza el
Simposio de Análisis Económico i el Mercat
de Treball per a joves doctors en Economia.

Jesús Piedrafita, director 
del Departament de Ciència
Animal i dels Aliments



Un grup investigador 
de la UAB prova que els 
productes cancerígens 
del tabac afecten el fetus

RECERCA

Un equip d’investigadors de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, dirigit pels
doctors Josep Egozcue i Carme Fuster, i
integrat pels doctors Rosa Ana de la Chi-
ca, Jesús Giraldo i Isabel Ribas, ha mos-
trat, per primer cop, que els productes
cancerígens del tabac travessen la pla-
centa i afecten directament el material
genètic del fetus, la qual cosa provoca le-
sions relacionades amb diversos tipus
de leucèmia infantil.

L’estudi, dut a terme a la Unitat de Bio-
logia Cel·lular i de Genètica Mèdica de
Medicina, i publicat recentment per la
prestigiosa revista JAMA (Journal of the
American Medical Association), ha estat
realitzat en pacients sotmeses a un diag-
nòstic genètic prenatal.

Van ser dividides en un grup de 25 do-
nes que havien fumat deu o més cigarre-
tes al dia al llarg de més de deu anys, i
que van continuar fumant durant l’em-

baràs; i un altre grup de 25 dones no fu-
madores, no exposades al tabac ni al seu
domicili ni al seu lloc de treball, i que no
consumien ni alcohol, ni cafè, ni te.

Per completar els dos grups d’estudi,
va ser necessari realitzar un total de 800
entrevistes: 175 per completar el grup
de mares fumadores i 496 per al grup de
no fumadores. Les 129 entrevistes res-
tants corresponien a dones que no s’a-
daptaven els estrictes requisits esta-
blerts per a aquest estudi.

Els cromosomes dels fetus de mares
fumadores van presentar un increment

Isabel Ribas, Jesús Giraldo, Rosa Ana de la Chica, Carme Fuster i Josep Egozcue.
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La descoberta té una especial
rellevància si es considera que
un 33% de les dones continua

fumant durant l’embaràs

Un estudi mostra que fumar durant l’embaràs
pot incrementar el risc de leucèmia infantil

significatiu d’anomalies cromosòmi-
ques, en comparació amb els fetus de
mares no fumadores. A més, tan sols en
fetus de mares fumadores es va detectar
la presència de lesions en una regió del
cromosoma 11 (banda 11q23), en la qual
es troben diversos gens que poden con-
tribuir al desenvolupament de leucè-
mies durant la infància. Aquesta regió es
troba afectada en un 40-70% de lactants,
en un 18% d’infants i en un 3-7% d’a-
dults amb leucèmia limfocítica aguda o
amb leucèmia mielomonocítica aguda.

La leucèmia infantil

La leucèmia és un grup de malalties de la me-
dul·la òssia que impliquen un increment in-
controlat de glòbuls blancs. En general, la
medul·la òssia produeix cèl·lules mare que a
continuació es converteixen en glòbuls ma-
durs de tres tipus diferents: els glòbuls ver-
mells, que transporten l’oxigen als teixits del
cos; els glòbuls blancs, que intervenen en la
defensa contra les infeccions; i les plaquetes,
que ajuden a prevenir hemorràgies mitjançant
la formació de coàguls de sang.

Quan una persona té leucèmia, un nombre
massa elevat de cèl·lules mare esdevenen
glòbuls blancs defectuosos, que no controlen
bé les infeccions i dificulten l’acció de la resta
dels glòbuls. Això provoca infeccions, anèmia
i facilitat per patir hemorràgies. Sense tracta-
ment, el resultat d’això és fatal. La leucèmia
limfocítica aguda (LLA) és el tipus de càncer
més comú en els infants, mentre que la
leucèmia mielomonocítica juvenil (LMMJ) és,
en canvi, una malaltia poc comuna.

Tenint present que l’augment d’inesta-
bilitat cromosòmica detectat en fetus de
mares fumadores es considera un factor
de predisposició al càncer, no es pot
descartar que l’ús del tabac, especial-
ment durant l’embaràs, augmenti el risc
que aquests nens pateixin altres tipus de
càncer al llarg de les seves vides.

