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EL PRESSUPOST
AUGMENTA UN 13,83%

El Consell Social va aprovar,
en la reunió que va tenir lloc
el 26 de gener, el pressupost
de la UAB per a l’any 2006, 
que és de 264 milions 
d’euros, la qual cosa significa
un augment del 13,83% 
respecte de l’any anterior.
PÀG. 4 i 5

LA FIRA DE L’ÀSIA, AL
PATI DE LES OLIVERES

Participar en el cerimonial
del te verd, iniciar-se en el
tai-txi, aprendre cal·ligrafia
xinesa o coreana, contemplar
una exhibició de taekwondo
o deixar-se fer un massatge
oriental van ser algunes de
les activitats de la Fira
de l’Àsia de la UAB. PÀG. 6

DESCOBERTA
ARQUEOLÒGICA

Un equip d’investigadors 
de la UAB i de la Universitat
d’Almeria ha descobert
a l’àrea arqueològica de 
La Puntilla, a la província 
de Nasca (Perú), un nou
tipus de construcció de fa
dos mil anys desconegut
fins ara. PÀG. 9

Divuit mil estudiants de secundària van assistir a les Jornades de Portes Obertes, els dies 24, 25 i 26 de gener.
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de Portes Obertes
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de Portes Obertes
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CONSELL DE GOVERN

El Consell de Coordinació
Universitària presenta el pla
Ingenio 2010 per potenciar
els grups d’investigació

El debat iniciat a la CRUE sobre la pro-
posta de reforma de la Llei orgànica d’u-
niversitats (LOU) i la posició de la UAB,
presa a través del Claustre i del Consell
de Govern, van ser el punt de partida de
l’informe del rector en el primer Consell
de Govern de l’any 2006. Lluís Ferrer va
fer especial menció a la manca de repre-
sentació dels estudiants en la nova pro-
posta, com també a la dificultat per arti-
cular-la, a causa que el sistema de repre-
sentació dels estudiants és diferent a les
diverses universitats espanyoles.

El rector va informar també de la reu-
nió del Consell de Coordinació Universi-
tària que va tenir lloc el desembre passat,
en la qual, a més d’informar del procés
d’adaptació a l’Espai Europeu d’Educa-
ció Superior, es va presentar el pla In-
genio 2010, que treballarà en la línia de
potenciar grans grups d’investigació, les
xarxes d’instituts, les empreses i les enti-
tats que treballen en l’àmbit d’I + D.

Un altre tema important en el panora-
ma universitari és la programació oficial
de postgrau. El rector va comentar que la
Generalitat de Catalunya continua el de-

MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS 
S’aprova la llista de màsters 
interuniversitaris 2006-2007, 
es modifica la de màsters de la UAB 
i es delega en la Comissió d’Afers
Acadèmics la competència per introduir
les modificacions necessàries que es
puguin produir en relació amb la llista
de títols de màsters de la programació
oficial de postgrau del curs 2006-2007.

PROTECCIÓ DE DADES
S’acorda aprovar la normativa 
sobre protecció de dades de la UAB 
i el document de seguretat.

MODIFICAT EL REGLAMENT DE
PROVISIÓ DE PLACES DE PDI
Es modifica el reglament per a la 
provisió de places de PDI dels cossos
docents universitaris i per contractar

personal acadèmic permanent, 
temporal i personal investigador 
en formació amb categoria d’ajudant.

REGLAMENT D’ESTRUCTURES
BÀSIQUES DE LA UAB
Es ratifica la modificació del Reglament
del Departament de Filologia Anglesa 
i de Germanística i l’aprovació 
del Reglament de l’ICTA.

ACORDS 

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

INFORME DEL RECTOR

L’acord que s’ha subscrit a les
diferents meses de negociació
suposa un conjunt de millores
retributives per al PDI i el PAS

bat, i va explicar que, a la pròxima reu-
nió del Consell Interuniversitari de Ca-
talunya, exposaria la seva disconformi-
tat quant al fet que el Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació (DURSI) faci l’avaluació
acadèmica dels màsters abans de la seva
implantació. Segons Ferrer, la UAB ha
presentat a l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya 28
màsters per ser avaluats.

El rector també va informar que el
DURSI ha comunicat la necessitat d’a-

ugmentar els costos indirectes (overhe-
ads) de les universitats. Ferrer va dir que,
des del punt de vista de la gestió, aques-
ta mesura es considera necessària i que
totes les universitats han acordat fer un
augment progressiu al llarg del 2006 i
del 2007. «És necessari que el pressupost
dels convenis s’ajustin a la realitat pel
que fa a la comptabilització dels dife-
rents costos», va afegir. Així mateix, va
explicar que la Generalitat ha elaborat
un esborrany sobre un futur projecte de

Llei de la ciència, i que es poden fer ar-
ribar al DURSI comentaris i suggeri-
ments respecte d’aquesta qüestió.

Un altre tema destacat va ser l’acord
subscrit amb les diferents meses de ne-
gociació, que suposa tot un conjunt de
millores retributives per al PDI funcio-
nari i laboral i per al PAS funcionari i la-
boral. Així mateix, s’ha acordat que, en
futurs increments, es farà l’equiparació
amb els funcionaris de la Generalitat.

L’aplicació de la Llei de mesures sani-
tàries davant el tabaquisme i reguladora
de la venda i l’impacte que ha tingut al
campus i al conjunt de les universitats
va ser un altre dels temes de l’informe
del rector. Ferrer va explicar que a la
UAB, tot i que la llei es compleix en 
la majoria dels edificis, aquest acompli-
ment és desigual. No obstant això, va dir
que «cal reconèixer l’esforç de moltes
persones que han deixat de fumar, però
existeix la necessitat de seguir treballant
per tal que el compliment de la normati-
va sigui general a tota la Universitat».

Finalment, el rector va felicitar, en nom
de tot el Consell de Govern, Joaquim
Maria Puyal, que va rebre recentment el
Premi Manuel Vázquez Montalbán, i va
recordar també que el periodista i escrip-
tor Vázquez Montalbán era una persona
molt estimada a la UAB i que, a més de
ser-ne professor, li va ser atorgat el títol
de doctor honoris causa.

La CRUE debat la futura reforma de la LOU
El rector destaca la manca de representació dels estudiants



Els dies 24, 25 i 26 de gener van tenir lloc
les Jornades de Portes Obertes de la UAB.
Al llarg de tres assolellats dies van passar
pel campus de l’Autònoma gairebé
divuit mil estudiants procedents de més
de 350 centres de secundària d’arreu de
Catalunya i del Principat d’Andorra. Les
Jornades oferien als futurs universitaris
la possibilitat d’entrar en contacte direc-
te amb el campus i d’informar-se sobre
les característiques dels estudis que més
els interessaria cursar. 

Professors de la UAB van fer, repartides
entre els tres dies, més de cent cinquan-
ta xerrades sobre les titulacions que ofe-
reix l’Autònoma. Les xerrades que van
rebre més inscrits van ser les de les titu-
lacions d’Administració i Direcció d’Em-
preses, Publicitat i Relacions Públiques i
Enginyeria Informàtica. La majoria dels
estudiants eren de segon curs de batxi-
llerat però també en van venir de primer
de batxillerat i de cicles formatius de
grau superior.