Aquesta descoberta adquireix una re-
llevància especial si es té en considera-
ció el fet que, segons un estudi recent de
l’Instituto de Salud Carlos III, un 33% de
dones espanyoles continua fumant du-
rant el període de l’embaràs.
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I Jornada Internacional sobre Tèxtils
Precolombins i la constitució, l’any 2002,
d’un curs de postgrau titulat Món Preco-
lombí. Gràcies al suport de l’Institut Ca-
talà de Cooperació Iberoamericana, el

Es dedica a la creació de
projectes i a l’organització
d’activitats divulgatives, 
culturals i d’investigació

Grup d’estudis precolombins (GEP)

GRUP D’ESTUDIS

RECERCA

cions i empreses que estiguin interessa-
des en el món precolombí. També vol ser
un punt de trobada, una mena de Casa
d’Ameríndia a Catalunya.

Els orígens immediats del GEP es re-
munten al 1999, amb l’organització de la

El GEP vol ser un punt de trobada, una mena de Casa d’Ameríndia a Catalunya.

La creació del GEP va ser una
aposta de la professora Victòria
Solanilla per omplir un buit tant
acadèmic com de tota la societat

Un seminari sobre religió i un taller sobre símbols 
precolombins, les pròximes activitats

La pròxima activitat prevista pel GEP és el se-
minari Religions Andines Antigues, que tindrà
lloc entre el 2 i el 13 de maig vinents. També
al maig es portarà a terme un estudi-taller
sobre Símbols Precolombins i Disseny Con-
temporani. Després de la gran acollida amb
què va ser rebut el programa Orfebreria Pre-
colombina el curs passat, s’ha decidit realitzar
aquest taller, on participants podran veure ex-
posades les seves pròpies obres.

Però les activitats «estrella» del GEP són el
Postgrau sobre Món Precolombí i les Jorna-
des Internacionals sobre Tèxtil Precolombí. El
programa de postgrau, que el gener de l’any
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El Grup d’Estudis Precolombins (GEP)
va néixer gràcies a la iniciativa de la pro-
fessora Victòria Solanilla, del Departa-
ment d’Història de l’Art de la Universitat
Autònoma. Solanilla va recollir l’interès
dels seus estudiants, que cada cop te-
nien més expectatives envers el món
precolombí, i va desenvolupar iniciati-
ves relacionades amb aquest àmbit fins
que es va constituir el Centre d’Estudis
Precolombins el 2003.

La creació del GEP va ser una aposta
de Solanilla per omplir el buit existent i
per als estudiants interessats en aquest
àmbit. «Creiem que aquest centre omple
el buit que hi ha tant dins del món aca-
dèmic com dins la nostra societat, on
voldríem fer difusió de les temàtiques
relacionades amb el món precolombí a
tots els nivells, tant per als qui hem nas-
cut aquí com per als qui provenen de
l’Amèrica Llatina», assegura.

VOCACIÓ PLURIDISCIPLINÀRIA
El GEP es dedica a la creació i al desen-
volupament d’idees i projectes, com
també a l’organització d’activitats cultu-
rals, educatives, divulgatives i d’investi-
gació. Aquesta jove entitat vol esdevenir
un centre pluridisciplinari que col·labori
estretament amb totes aquelles institu-

Aviat sortirà el primer número
de la revista del GEP

La pròxima aposta del GEP és la publicació del
primer número de la Revista d’Estudis Preco-
lombins. La data prevista perquè aquesta
revista vegi la llum és el primer trimestre del
curs vinent i tindrà una periodicitat anual.

El que el grup pretén amb aquesta nova ini-
ciativa és recollir totes les activitats que es du-
guin a terme durant un any i arribar al màxim
nombre de gent possible que pugui estar inte-
ressada en el món precolombí.

«És un món molt desconegut a escala univer-
sitària, tot i que hi ha tesis doctorals en marxa,
però cal popularitzar-lo amb una informació
bona i adequada», afirma Solanilla.

2003 es va constituir el Centre d’Estudis
Precolombins com una nova entitat de-
dicada a l’estudi i a la difusió del món
americà prehispànic. Poc després, Sola-
nilla va sol·licitar l’adhesió del centre a la
UAB, però, per motius burocràtics, es va
canviar el nom i es va denominar Grup
d’Estudis Precolombins.