Les comarques amb més centres inscrits
van ser el Barcelonès, el Bages i el Vallès
Occidental, i cal destacar que més de qua-
ranta centres van participar per primer
cop a les Jornades de Portes Obertes. 

Les Jornades incloïen també activitats
especials per als professors de secundà-
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CAMPUS

Divuit mil estudiants visiten el campus de la UAB
durant les Jornades de Portes Obertes 

Els alumnes visitants
venien de més de 350 
centres de secundària
d’arreu de Catalunya

ria, com ara una xerrada sobre l’adapta-
ció de la UAB a l’Espai Europeu d’Ense-
nyament Superior, a càrrec del vicerec-
tor d’Estudiants, Joan Carbonell, una
visita guiada al campus o l’assistència a
l’exposició «La màgia dels superconduc-
tors» o a la Fira de l’Àsia Oriental, dues

Els professors de la UAB 
van fer prop de 150 xerrades

sobre les titulacions

iniciatives que van tenir una gran as-
sistència de públic i que van transcórrer
paral·lelament a les Jornades.

Repetint l’experiència de l’any passat,
es va editar també la revista UAB Portes
Obertes, on s’explicava l’oferta formati-
va, els serveis i les activitats d’orientació

universitària, i es proporcionava infor-
mació pràctica. Adreçada als futurs estu-
diants, la revista ha estat editada per la
UAB i realitzada per l’empresa Medigrup
Digital. Amb un format tabloide i a color,
durant les Jornades se’n van distribuir
deu mil exemplars.
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El pressupost de la UAB augmenta un 13,83%
respecte del de l’any anterior

Per a l’any 2006, 
el pressupost de la
Universitat Autònoma
és de 264 milions d’euros

finançament vigent, que ha crescut un
9,5% respecte de l’any 2005.

Les característiques principals del
pressupost són la previsió d’aquest aug-
ment d’un 9,5% de la subvenció pública
total (3,6% de l’IPC previst + 3,8% per
l’aplicació de la LUC + l’augment de la
participació de la Universitat Autònoma
en el model de finançament + compen-
sació de la pèrdua de poder adquisitiu
del personal acadèmic.

Pel que fa als ingressos per taxes, recer-
ca i formació continuada, el pressupost
de l’any 2006 registra un increment
moderat.
També es recullen les repercussions
pressupostàries del 2006 dels compro-
misos i decisions d’anys anteriors.

El Capítol 1 de despeses (despeses de
personal) registra un augment d’un
12,07%: un 11,51% pel que fa al personal
acadèmic i un 14,09%, pel que fa al per-
sonal d’administració i serveis. En el
pressupost hi ha consignat un incre-
ment retributiu del 3,6% i es consoliden
les mesures de personal aprovades el
2005 i anys anteriors.

En el Capítol 3 (Compra de béns
corrents i de serveis), el pressupost
recull un augment del 3,6% dels pressu-
postos de centres, departaments i insti-
tuts propis, un augment de la despesa de
manteniment per l’increment de metres
quadrats i el cost dels contractes de ser-
vei i es mantenen els recursos per finan-
çar els acords interns de planificació.

El Departament d’Universitats, Recerca i So-
cietat de la Informació (DURSI) va presentar, el
mes de gener passat, les xifres del finançament
universitari corresponent a l’any 2006. L’import
global d’aquest any inclou un total de
681.685.735 €, amb un increment del 10,16%
respecte de l’any passat. D’aquests diners, a la
UAB n’hi corresponen uns 146 milions d’euros,
un 10,6% més que l’any passat. 

Una de les dades que es van donar a conèixer
és el finançament per alumne de cada univer-
sitat. La UAB supera, per primer cop, els 5.000
€, amb 5.686 € de despesa per alumne. Tot i
això, la UAB encara està per sota de la mitjana
de les universitats catalanes, que, també per
primer cop, ha arribat als 6.000 € per alumne.

Des de l’any 2003, el Govern de la Generalitat
de Catalunya ha augmentat un 30% el finança-
ment de les universitats (un 20,3% descomp-
tant la inflació) i ha passat dels 524 milions
d’euros de fa tres anys als 681 milions d’euros
d’enguany. La Llei catalana d’universitats
(LUC) estableix que, a partir de 2003 i en un
període de vuit anys, el finançament real de les
universitats ha d’augmentar de forma gradual
un 30%.

El finançament per alumne
supera els 5.600 euros

Despesa del personal 164,2 62,2%
Personal docent i investigador 99,4 37,7%

Personal d’administració i serveis 59,2 22,4%

Altre personal (postgraus, ICE, etc.) 5,6 2,1%

Despesa de funcionament 54,3 20,6%
Despesa de funcionament 46,9 17,8%

Despeses financeres 0,5 0,2%

Becaris d’investigació i transferències a altres 6,9 2,6%

Obres, equipament i despesa en recerca 45,9 17,2%
Obra nova i equipament en recerca 23,4 8,8%

Programes de recerca i convenis 18,7 7.0%

Amortització de préstec 3,8 1,4%

TOTAL 264,4 100%

Estructura de la despesa milions d’euros    percentatge sobre el total

El Consell Social de la UAB, reunit el 26
de gener passat, i el Consell de Govern,
reunit el dia 19 del mateix mes, van 
aprovar el pressupost de la Universitat
Autònoma de Barcelona per al 2006:
264.353.237 euros. 

Desplegat en set capítols de despeses i
en sis d’ingressos, el pressupost de l’any
2006 registra un creixement del 13,83%
respecte del 2005, el més gran dels
últims anys.

Aquest creixement està motivat, en pri-
mer lloc, en part, per la incorporació
dels compromisos derivats de l’acord
sobre retribucions de la mesa general del
personal de les universitats públiques, i
en segon lloc, per l’augment de la sub-
venció que prové d’aplicar el model de
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En definitiva, la despesa de la UAB s’es-
tructura en un 62,2% de despeses de per-
sonal, un 20,6% de despeses de funcio-
nament i un 17,2% en inversions –obres,
equipament i despesa en recerca– i altres
operacions de capital.

En grans xifres i pel que fa als ingressos,
les partides més importants tenen un
origen públic, amb gairebé 165 milions
d’euros de la Generalitat de Catalunya
(152,2 milions d’euros segons el model
de finançament i altres subvencions
específiques, i 12,8 milions d’euros per a
inversions), de l’Estat, de la Generalitat i
de la Unió Europea per a recerca compe-
titiva (6,8 milions d’euros), i de la Unió
Europea per a inversions, recerca i inter-

Es produeix un augment 
de la subvenció que prové 

del model de finançament actual,
que ha crescut un 9,5%

El capítol de personal creix un
12,07%, en gran part, per l’acord

sobre retribucions de la mesa
general de personal d’universitats

canvi (2,4 milions d’euros). Un total de
26,1 milions d’euros provenen d’altres
organismes públics mitjançant subven-
cions finalistes.

Els ingressos de procedència privada,
64,1 milions d’euros, provenen majorità-
riament de taxes i matrícules (32,1 milions
d’euros), de convenis amb empreses  i ins-
titucions per a la recerca, transferència de
tecnologia i prestació de serveis (19,3
milions d’euros) i de cursos de formació
continuada (10,2 milions d’euros).

En definitiva, els ingressos de la
Universitat Autònoma de Barcelona
s’estructuren en un 75,8% de procedèn-
cia pública i en un 24,2% de procedència
privada.

Procedència pública 200,3 75,8%
De la Generalitat, segons el model de finançament 152,2 57,6%

De la Generalitat, per a inversions 12,8 4,8%

D’altres organismes públics 26,1 9,9%

De l’Estat, la Generalitat i la UE, 
per a recerca competitiva 6,8 2,6%

De la UE, per a inversions, recerca i intercanvi 2,4 0,9%

Procedència privada 64,1 24,2%
De taxes i matrícules 32,1 12,1%

D’empreses, famílies i entitats sense ànim de lucre 2,5 0,9%

De convenis amb empreses i institucions 
per a recerca, transferència de tecnologia  
i prestació de serveis 19,3 7,3%

De cursos de formació continuada 10,2 3,9%

TOTAL 264,4 100%

Un acte de responsabilitat 
i compromís amb la societat

L’aprovació del pressupost d’una institució
pública és un dels moments més importants
de la seva activitat anual, el qual habitualment
s’acompanya d’un cert ritual que n’accentua
la rellevància. Aquesta significació està deter-
minada perquè aquest document és l’instru-
ment a través del qual l’equip de govern con-
creta i fa pública la seva acció política a curt
termini i, des del punt de vista econòmic, serà
el seu «full de ruta» durant tot l’any.

Les actuacions polítiques tenen el seu
reflex en el pressupost. Així, doncs, aquesta
eina marca quina és l’acció de govern previs-
ta per al període. Alhora, també esdevé l’ins-
trument per retre comptes a la ciutadania de
la destinació que s’ha donat als recursos
públics.

A la UAB, el procés d’elaboració i aprovació
del pressupost constitueix, a més, el resultat
de l’exercici de la nostra autonomia, en el
qual intervenen els màxims òrgans de repre-
sentació i govern de la Universitat: el Claus-
tre General, el Consell de Govern i el Consell
Social, que és l’òrgan que té la responsabili-
tat final d’aprovar-lo.

El fet d’aprovar el pressupost és, per a la
Universitat Autònoma, com a institució públi-
ca, un acte de responsabilitat i de compromís
amb la societat, que ens aporta les tres
quartes parts dels recursos que necessitem
i davant la qual fem palès com i a què els
destinaren en el proper exercici.

Per al 2006, el pressupost experimenta un
creixement excepcional del 13,83% motivat,
en part, per la incorporació dels compromi-
sos derivats de l’acord sobre retribucions de
la mesa general del personal de les universi-
tats públiques catalanes signat el mes de
desembre passat. Si a aquest fet hi afegim
l’increment vegetatiu de les despeses i la
consolidació de mesures internes, el capítol
de les despeses de personal creix un 12,07%.

Una segona característica és que els
ingressos per la subvenció que prové d’apli-
car el model de finançament vigent -la part
més important dels recursos que rebem de
la Generalitat- han crescut un 9,5% respecte
de l’any 2005, mentre que l’increment global
del sistema és del 9,1%. Aquesta diferència
està determinada per l’augment del percen-
tatge de participació de la UAB en el conjunt
dels fons distribuïts pel DURSI a través del
model. Actualment, la participació de la UAB
és del 21,88%, per sota de la UB (30,87%) i
per sobre de la UPC (19,82%).

Immaculada Vilardell,
vicerectora d’Economia de la UAB

Estructura dels ingressos milions d’euros    percentatge sobre el total

OPINIÓ
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La Fira de l’Any de l’Àsia Oriental transforma
el Pati de les Oliveres durant tres dies

PA
R

ET
OEs va poder practicar

cal·ligrafia oriental, 
aprendre el cerimonial 
del te verd o fer tai-txi

L’Any de l’Àsia Oriental continua amb el
cicle de conferències durant aquest pri-
mer semestre, dedicat a l’economia, la
política i la societat a l’orient. Anne
Cheng, professora de l’Institut National
des Langues et Civilisations Orientales
(Inalco), va parlar de la importància de la
invenció moderna de la «filosofia xine-
sa», creada per escoles del pensament
oriental fa milers d’anys. Anne Cheng,
acèrrima seguidora dels pensaments de
Confuci, va fer un recorregut pel pensa-
ment xinès des de la dinastia Shang, pas-
sant per la diàspora xinesa i arribant als
dies actuals.

Dins del marc d’activitats previstes per
al primer semestre, els dies 24, 25 i 26 de
gener va tenir lloc la Fira de l’Any de l’À-
sia Oriental. El Pati de les Oliveres de la

Facultat de Ciències de l’Educació es va
convertir en l’escenari perfecte per
aprendre el cerimonial del te verd, ini-
ciar-se en el tai-txi, contemplar una exhi-
bició de taekwondo, practicar la cal·ligra-
fia xinesa i coreana, o bé gaudir d’un
massatge xinès. L’activitat va coincidir
amb les Jornades de Portes Obertes de la
UAB, la qual cosa va permetre que pro-
fessors i alumnes de secundària pren-
guessin contacte amb el món oriental.

PREMIS

Quatre alumnes de la Llicenciatura de
Ciències Ambientals, Eugènia Monroy, Bibiana
Catalán, Helena Andrés i Mercedes Vidal, han
guanyat la segona edició del premi d’investi-
gació mediambiental Memorial Enric Casals i
Casanova, de l’Ajuntament d’Arbúcies. El tre-
ball «Canvi ambiental global al municipi
d’Arbúcies» analitza els canvis en el medi
ambient: l’aprofitament hídric, la distribució
altitudinal de les cobertes, la pèrdua d’espè-
cies autòctones i la proliferació de noves
espècies, la substitució dels conreus per
cobertura forestal i la forta urbanització, etc.

El professor Aurelio M. Tobías Garcés, de l’À-
rea d’Estadística i d’Investigació Operativa,
del Departament de Matemàtiques, va rebre,
el novembre passat, l’accèssit del XII Premi
de la Societat Espanyola d’Epidemiologia al
millor article sobre recerca epidemiològica
publicat el 2004, que du per títol «Non-line-
ar short-term effects of airbone pollen levels
with allergenic capacity on asthma emer-
gency room admissions in Madrid, Spain».
Tobías és doctor en Medicina Preventiva i
Salut Pública i llicenciat en Ciències i Tèc-
niques Estadístiques.

“La repressió franquista a Vic, 1939-1945” és
el títol del treball d’investigació que ha gua-
nyat el Premi Plana de Vic, que concedeix el
Patronat d’Estudis Osonencs i del qual és
autora Esther Farrés, alumna del curs de
Doctorat d’Història Política, Social i Com-
parada. Aquest treball, dirigit per Joan
Serrallonga, va ser llegit el juny de 2005 a la
UAB. S’ha centrat en la repressió franquista
a Vic durant la postguerra i ha estat docu-
mentat amb un total de 408 expedients rela-
cionats amb les represàlies a vigatans que
militaven en sindicats o partits d’esquerres.