DUES REUNIONS AL MES
El GEP està integrat per vuit persones. Es
reuneixen dos cops al mes per organitzar
activitats i preparar cursos i programes
de postgrau i doctorat. Solanilla dirigeix
el grup, que inclou una altra professora
del Departament, Annabel Villalonga,
una becària d’aquesta àrea, tres estu-
diants de doctorat, una artista tèxtil i una
llicenciada en Història de l’Art.

vinent arribarà ja a la tercera edició, aquest
curs té 24 alumnes provinents d’arreu de
l’Estat i també de l’Amèrica Llatina, ja que la
UAB és l’únic centre d’Espanya on es duu a
terme aquest postgrau.

D’altra banda, a finals del 2006 tindran lloc
les quartes Jornades sobre Tèxtil Precolom-
bí. Aquesta activitat s’està consolidant any
rere any tant per l’èxit d’assistència com per
la participació de més de quaranta ponents
provinents de tot el món.

Es pot trobar informació més detallada so-
bre tots aquests programes al web del GEP:
http://www.estudisprecolombins.org.
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Els canvis climàtics en els hemisferis
nord i sud estan lligats per un fenomen
regulador de vaivé. Un equip de cientí-
fics de la UAB i de la Universitat de Car-
diff, dirigit per l’investigador de l’Institut
de Ciència i Tecnologia Ambientals
(ICTA) Rainer Zahn, ha documentat per
primer cop que la circulació oceànica de
l’hemisferi sud es va ajustar, en el passat,
responent a canvis sobtats que succeïen
al nord. Aquesta recerca, publicada a Sci-

BREUS

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona
va acollir, el 15 d’abril passat, una jornada
de seminaris i conferències per divulgar 
els avenços més recents en la recerca
sobre les funcions cerebrals. Organitzada
per l’Institut de Neurociències, l’Associació
d’Estudiants de Neurociències de la
Universitat Autònoma i la Sociedad
Española de Neurociencias, a la jornada hi
van participar Nolasc Acarín, autor d’El
cerebro del rey, i Adolf Tobeña, autor de
Màrtirs mortífers: biologia de l’altruisme
letal, entre altres investigadors destacats.

Visita del director de la Casa
de la Ciència d’Estocolm

Jornada de conferències
sobre els misteris del cervell

ence, millora la predicció del comporta-
ment oceànic davant del canvi climàtic.

Els científics han observat que, a vega-
des, a mesura que augmentava la tempe-
ratura a l’hemisferi nord, el sud patia un
refredament que minimitzava el trans-
port d’aigües profundes a l’oceà Atlàntic
des del sud. I si el clima de l’Atlàntic nord
es refredava, aleshores l’hemisferi sud
entrava en una fase més càlida que esti-
mulava el transport d’aigua cap al nord.

Primer sistema interactiu de tecnologia GRID

Un mecanisme de vaivé regula
el clima entre els hemisferis
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La creació d’una interfície fàcil d’utilit-
zar, la World Wide Web, va popularitzar
Internet. Ara la nova tecnologia GRID,
que connecta centenars de grans ordina-
dors que comparteixen, a més d’infor-
mació, capacitat de còmput i grans
espais d’emmagatzematge, ha fet un nou
pas endavant: s’ha creat el primer siste-
ma a Europa amb el programari i les
eines necessàries perquè la interfície
amb l’usuari sigui interactiva. La princi-

pal novetat és que l’usuari treballa amb
recursos compartits a través d’un escrip-
tori similar al del seu ordinador personal.

Un equip d’investigadors de la Univer-
sitat Autònoma, encapçalat pel professor
de l’ETSE Miquel Àngel Senar, ha partici-
pat en aquest projecte, encarregant-se de
crear el programari que coordina l’accés
als diferents ordinadors. El sistema s’ha
desenvolupat dins del projecte europeu
CrossGRID.

La Càtedra UAB-Novartis de Docència 
i Investigació en Medicina de Família inicia
al maig un diploma de postgrau d’Avaluació
Docent i de la Competència en Ciències 
de la Salut dirigit a professionals d’aquest
nivell del sistema sanitari. Segons els 
organitzadors, els programes de formació 
i els diferents actors que hi participen han
de sotmetre’s a processos d’avaluació. 
El curs està dirigit per Carles Blay, 
del Grup de Formació i d’Avaluació de 
la Competència de l’Institut d’Estudis de la
Salut, Matilde Ezquerra, coordinadora de 
la Unitat Docent del Consorci Sanitari de
Terrassa, i Josep M. Fornells, responsable
de l’Àrea de Formació Mèdica Postgraduada
de l’Institut d’Estudis de la Salut.

Nou diploma de postgrau
de la Càtedra UAB-Novartis

Un dels efectes de l’escalfament global pot ser l’afebliment del corrent del Golf a causa
de l’increment d’aigua dolça procedent de les glaceres de Groenlàndia. Però en l’últi-
ma dècada el volum d’aigua dolça que s’enfonsa en l’Atlàntic a l’hemisferi sud dismi-
nueix, és a dir, tendeix a mantenir la salinitat al nord. Això, per a Zahn, «podria indicar
que els oceans ja s’ajusten per contrarestar els efectes del canvi climàtic».

Els oceans ja responen a l’escalfament global

El físic Erik Johansson, director de la Casa
de la Ciència d’Estocolm i cap del projecte
Hands-on-CERN del Laboratori Europeu 
de Física de Partícules, va visitar el 12 
d’abril passat la UAB per presentar una
experiència innovadora en el camp 
de l’ensenyament de les ciències 
experimentals. Es tracta d’un laboratori
adreçat als estudiants de secundària, 
on les activitats es realitzen íntegrament 
en un entorn universitari. L’edifici 
representa una oportunitat única per 
estimular l'interès per la ciència i, alhora,
enfortir els lligams entre les escoles de
secundària i la universitat.

El grup dirigit per Rainer Zhan ha documentat aquest fenomen.
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L’estudi relaciona amb
aquest tipus de càncer uns
contaminants habituals
en el medi ambient

Un equip d’investigadors de la UAB, de
l’Institut Català d’Oncologia i del Consell
Superior d’Investigacions Científiques
(CSIC) ha publicat un estudi que indica
que l’exposició a compostos organoclo-
rats que ingerim amb la dieta augmenta
el risc de càncer colorectal. En concret,
han identificat dos tipus de compostos
(el PCB 28 i el PCB 118) presents a la sang
dels pacients amb càncer en una quanti-
tat doble que a la població no afectada.
També han estudiat el mecanisme que

Identificats uns compostos químics a la dieta
que incrementen el risc de càncer de còlon

El professor Víctor Moreno, de la Facultat de Medicina, ha dirigit la investigació.

desencadena la malaltia i han deduït
que aquests compostos provoquen alte-
racions genètiques en gens com el k-ras
i el p53, implicats en altres càncers (el de
mama o el de pàncrees).

Segons els investigadors, la capacitat
de produir mutacions dels dos compos-
tos rau en la seva forma particular: una
conformació plana similar a les dioxi-
nes, que els permet iniciar una cadena
de processos químics que pot desembo-
car en un procés carcinogènic.

Concretament, la unió dels compostos
al receptor de l’aril hidrocarboni gràcies
a aquesta forma desencadena l’activació
d’enzims cel·lulars que produeixen es-
pècies reactives d’oxigen. Aquestes últi-
mes són les que danyen el DNA i poden
iniciar, així, el procés carcinogènic.

Nou servei d’irradiació de mostres
biològiques amb múltiples aplicacions

La Unitat Tècnica de Protecció Radiolò-
gica (UTPR) ofereix un nou servei d’irra-
diació de mostres biològiques a la co-
munitat investigadora. El nou sistema té
aplicacions en recerca biomèdica, en
l’esterilització de mostres biològiques i
en la irradiació de sang i petits òrgans,
molt útils en l’àmbit sanitari.

El nou irradiador de la UTPR, unitat
dirigida per la professora Carme Baixe-
ras, permetrà dur a terme recerca bàsi-
ca a nombrosos grups de la UAB en el
camp de la biomedicina interessats a

exposar mostres biològiques a altes do-
sis de radiació gamma. Així, es podrà
estudiar l’efecte in vitro de les radia-
cions ionitzants sobre la resposta i l’e-
volució de les mostres. Altres investiga-
dors podran utilitzar la radiació per
calibrar i posar a punt dosímetres em-
prats en diferents recerques.

En l’àmbit sanitari permetrà, entre
altres aplicacions, la irradiació de sang i
petits òrgans, una tècnica emprada per
eliminar certs riscos propis de les trans-
fusions i els trasplantaments.El nou aparell té aplicacions en recerca biomèdica.