Aurelio M. Tobías, millor article
sobre recerca epidemiològica

Premiades quatre alumnes 
de Ciències Ambientals

Esther Farrés, premiada 
per un treball d’investigació

Un moment del cerimonial del te.
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La cinquena edició del programa Study
Abroad de la UAB ha rebut el major
nombre d’estudiants des que es va ini-
ciar ara fa dos anys. Un total de 172
nord-americans procedents de quaranta
universitats diferents van iniciar el 16 de
gener una estada de quatre mesos a
UAB-Casa Convalescència. El 12 de
gener se’ls va donar la benvinguda en un

172 alumnes de quaranta
universitats nord-americanes
han iniciat al gener 
la seva estada a la UAB

Santiago Alias, director de l’Àrea Internacioanl de la FUAB, amb els estudiants participants al programa.

acte informal on també se’ls va facilitar
tota la informació.

Faran un curs d’espanyol per a estran-
gers que ofereix UAB-Idiomes, i entre
dues o tres assignatures que impartiran
professors de la Universitat en anglès.
Poden escollir entre matèries com
Spanish for Business, Understanding the
European Economy, Society, Politics and
Economy in Today’s Spain, Spanish
Civilisation and Culture, Spanish Art i
Spanish Geography, entre d’altres.

Aquest estiu ja s’han confirmat les
estades de set grups d’estudiants in-
ternacionals a UAB-Casa Convalescèn-
cia per seguir programes de formació a
mida. Es tracta d’alumnes de les univer-
sitats de Drew, de Denver i de Texas
A&M (EUA); de Monterrey i de Celaya
(Mèxic); de la Central de Intercambio
(Brasil); i de l’Academic Studies Associa-
tion de Nova York.

El director de l’Àrea Internacional de la
FUAB, Santiago Alias, explica que «cada
any passen per la UAB-Casa Convales-
cència set-cents alumnes per fer-hi cur-
sos d’espanyol per a estrangers, dels quals
un 10% cursa, a més, estudis de postgrau,
i un 20% segueix cursos a mida».

Per captar aquests alumnes, l’Àrea
Internacional col·labora amb l’Oficina
de Relacions Internacionals de la UAB i
utilitza dos canals: els consorcis d’uni-
versitats i les agències que s’encarre-
guen d’organitzar estades formatives a
l’estranger. Per contactar amb ells, és
clau l’assistència a fires internacionals
del sector. Fa poc han estat a Tòquio i O-
saka, a Shanghai, a Toronto i a Berlín. I al
febrer es desplaçaran fins a Rússia i els
Estats Units.

El programa Study Abroad
arriba a la cinquena edició

BREUS

El Consell de Govern del dia 19 de gener 
va aprovar la proposta de la Facultat 
de Traducció i d’Interpretació de nomenar 
l’escriptor i traductor Ramon Folch 
i Camarasa doctor honoris causa
per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Com a novel·lista, amb sis títols publicats,
va estar estretament vinculat a «El Club
dels Novel·listes», la cèlebre col·lecció 
dirigida per Joan Sales. El seu compromís
estètic i social ha estat una de les constants
de la seva obra. Des de la seva primera 
traducció al català del Diari d’Anna Frank,
el 1959, fins avui dia ha traduït gran part
dels clàssics contemporanis.

L’escriptor Ramon Folch 
serà  doctor honoris causa

Turisme, civisme i drets humans, aquests
són els tres eixos entorn dels quals girarà
el debat del IX Taller i V Simposi de l’Escola
Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
els pròxims 8 i 9 de març a l’Hotel Serhs
Campus. El V Simposi es constitueix com 
un espai de reflexió, anàlisi i debat sobre
temes d’importància cabdal per al sector.
En aquesta edició se centrarà en l’increment,
a les nostres ciutats, del turisme anomenat
«poc cívic» i en l’augment del nombre 
de persones sense llar en indrets com
Barcelona. Al Simposi, hi haurà representants
del sector acadèmic, privat, institucional 
i de l’Administració, per tal d’oferir una
àmplia perspectiva dels diversos aspectes
que abasta aquesta qüestió. Entre ells, 
destaquen Arcadi Oliveras, president 
de Justícia i Pau i professor d’Economia
Aplicada de la UAB, i Pere Duran, 
director general de Turisme de Barcelona.

V Simposi de l’Escola
Universitària de Turisme 

«Els treballs en benefici de la comunitat 
són una alternativa a la presó que aporta
beneficis socials i no sostreu l’individu de 
la seva responsabilitat», va dir el cap de
Servei de Mesures Penals Alternatives 
de la Subdirecció General de Medi Obert 
i Mesures Penals Alternatives, 
del Departament de Justícia, Pius Fransoy, 
a la jornada organitzada per l’Escola 
de Prevenció i Seguretat Integral, 
dins del cicle Els Dimecres EPSI.

Mesures penals alternatives, 
a la jornada Els Dimecres EPSI
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Després de tres anys d’experiència, l’Àrea
Internacional de la FUAB pot fer un dibuix de
les preferències dels estudiants estrangers en
matèria de formació internacional. Així, tenen
detectat que els estudiants asiàtics i també els
russos trien preferentment programes de
postgrau. «Els atrauen molt el segon o tercer
cicle», explica Santi Alias. Els nord-americans,
en canvi, prefereixen venir a l’Autònoma per
cursar-hi algunes assignatures en anglès i
aprendre espanyol, és a dir, el paquet de for-
mació que ofereix el programa Study Abroad.
«Busquen una formació més cultural i tenen
un especial interès per temes comparatius del
funcionament de la societat europea respecte
de l’americana», detalla el director de l’Àrea
Internacional de la FUAB. Als brasilers, en
canvi, els interessa molt venir a aprendre
espanyol, ja que estan envoltats per països de
parla hispana. I els estudiants dels països sud-
americans tenen preferència pels postgraus i
també pels cursos monogràfics.

De Rússia al Brasil
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Va investigar la repressió
argentina dels anys vint i
ho va explicar als alumnes
d’història de la Universitat

El periodista Oswaldo Bayer
parla de la Patagònia rebel

http://www.superconductivity.hu/cat

Tots aquells que, després de veure l’exposició «La màgia dels super-
conductors» –que va estar a la UAB durant el gener–, s’hagin quedat
amb ganes de saber més coses sobre el fenomen de la superconduc-
tivitat, es poden adreçar a aquest web. Es tracta d’un espai on, a més
de conèixer tot allò referent a la mostra, es pot aprofundir sobre
aquesta propietat de la física que afectarà cada vegada més les nos-
tres vides. Tot i que el disseny del web és molt auster, el contingut és
força interessant, en especial els botons Superconductivitat i
Curiositats. Hi ha explicacions teòriques amb exemples i experi-
ments per fer.

Oswaldo Bayer, a l’esquerra, i Francisco Morente.

EL WEB

NOMENAMENTS

Des del 19 de desembre passat, 
la professora Elena Estalella Boadella, 
del Departament de Geografia, és la nova
degana de la Facultat de Filosofia i Lletres.
És doctora en Geografia i catedràtica de
Geografia Humana. La seva recerca s’ha
centrat en les noves formes de poblament i
migracions en el territori rural i la docència
que imparteix tracta de la geografia 
de Catalunya i geografia rural.

Oswaldo Bayer ha estat a la Universitat
Autònoma per parlar de les lluites dels
peons de la Patagònia i de la brutal
repressió que, als anys vint, va costar la
vida a 1.500 treballadors de la pampa
argentina, afusellats pel general Varela,
sota el mandat del president Irigoyen. 

Aquests fets han estat un dels temes
més amagats de la vida política argentina
fins que el periodista i investigador
Oswaldo Bayer es va proposar aclarir la
veritat  anant a les fonts i fent un treball
de camp d’una intensitat i rigor de pri-
mera línia.