Els compostos organoclorats prove-
nen d’usos industrials i agrícoles i es
troben àmpliament distribuïts en el
medi. En les darreres dècades se n’ha
limitat l’ús i s’han extremat les mesu-
res de seguretat a causa dels seus
efectes tòxics sobre l’organisme.

Alguns d’ells, fins i tot, han quedat
prohibits, com el DDT, que va ser
usat com a insecticida. Tot i així, els

Els organoclorats 
i el càncer colorectal

Els compostos organoclorats
provenen d’usos industrials i
agrícoles i alguns d’ells, com

el DDT, han estat prohibits

organoclorats són contaminants
persistents que romanen durant
molt de temps en l’ambient, ja que
són difícils de degradar.

La dieta constitueix la principal via
d’entrada en l’organisme. Dins del
cos són metabolitzats amb molta di-
ficultat i acostumen a emmagatze-
mar-se al teixit adipós. D’aquesta
manera, la vida mitjana d’aquests
compostos dins de l’organisme sol
ser d’anys o fins i tot dècades.
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Amb rostres expectants i il·lusionats,
vint-i-quatre nous joves auxiliars admi-
nistratius que s’han incorporat recent-
ment al col·lectiu de treballadors de la
UAB van participar en un acte d’acollida
que els va oferir la institució el dia 8 d’a-
bril, a la sala de juntes del Rectorat.

La vicegerenta d’Organització i de Re-
cursos Humans, Enriqueta Vidal, qui va
iniciar l’acte, va exposar la dificultat d’e-
lecció entre set-cents aspirants presentats
i va dir que el perfil que es desitjava era el
d’una «persona amb visió del seu desen-
volupament professional, de creixement
personal, amb idees i amb il·lusió».

A continuació, els nouvinguts van es-
coltar els relats espontanis i frescos de les
experiències professionals i personals a
l’Autònoma de dos treballadors de la
casa: un de més veterà, Enric Font, cap de
l’Àrea d’Arquitectura i Urbanisme, i
Gemma Duch, administrativa de l’Àrea
de Desenvolupament de Recursos Hu-
mans, que fa poc que és a la Universitat.

El vicerector de Professorat i de Perso-
nal d’Administració i Serveis, Jordi Mar-
quet, els va explicar les bases de la decla-
ració de Bolonya i el repte que aquesta
adaptació a un canvi copernicà en l’o-

rientació educativa suposa per a l’Autò-
noma, i que aquest canvi du al fracàs si
no es compta amb les persones.
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Els nous treballadors van rebre la benvinguda de la UAB a la sala de juntes del Rectorat.

«Tot això», va afegir Marquet, «compor-
ta una estratègia d’estudis més flexible i
adaptada a les necessitats de l’alumne, a
un canvi de paradigma docent, a un
aprenentatge diferent, a més tutories i a
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Benvinguda a l’Autònoma
Nous auxiliars administratius s’incorporen a la Universitat

Els nouvinguts van rebre
un nomenament i van fer
una visita exhaustiva al 
campus de Bellaterra

Van escoltar els relats espontanis
i frescos de les experiències de
dos treballadors, un de veterà 

i un altre de menys avesat

El tutor, una nova figura

Arran de la incorporació dels nous auxiliars,
s’ha creat la figura del tutor per als treballa-
dors que s’incorporen de nou a la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Es tracta d’un company, proper en el seu
àmbit laboral, que desenvolupa les tasques
d’acompanyament, de presentació dels nous
companys i de suport al nou empleat durant
els seus dos primers mesos d’estada al nou
lloc de treball a l’Autònoma.

El tutor complementa la tasca d’acollida que
realitza el responsable jeràrquic de la persona
introduint-lo en el seu entorn immediat i
transmetent-li el seu coneixement de l’orga-
nització de l’àmbit del treball.

Aquesta nova experiència pilot de l’Àrea de
Recursos Humans s’ha iniciat recentment
coincidint amb la incorporació de vint-i-quatre
nous auxiliars administratius, que van ser ob-
jecte de l’acte d’acollida del 8 d’abril.

una aplicació més àmplia dels coneixe-
ments. Aquests són els objectius bàsics
per a la supervivència de la institució».