LA CRÒNICA DELS VAGUISTES
Els vaguistes demanaven coses que eren
rebutjades i considerades privilegis i que
avui dia ens semblarien bagatel·les: unes
quantes espelmes per tenir llum a les fos-
ques nits de la Patagònia, uns sous per
sota de les necessitats de la subsistència,
i que els treballadors casats poguessin
viure amb les seves dones. 

El periodista Oswaldo Bayer va parlar
amb antics terratinents dels polítics,
dels sobrevivents i dels soldats que van
participar en els afusellaments, i va

explicar els fets amb precisió i con-
tundència.

El 19 de gener passat, els nombrosos
alumnes d’història que es van aplegar
per escoltar Bayer, qui va ser presentat
pel director del Departament d’Història
Moderna i Contemporània, Francisco
Morente, van mostrar el seu interès per
la xerrada del cronista argentí, que va
desbordar les expectatives previstes,
com va assenyalar el director del Depar-
tament. 

Els treballs de Bayer van donar lloc a
una pel·lícula que va ser immediata-
ment prohibida després del cop d’Estat
del general Videla. Oswaldo Bayer va
estar exiliat del 1975 al 1983. El film no
ha estat recuperat fins a la presidència
d’Ernesto Kirchner, que hi va actuar com
a extra quan es va rodar als anys setanta.

Nova degana a Lletres

Nou degà a Polítiques
El professor Josep Maria Sanahuja Bonfill,
del Departament de Ciència Política 
i de Dret Públic, va ser elegit, el 14 
de desembre, nou degà de la Facultat de
Ciències Polítiques i de Sociologia. 
Als anys vuitanta, l’activitat investigadora
del professor Sanahuja es va orientar 
cap a l’estudi de la vida política catalana en
l’època de la Generalitat republicana i, des
de principis dels anys noranta, es va centrar
en la política comparada llatinoamericana,
incidint en les transicions a la democràcia 
a Centramèrica i la regió andina.



La troballa ha tingut lloc
a l’àrea arqueològica de 
La Puntilla, a la província
peruana de Nasca

RECERCA

Un equip d’investigació de la Universitat
Autònoma de Barcelona i de la Univer-
sitat d’Almeria ha descobert a l’àrea
arqueològica de La Puntilla, a la provín-
cia de Nasca (Perú), un nou tipus de
construcció desconegut fins ara. Es trac-
ta d’un conjunt de patis construïts amb
murs de pedra, situat al centre de l’àrea
urbana, on els habitants hi assistien a
treballar en diferents tasques agrícoles i
artesanals. El conjunt data del primer
mil·lenni abans de la nostra era, però

encara no s’ha pogut determinar-ne
l’antiguitat amb exactitud. 
Els resultats corresponen a l’anàlisi de la
campanya d’excavacions arqueològi-
ques del projecte La Puntilla 2005, que
van finalitzar el més de desembre passat. 

El projecte té com a objectiu la realit-
zació d’una investigació sociològica
sobre les comunitats del primer mil·len-
ni abans de la nostra era a la costa sud
del Perú, concretament, a la província de
Nasca, on es localitza l’àrea arqueològi-
ca La Puntilla. En aquesta campanya, els
investigadors han treballat en dos jaci-
ments d’aquesta àrea.

Els científics han documentat l’e-
xistència d’un nou tipus d’edifici singu-
lar, desconegut fins ara. Es tracta d’un
conjunt de patis, construïts amb murs
de pedra, situat al centre de l’àrea urba-
na. L’excavació d’un sector d’un d’a-
quests edificis, al cim del jaciment cone-
gut per El Trigal, ha mostrat que els edi-

Spondylus i collar de l’edifici central d’El Trigal. Puntes d’obsidiana d’El Trigal 

La descoberta l’ha fet un equip
d’investigadors de la Universitat

Autònoma de Barcelona 
i de la Universitat d’Almeria

ficis eren destinats al treball centralitzat,
i no a servir com a llocs cerimonials en
contra del que s’havia pensat al principi.
D’aquesta manera, els investigadors han
pogut evidenciar un ampli nombre de
tasques de processament agrícola i de
treballs artesanals.

TASQUES QUE ES DUIEN A TERME
Entre les tasques que es duien a terme
en aquestes construccions destaquen la
fabricació d’eines d’andesita i d’obsidia-
na, la manufactura d’ornaments sobre
closques de mol·luscs marins, les tas-
ques de filat i teixit i el processament
d’aliments (blat de moro, mongetes). És
remarcable la presència de clòtxines
d’Spondylus, que haurien estat portades
des d’indrets molt llunyans, probable-
ment des del litoral de l’actual Equador.
Amb això es constata que la comunitat
que va habitar la zona de La Puntilla, a la

La realitat social al Perú, fa dos mil anys
Les excavacions han documentat unitats
domèstiques on s’observa la disponibilitat
dels productes fabricats en el lloc central de
l’assentament. Amb això es podrà analitzar
la distribució de la producció i si existia o no
una classe dominant que controlés la pro-
ducció. S’espera que la continuació de les
excavacions en els propers anys permetrà

clarificar la realitat social dels grups assen-
tats a la regió de Nasca al llarg d’èpoques
relacionades amb el món de Paracas i de
Nasca més primerenc. Es tracta d’uns
moments històrics de gran interès, ja que
són etapes prèvies a la consolidació de l’es-
tat de Nasca a començaments del primer
mil·lenni de la nostra era.
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Nou tipus de construcció de fa dos mil anys al Perú
L’edifici descobert era destinat a tasques agrícoles i artesanals

fase que els historiadors denominen
Ocucaje 8, tenien accés a materials que
recorrien llargues distàncies. Ara, l’e-
quip científic espera que amb la datació
per radiocarboni es pugui ajustar amb
precisió en quin moment del primer
mil·lenni abans de la nostra era l’edifici
excavat a El Trigal estava en funciona-
ment.

La campanya d’excavacions, duta a
terme per investigadors de la UAB i de la
Universitat d’Almeria, sota la direcció
del professor Pedro V. Castro Martínez i
del llicenciat Juan Carlos de la Torre
Zevallos, del Departament de Prehis-
tòria de la UAB, ha estat finançada pel
Ministeri de Cultura, en el marc del pro-
grama Projectes Arqueològics a l’Ex-
terior, i també hi han participat arqueò-
legs de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos i de la Pontifícia Univer-
sidad Católica del Perú. 



Estudia els fongs com a
agents causals de processos
patològics relacionats 
amb malalties infeccioses

Grup de Micologia Veterinària

GRUP DE RECERCA

RECERCA

Microbiologia, Microbiologia dels Ali-
ments i Micologia de la Llicenciatura de
Veterinària, i en el Programa de Doc-
torat de Medicina i Sanitat Animals,
amb Menció de Qualitat de la Direcció
General d’Universitats.

La investigació duta a terme durant els
últims anys presenta dos objectius
generals que s’emmarquen en l’àrea de
les ciències agroalimentàries. D’una
banda, es treballa en la identificació i la
caracterització de fongs productors de
micotoxines, principalment l’ocratoxi-
na A (OTA), comuns a les nostres lati-
tuds. Aquests fongs s’associen a impor-
tants ingestes de micotoxines en les per-
sones, a causa del consum de productes

Les toxines del vi

L’ocratoxina A és una toxina produïda per
fongs que es pot trobar en certs aliments,
com els cereals i els seus derivats, el cafè, la
cervesa, les espècies, el cacau, el raïm, les
panses i el vi, entre d’altres, i els pinsos en el
cas dels animals. Pot desencadenar efectes
nocius en les persones i està classificada per
l’Agència Internacional de Recerca del Càncer
com a possible carcinogen humà. 

La presència d’aquesta micotoxina en la
sang de població sana ha confirmat que hi
estem contínuament exposats. A causa de la
seva perillositat, la UE ha establert recent-
ment una legislació per controlar-ne la
presència en alguns aliments. 

En el cas del vi, considerat la segona font
d’aquesta micotoxina en la dieta humana,
després dels cereals, el coneixement de les
espècies fúngiques responsables de la seva
producció en el raïm és una eina indispensa-

El Grup de Micologia Veterinària, iniciat
l’any 1988 i reconegut com a grup con-
solidat des de 2002, centra la seva activi-
tat de recerca en l’estudi dels fongs com
a agents causals de processos patològics
relacionats amb malalties infeccioses i
amb micotoxicosis (enverinaments cau-
sats per les toxines que produeixen
alguns fongs), que poden afectar tant els
animals com l’ésser humà. En el desen-
volupament de les diferents línies de
recerca, el grup utilitza principalment
tècniques microbiològiques, croma-
togràfiques i de biologia molecular per
identificar i caracteritzar els fongs que
produeixen micotoxines. 

La composició del grup de recerca és
multidisciplinària, amb professionals
especialitzats en medicina animal, en
microbiologia, en micologia, en croma-
tografia i en biologia molecular. Aquesta
característica fa que es tracti d’un grup
únic al nostre país.

Dirigit pel professor del Departament
de Sanitat i d’Anatomia Animals, Fran-
cisco Javier Cabañes, els membres del
grup participen en les assignatures de
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Una de les línies de treball 
és la identificació 

i caracterització de fongs 
productors de micotoxines
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ble per minimitzar-ne la presència i perme-
tre, així, un consum segur. Per tal de conèi-
xer-ne l’origen, el Grup de Micologia Vete-
rinària, en col·laboració amb l’Institut Català
de la Vinya i el Vi, ha estudiat recentment els
diferents fongs presents en el raïm, en les
successives etapes de maduració, i ha pogut
establir l’origen en els fongs de l’espècie
Aspergillus carbonarius.

com el vi, la cervesa, el cafè, els fruits
secs, les panses, els sucs de fruites i els
productes de desdejuni, per posar-ne
uns exemples. En el cas dels animals,
s’ingereixen per mitjà dels pinsos, on les
matèries primeres utilitzades per a la
seva elaboració procedeixen habitual-
ment de fonts diferents. La importància
actual d’aquesta toxina té repercussions
a tot el món i esdevé un problema
econòmic, a més de sanitari. 

El Grup estudia també els fongs que
produeixen malalties en els animals
domèstics i que són transmesos de
manera freqüent a l’ésser humà (procés
anomenat zoonosi). Es pretén conèixer
l’origen, les causes i el desenvolupa-

El grup de recerca és multidisciplinari, amb  professionals especialitzats en difeferents camps.

ment d’aquestes micosis, com també
contribuir al seu control.

El grup col·labora, entre d’altres, amb
el Centraalbureau voor Schimmel-
cultures (CBS) (a Utrecht, Holanda); el
Commonwealth Agricultural Bureaux
International; l’International Mycolo-
gical Institute (a Egham, Regne Unit); 
el Federal Research Centre for Nutrition
(a Karlsruhe, Alemanya); la Food Science
Australia, CSIRO (a North Ryde, Aus-
tràlia); i el Laboratoire de Pharmaco-
logie-Toxicologie, INRA (a Tolosa de
Llenguadoc, França).
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La Facultat de Ciències va acollir, entre
els dies 16 i 27 de gener, l’exposició itine-
rant «La màgia dels superconductors».
La mostra és fruit d’una col·laboració de
diferents institucions europees per
divulgar els trets més importants del
fenomen de la superconductivitat i les
seves aplicacions. La superconductivitat
va ser un descobriment de ciència bàsica
que ha assolit un àmbit d’aplicacions
molt ampli: des de l’emmagatzematge

BREUS

Cristina Hernando, del Departament 
de Biologia Cel·lular, de Fisiologia 
i d’Immunologia, ha presentat la seva 
tesi doctoral, on evidencia la utilitat 
de les noves tècniques de citogenètica
molecular per a la caracterització de petits
desequilibris i reorganitzacions del genoma
en diferents teixits. D’una banda, l’estudi
destaca l’aplicació clínica tant en el
diagnòstic prenatal com en el postnatal.
D’altra banda, la principal aportació 
d’aquesta tesi ha estat l’establiment 
de diferents correlacions entre les 
anomalies cromosòmiques detectades 
i les característiques clíniques observades
en cada pacient, que permetran oferir 
un consell genètic més acurat.

I Jornada Científica de
l’Institut de Neurociències

Diagnòstics prenatals 
i postnatals més precisos

La màgia dels superconductors,
a la Universitat Autònoma

El fulletó és un gènere literari popular 
de finals del segle XIX. Els seus autors
podien utilitzar-los com a mitjà de difusió 
de les seves idees. La professora de
Filologia Espanyola Montserrat Amores 
ha analitzat dues d’aquestes publicacions,
ambientades a Barcelona: Los misterios 
de Barcelona i Barcelona y sus misterios.
Aquest apropament mostra que la intriga 
i les descripcions costumistes obeïen 
a l’horitzó ideològic dels seus autors: 
l’un conservador i l’altre progressista.

Estudi de fulletons del segle XIX

El divendres 27 de gener va tenir lloc 
la I Jornada Científica de l’Institut de
Neurociències, amb l’objectiu de donar a
conèixer la tasca científica que desenvolupen
els grups d’investigació de l’Institut de
Neurociències de la UAB (INc) i promoure
la cohesió entre ells, tot facilitant la 
possibilitat de compartir els resultats 
d’investigació obtinguts en un espai 
comú. La conferència inaugural, 
«Cap al desenvolupament d’una mà biònica.
Contribucions de la neurociència», va ser 
a càrrec de Xavier Navarro, investigador de
l’INc i professor del Departament de Biologia
Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia de
la UAB. L’Institut és un centre de recerca
dedicat a l'estudi del funcionament normal
i patològic del sistema nerviós, integrat per
investigadors de disciplines molt diverses. 
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La Facultat de Ciències
va acollir aquesta exposició,
organitzada per diverses
institucions europees

d’energia i la transmissió de corrent elèc-
tric sense pèrdues o el desenvolupament
d’imants molt potents per a la ressonàn-
cia magnètica, fins a la construcció de
trens d’alta velocitat de levitació magnè-
tica que «floten» sobre els rails sense cap
fregament.

L’exposició permet al visitant experi-
mentar la levitació magnètica, tocar el
camp magnètic i utilitzar-lo per netejar
l’aigua i jugar als escacs amb fitxes que
leviten, entre d’altres. Al llarg de les dues
setmanes que va durar l’exposició, als
matins es van atendre nombroses visites
guiades concertades prèviament per a
escoles de tot Catalunya, mentre a la
tarda s’omplia de visitants que accedien
per lliure a les instal·lacions.