Per la seva part, el gerent, Miquel Espi-
nosa, va instar els novells a proposar i fer
coses noves, a tenir un projecte personal
al si de la institució i a no tenir por
d’equivocar-se. El gerent va informar
també sobre l’experiència pilot que su-
posa la creació de la figura del tutor, la
qual, va dir, «ha de tenir capacitat de
transmetre els valors de la institució».

Després de rebre els seus nomena-
ments i de departir una estona amb el
rector, van ser convidats a fer una visita
exhaustiva al campus de Bellaterra.



Un comitè format 
per rectors i vicerectors
visita el centres docents 
i els òrgans de govern

La UAB, avaluada per l’Associació
Europea d’Universitats 

Els dies 18 i 19 d’abril, la Universitat Au-
tònoma va rebre la primera de les dues
visites del comitè de l’Associació Eu-
ropea d’Universitats (European Univer-
sity Association, EUA). La visita forma
part del procés d’avaluació que duu a
terme aquest organisme per contrastar
els mecanismes de gestió de la qualitat
de què disposa la UAB i per veure com

BREUS
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es porten a la pràctica les opcions es-
tratègiques que s’hi han decidit.

El procés consta de dues avaluacions,
una d’interna i una d’externa, per part
d’un comitè de rectors i vicerectors pro-
vinents de diverses universitats europe-
es. En el transcurs de les dues visites pre-
vistes a la UAB es fan diverses reunions
amb els òrgans de govern de la Univer-
sitat i la major part dels centres docents.

La primera visita va cobrir les facultats
de Traducció i d’Interpretació, de Cièn-
cies i de Ciències de l’Educació i l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria, on el co-
mitè va tenir reunions amb la direcció
del centre i amb els estudiants.

Olimpíada Matemàtica
Internacional

Pau Labarta Bajo, alumne de segon 
de batxillerat de l’Escola Pia de Nostra 
Senyora (Barcelona) i participant al Curs de 
Preparació de les Olimpíades Matemàtiques
organitzat pel Departament de Matemàtiques
de la UAB, va quedar en cinquena posició i
va obtenir una de les medalles d’or a la 
XLI Olimpiada Matemática Española, que va
tenir lloc del 20 al 23 de març a Santiago de
Compostel·la. Labarta formarà part de 
l’equip que anirà l’Olimpíada Matemàtica
Internacional que tindrà lloc a Mérida
(Mèxic) aquest mes de juliol.

L’equip de la UAB va assolir 4 medalles
d’or, 3 de plata i 1 de bronze al Campionat
de Catalunya Universitari de Bàdminton 
disputat el 2 d’abril passat a les instal·lacions
del poliesportiu de la Universitat Politècnica
de Catalunya (campus Nord). Els jugadors i
les jugadores de la UAB es van imposar en
quatre de les cinc modalitats disputades.
Ramon Cañadas, Francisco Silva, Francesc
Pi, Óscar Ramírez, Begoña Fernández,
Mercè Llugany i Maribel Merchán integraven
l’equip de la UAB, que va aconseguir l’èxit
més destacat dels darrers anys. En segon
lloc es va classificar la UPC amb 1 medalla
d’or, 1 de plata i 4 de bronze.

El professor Pere Lluís Font, del Depar-
tament de Filosofia de la UAB, va ser in-
vestit doctor honoris causa per la Uni-
versitat de Lleida (UdL), el 20 d’abril.
Font ha estat professor de Filosofia a la
UAB des de la seva fundació el 1968, i es-
tà especialitzat en filosofia dels segles
XVII-XVIII, en filosofia catalana del segle XX

i en filosofia de la religió.
Entre les seves publicacions destaquen

Introducció a la lectura de Pascal (Barce-
lona: Cruïlla, 1996) i Onze tesis sobre
Kant dins de XIIè Congrés Valencià de
Filosofia (València: Diputació de Va-
lència, 1998); i, com a editor, Les idees i
els dies. Un segle de filosofia i ciències so-
cials als Països Catalans (Barcelona: IEC-
Proa, en premsa) i Història del pensa-

ment cristià. Quaranta figures (Barcelo-
na: Proa, en premsa). També va fer la tra-
ducció catalana i l’edició de Discurs del
mètode, de René Descartes (Barcelona:
Edicions 62, «Textos Filosòfics», 1996, 
2a ed., 1999; 3a ed., «Butxaca 62», 2002).