L’arribada de l’exposició a la UAB va ser
celebrada amb una visita guiada amb el
vicerector d’Estudiants i de Cultura, Joan
Carbonell; el vicerector d’Estudis i de
Qualitat, Antoni Méndez; el degà en fun-
cions de la Facultat de Ciències, Jaume
Moncasí; i el vicedegà d’Ordenació
Acadèmica, Àlvar Sànchez. Els mesos de
febrer i març la mostra es podrà visitar a
Girona, Lleida i Terrassa.
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Es van poder veure trens d’alta velocitat de levitació magnètica que «floten» sobre els rails sense cap fregament.

Levitar uns centímetres

El levitador de persones va ser l’atracció prin-
cipal de l’exposició. S’aixeca del terra només
uns centímetres, però centenars d’estudiants
de secundària, universitaris, professors,
periodistes i curiosos feien cua cada dia per
gaudir d’aquesta experiència única, que fins
ara era reservada als místics més con-
vençuts.
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La UAB lidera els contractes ICREA

La major part dels investigadors de l’ICREA treballen en les àrees de les ciències experimentals i ciències de la vida.

àrees de les ciències experimentals i de
les matemàtiques (30%), i de les ciències
de la vida i la medicina (28%). El 18%
dels investigadors pertany a l’àrea de la
tecnologia, el 16%, a la d’humanitats, i el
7% restant, a l’àrea de ciències socials.

Per universitats, la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB) i la Univer-
sitat de Barcelona (UB) concentren el
16% i el 13,7% d’investigadors, respecti-
vament.

La Universitat Pompeu Fabra acull el
10,7% dels contractes ICREA; la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya, el 5,3%; 

na dotada d’un Centre Regional d’O-
peracions (ROC en la seva sigla anglesa),
que es responsabilitza de detectar qual-
sevol problema i de resoldre’l ràpida-
ment, tot col·laborant amb els gestors
dels centres afectats. Els ROC són els
«guardians» de la xarxa Grid. El ROC de

la Universitat Rovira i Virgili, el 4,6%; la
Universitat de Girona, el 3,1%; i 
la Universitat de Lleida, l’1,5%.

CONVOCATÒRIES DEL 2006
La convocatòria d’enguany ICREA Sè-
nior per a investigadors consolidats (25
places) es tancarà el 6 de maig, mentre
que el període d’admissió de sol·licituds
de la convocatòria ICREA Júnior (30 pla-
ces) finalitzarà el 13 de maig. Les àrees
d’investigació prioritàries són les deter-
minades pel Pla de Recerca i Innovació
(2005-2008). 

Els «guardians» de la major xarxa Grid es reuneixen a la UAB

L’Autònoma concentra
el 16% dels investigadors
de la Institució Catalana de
Recerca i Estudis Avançats

La Institució Catalana de Recerca i
Estudis Avançats (ICREA) ha anunciat la
contractació dels primers investigadors
de la nova categoria ICREA Júnior. Es
tracta de divuit investigadors de menys
de trenta-quatre anys seleccionats, dels
quals ja se n’han contractat tretze, que
desenvoluparan diferents projectes en
centres de recerca de tot Catalunya. La
UAB és la universitat que acull més
investigadors ICREA: dels cent trenta-un
investigadors contractats des de l’inici
de la convocatòria, fa cinc anys, vint-i-
un treballen a la UAB. 

Amb un pressupost per a l’exercici de
2005 de 8.621.000 euros, l’objectiu prin-
cipal de l’ICREA és obrir noves línies
d’investigació i reforçar els grups de re-
cerca a Catalunya que configuren el Sis-
tema Català d’Investigació i d’Innovació.
Del volum d’investigadors contractats
per l’ICREA, la majoria treballen en les

Els dies 16 i 17 de gener, el Port d’In-
formació Científica (PIC) va coordinar la
trobada dels responsables dels Centres
Regionals d’Operacions del projecte de
computació compartida EGEE, la major
xarxa de computació compartida Grid
del món, a l’Hotel Campus de la UAB. 

Aquesta xarxa és el principal candidat
a fer el pròxim pas en serveis d’Internet:
permetrà als usuaris una funcionalitat
molt més enllà de la que té actualment
la World Wide Web. 

El projecte EGEE (sigla en anglès de
catalitzador grid per a la ciència digital)
ha construït la graella operativa més
gran del món, amb més de vint mil ordi-
nadors i quatre milions de gigabytes
d’emmagatzematge localitzats en més
de dos-cents centres. Per aconseguir
complir els barems de fiabilitat, EGEE
divideix Europa en nou zones, cadascu-
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El resultat de la Grid EGEE és un siste-
ma de computació global que pot ser
utilitzat de manera coherent per mem-
bres d’organitzacions virtuals, com per
exemple un conjunt de científics de
diferents universitats d’arreu del món
que treballen en el mateix projecte. 

GRANS QUANTITATS DE DADES
De fet, d’aquesta tecnologia ja depèn la
feina diària de milers de científics, que
tenen la necessitat de treballar amb
grans quantitats de dades de manera
col·laborativa.

Un bon exemple d’això és la comuni-
tat de físics de partícules que treballen
amb els experiments del Large Hadron
Collider (LHC), el potent accelerador de
partícules del CERN que entrarà en fun-
cionament l’any que ve.

La tecnologia emprada pel Grid
la utilitzen els físics de partícules
que treballen amb l’accelerador

de partícules del CERN 

tot el sud-oest europeu, Espanya i
Portugal, és gestionat pel Port d’Infor-
mació Científica, fruit d’un conveni
entre el DURSI, el CIEMAT, la UAB i
l’IFAE. 



13

COMUNITAT

L’Observatori per a la Igualtat va iniciar
les seves tasques l’any 2003 i ha funcio-
nat fins ara com un grup de treball, la
recerca del qual s’ha dedicat al sexisme.
La Universitat, atesa la transcendència
del problema, s’ha vist amb la necessitat
de disposar d’un assessorament perma-
nent. Per aquest motiu, el Consell de
Govern del 19 de gener va crear l’Ob-
servatori per a la Igualtat, amb la finalitat
de donar compliment al mandat de pro-
moció d’igualtat entre sexes que esta-
bleix l’article 8 dels Estatuts de la UAB i
institucionalitzar, així, la tasca i el fun-
cionament de l’Observatori. 

Les activitats principals d’aquesta enti-
tat seran l’elaboració de plans d’actua-
ció, la realització d’estudis, la difusió de
la informació que permeti fer visible el
sexisme i les actuacions encaminades a
corregir les desigualtats de gènere i la
gestió del web de l’Observatori. Aquest
òrgan tindrà el suport d’un consell
assessor que farà les funcions d’òrgan
consultiu.

Es crea l’Observatori per a la Igualtat
La finalitat és donar suport tècnic a les polítiques de gènere de la UAB

També s’ha creat
l’Institut Interuniversitari
d’Estudis de Dones 
i Gènere (IIEDG)

L’article 8 dels Estatuts de la UAB estableix la igualtat entre sexes.
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El darrer Consell de Govern també va aprovar
la creació de l’Institut Interuniversitari d’Es-
tudis de Dones i Gènere (IIEDG). Aquest
Institut reuneix els grups de recerca de la
temàtica de dones i gènere pertanyents a
totes les universitats públiques catalanes, a
excepció de la Universitat Pompeu Fabra, on
no hi ha cap grup d’aquestes característiques,
i una de privada. Té el suport moral i financer
de l’Institut Català de les Dones i del DURSI,
que s’han compromès a finançar-lo.