La UAB ha establert un acord amb l’empresa
Transportes Generales de Olesa per tal de
crear un servei públic regular de transport
entre Olesa de Montserrat i la UAB, 
que passarà pels municipis vallesans de
Viladecavalls i Terrassa. Aquest nou servei
satisfà les necessitats expressades 
per l’Ajuntament d’Olesa de millorar 
les comunicacions entre Olesa i Terrassa,
com també d’establir noves comunicacions
amb el campus de la UAB de Bellaterra per
facilitar l’accés als estudiants d’aquesta
població. El servei, dins del campus, 
s’iniciarà a la Facultat de Medicina, on es
trobarà ubicada la parada fixa, i passarà 
per les facultats de Dret, de Ciències 
de l’Educació, de Psicologia i de Ciències.

Nova línia de transport 
entre Olesa i la Universitat

Èxit de la UAB al Campionat
Universitari de Bàdminton
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La Universitat de Lleida investeix 
Pere Lluís Font doctor honoris causa

El procés d’avaluació de l’EUA contrasta els mecanismes de gestió de la qualitat de què disposa la UAB.
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PUBLICACIONS

LES TITULACIONS UAB EN L’ESPAI EURO-
PEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR. Joan Rué i
Maite Martínez. Col·lecció Eines d’Innovació
Docent en Educació Superior. Servei de
Publicacions de la UAB. 2005
Aquest és el primer volum de la col·lecció
EINES, que ha editat la Unitat d’Innovació
Docent en Educació Superior (IDES) i el
Servei de Publicacions de la UAB. Està cen-
trat en la innovació docent universitària dins
l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).
Aquest primer títol aporta la reflexió i els
recursos elaborats mitjançant el seguiment
de cinc titulacions, en un procés pilot de con-
versió d’aquestes en ECTS.

EL BARQUER DELS DÉUS. Josep Montserrat
Torrents. Col·lecció Gabriel Ferrater. Servei
de Publicacions de la UAB. 2005
L’autor, catedràtic emèrit de Filosofia Antiga
a la Universitat Autònoma de Barcelona,
situa aquesta novel·la històrica a Egipte, però
no pas en el període triomfant i esplendorós
dels faraons, sinó en un Egipte fatigat i deca-
dent, dominat per un poder despòtic i per una
religió estrangera, l’Egipte del segle V de
l’era cristiana. Fins ara, aquest autor havia
entrat en el món antic arrapat als docu-
ments. Ara, amb la seva dedicació a la litera-
tura hi entra amb la imaginació.

L’Escola de Postgrau ha enllestit un mo-
del d’avaluació per certificar propostes
formatives d’estudis externs a la Univer-
sitat. D’aquesta manera, empreses i ins-
titucions que imparteixen formació teò-
rica pràctica orientada a millorar i man-
tenir la capacitació per a l’exercici pro-
fessional obtenen un segell de qualitat
que avala la coherència, la metodologia
i el contingut del seu programa docent.

El procés de certificació és un instru-
ment àgil, flexible i objectiu que avalua
la qualitat de programes formatius
d’àmbits i formats molt diversos. Una
realitat que es demostra amb els casos
pràctics que han integrat el pla pilot de
certificació, realitzat amb la Fundació
ASCAMM (Associació Catalana d’Em-

preses de Motlles i Matrius) i amb ECOL
(Educación Continua On Line).

Un cop una empresa o institució mos-
tra interès perquè la UAB certifiqui el seu
programa de formació, s’endega un pro-
cés que valora els requisits de qualitat i
específics. En trenta dies, docents de la
UAB especialistes en la matèria emeten
un informe que se sotmet al judici del

Acte de benvinguda als investigadors ICREA
En un acte que va tenir lloc l’11 d’abril passat, el rector de la UAB, Lluís Ferrer, va
donar la benvinguda als investigadors del programa ICREA (Institució Catalana de
Recerca i d’Estudis Avançats) que s’han incorporat recentment al diversos departa-
ments i centres de recerca de la UAB.Van parlar també, per tal d’agrair l’acollida, Joan
Rosell, representant del col·lectiu ICREA a la Universitat Autònoma, i Joan Bagaria en
nom de la Fundació ICREA. El rector va explicar les característiques del campus de la
Universitat, el qual permet integrar els esforços investigadors dels diversos grups, que
també poden gaudir de les múltiples ofertes de serveis del campus.

FOTO-NOTÍCIA
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Docents de la UAB 
emeten un informe i el
Consell Acadèmic el revisa
per donar-hi el vistiplau

Nou sistema d’avaluació de
propostes formatives externes

El procés és un instrument àgil,
flexible i objectiu que avalua la

qualitat de programes 
formatius molt diversos

Consell Acadèmic, que és qui finalment
dóna el vistiplau a la certificació.

Aquesta certificació en cap cas suposa
que un programa formatiu extern a la
UAB pugui expedir un títol de la Univer-
sitat. Simplement certifica la qualitat i
coherència docent de la proposta en
qüestió i té una validesa anual.



«Veig la UAB amb potència per
afrontar els reptes del nou segle»
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Tal com va fer fra Luis de León, vostè 
ha començat les classes dient «como
decíamos ayer…»?
No n’hi ha per a tant. Els vint-i-dos anys
d’absència formal s’han vist mitigats per
la presència esporàdica en cursos o semi-
naris. M’he sentit ben rebut en tots els
àmbits, però l’Autònoma que he recupe-
rat és ben diferent de la que vaig viure
amb la intensitat acadèmica de la joven-
tut en paral·lel amb els esdeveniments
polítics del moment.

Quins són els canvis més significatius
que hi troba després de vint-i-dos anys?
Crec que la vida universitària està molt més
burocratitzada, encara que l’aparell admi-

L’AUTÒNOMA ha parlat 
amb aquest professor de Dret
Constitucional, incorporat
després de 22 anys al Congrés

Joan Marcet

Director de l’Institut de Ciències 
Polítiques i Socials. Professor de Dret
Constitucional a la UAB. Doctor en Dret.
Certificat d’Études Politiques per l’Institut
d’Études Politiques de París. Ha estat
diputat al Congrés entre 1982 i 2004,
vicepresident del Congrés en les legisla-
tures 1989-1993 i 1996-2000 i portaveu
del Grup Parlamentari Socialista en les
comissions Constitucional (1986-1989),
de Règim de les Administracions 
Públiques (1993-2000) i de l’Estatut del
Diputat (2000-2004). És autor de diverses
publicacions sobre dret constitucional i
ciència política: Convergència Democrà-
tica de Catalunya. El partit i el moviment
polític; Regionalist parties in Western
Europe, La izquierda europea en el siglo
XXI, Consenso y disenso de doce años de
ley electoral; Democràcia i llei electoral
i Constitució i partits polítics.
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nistratiu resol, generalment amb eficàcia,
les noves complexitats. Potser alguns de-
partaments són massa heterogenis i la
docència i la recerca tendeixen a una cer-
ta individualització, malgrat la indubtable
qualitat i excel·lència que em consta que
existeix a la majoria de facultats, instituts
i departaments de la Universitat.

Ha notat molts canvis en el col·lectiu
dels estudiants?
He vist, encara que escadusserament,
una altra generació, una mica més indi-
vidualista, menys participativa. No te-
nen clar on comença la responsabilitat
de la formació precedent i on acaba la
dels que ara som responsables del seu
avenç intel·lectual i personal.

Troba molta diferència entre el món
polític i l’acadèmic?
El món acadèmic permet treballar amb
més tranquil·litat, si bé la pràctica de
l’acció política també aporta coneixe-

ments i elements de reflexió que poden
donar una nova visió al món acadèmic.

Com veu ara el futur de l’Autònoma?
Potser és una visió parcial i prematura,
però veig la UAB amb prou potència per
afrontar els reptes d’aquest segle, de
l’Europa ampliada, d’una societat cata-
lana que cada cop és més complexa, pe-
rò també esdevé més exigent i més com-
petitiva. Les bases humanes i materials,
aquestes darreres encara amb força
mancances, són prou consistents en una
universitat que com l’Autònoma vol fer
honor a la seva denominació.

I el futur de la recerca en el seu camp?
Estem en un moment de transició, amb
reformes i contrareformes que limiten
les possibilitats de dedicar-se específica-
ment a la recerca, però les ciències histo-
ricojurídiques han afinat els seus mèto-
des i són un element clau per aprofundir
en el coneixement de la societat.
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