L’IIEDG disposa d’un pla de recerca per als
pròxims quatre anys format per divuit línies de
recerca, en cadascuna de les quals es treba-
llarà de manera interdisciplinària. Els objec-
tius de l’Institut són la recerca científica, l’or-
ganització d’ensenyaments especialitzats, de

Un institut interdisciplinari que aglutina la recerca sobre gènere

El Consell Social crea uns ajuts per enfortir el lligam amb la societat

El Consell Social de la UAB ha fet públi-
ca la primera convocatòria d’ajuts de
l’any per a projectes que vulguin enfortir
el lligam entre la societat civil i la
Universitat Autònoma. L’objectiu és
millorar el coneixement mutu entre la
Universitat i la societat promovent
punts de trobada per apropar les reali-
tats de la UAB i les necessitats de la
societat civil i professional. 

El Consell Social vol promocionar,
impulsar i dinamitzar accions que tin-
guin com a finalitat potenciar la conne-
xió de la UAB amb la societat en general,
potenciar la connexió de la UAB amb el
sistema productiu/laboral, actuacions
amb col·lectius específics o suport a ini-
ciatives de la comunitat universitària.

Pot presentar-se a aquesta convocatò-
ria qualsevol membre de la comunitat

universitària de manera individual o
col·lectiva, les entitats participades per la
UAB i les entitats de la societat civil que
desenvolupin un projecte d’interès social
que el Consell Social consideri que bene-
ficia o hi implica la UAB. Les sol·licituds
s’hauran de presentar al Registre General
de la UAB (edifici del Rectorat) en el
període comprès entre el 16 de gener i l’1
de març de 2006. 

postgrau i de doctorat, i l’oferiment de serveis
i d’intercanvis amb entitats públiques i priva-
des en tots els temes relacionats amb la
recerca en l’àmbit dels estudis sobre dones i
gènere.

El finançament previst de l’IIEDG és de
763.310 euros, la qual cosa signIfica una mit-
jana de 40.200 euros a l’any per grup.

La Unioversitat Autònoma de Barcelona hi
participa amb cinc grups de recerca: Dones i
Textualitat, Arqueologia de les Dones, Dones 
i Dret, Estudis de Geografia i Gènere i Se-
minari d’Estudis de la Dona.

Les universitats catalanes van ser pioneres
a l’Estat espanol en la creació de seminaris,
grups de recerca o centres d’investigació en
estudis de dones i gènere.



BREUS

COMUNITAT14

El novembre passat, la Unitat Docent 
de la UAB a l’Hospital del Mar va inaugurar
la Biblioteca d’Antropologia Neurofilosòfica
Professor Cristóbal Lamote de Grignon,
amb més de 2.500 volums donats 
pel prestigiós neuròleg i psiquiatre
Cristóbal Lamote de Grignon (Tortosa,
1913), considerat un mestre en neurologia 
evolutiva. A l’acte, hi van ser presents 
el degà de la Facultat de Medicina, Joaquim
Coll, i el president de l’IMAS, Josep Cuervo,
els quals es van comprometre a tenir cura
del llegat, a fer-lo créixer i a difondre’l.
Cristóbal Lamote de Grignon, introductor 
de la neuropediatria a Espanya, 
es va traslladar a París el 1949, 
on es va formar com a neuropediatre 
al costat d’André Thoma. La seva 
obra escrita és una referència per a molts
estudiants de Medicina.

Novetats a l’Escola Bressol

A partir d’aquest curs escolar, l’Escola
Bressol Gespa ofereix dos nous espais 
per a les famílies i els seus infants: l’Espai
Nadó, adreçat a les famílies amb infants 
de 0 a 1 anys; i l’Espai Familiar, per a les
famílies amb infants d’1 a 3 anys. Aquests
nous serveis són espais d’interacció entre 
els pares, les mares i els infants, dinamitzats
per un professional de l’educació i amb 
el suport de professionals relacionats 
amb l’àmbit dels infants. El funcionament
d’aquests dos nous serveis consistiran 
en dues sessions cada setmana, de dues
hores cada una, d’intercanvi d’experiències,
en horari de matí o tarda i grups reduïts.
Més informació: http://dewey.uab.es_ebressol

Des de l’1 de gener de 2006, està prohibit
fumar a qualsevol centre de la UAB, en
aplicació de la Llei de mesures sanitàries
contra el consum i venda del tabac. La
llei afecta tots els àmbits de la comunitat
universitària, incloses les empreses que
presten els seus serveis dins de l’Au-
tònoma. Per tal d’eliminar les cigarretes
en l’àmbit del treball i de l’estudi, la UAB
posa a  disposició de la comunitat uni-
versitària opcions per fer un pas i deixar
enrere el fum.

El Servei Assistencial de Salut (SAS) ofe-
reix campanyes de deshabituació tabà-
quica per tal d’ajudar els treballadors i
els estudiants. Seguint els criteris de la
Generalitat de Catalunya, el SAS fa trac-
taments personalitzats d’un any de dura-
da. Durant els primers mesos es realitzen

El SAS de la Universitat
Autònoma de Barcelona fa
tractaments personalitzats
d’un any de durada

El Servei Assistencial de Salut,
per la deshabituació del tabac

Cristóbal Lamote dóna 
la seva biblioteca a la UAB

visites intermitents i constants que per-
meten avançar en la desintoxicació de la
nicotina. L’equip mèdic del Servei
Assistencial de Salut elabora tracta-
ments a mida a partir de pegats de nico-
tina o bé tractaments farmacològics,
segons les necessitats personals dels
pacients.

D’altra banda, la Fundació Autònoma
Solidària manté obert permanentment
un programa de voluntariat destinat a
promoure hàbits de vida saludables,
entre els quals s’inclou la prevenció del
consum de drogues.

Jornades tècniques al SAF

El SAF ha organitzat dues jornades 
tècniques per al segon quadrimestre 
dins el seu programa formatiu. Es tracta 
de presentacions teoricopràctiques de 
vint minuts sobre temes relacionats 
amb l’activitat física. Els dies 21, 22 i 24 
de març es farà la sessió «Com cremar 
el greix corporal», i al juny, «Com enfortir
cames i cuixes». Les sessions es fan a la
sala de condicionament físic i hi participa
un metge de la Unitat de Medicina Esportiva
de la UAB. Cal reservar plaça prèviament.

Retrats de Francesc Català-Roca al campus
El vestíbul de la sala Teatre de la Universitat Autònoma de Barcelona acull, del 25 de
gener al 7 de març de 2006, l’exposició «Retrats», del fotògraf Francesc Català-Roca
(Valls, 1922-Barcelona, 1998), un dels autors més prolífics i reconeguts del país.
Quan fas una foto, impressiones allò que veus. I això és el que va fer Català-Roca durant
tota la seva carrera professional, en què va anar desenvolupant un estil propi, natura-
lista i espontani, on la manipulació no hi tenia cabuda. En aquesta exposició veurem
retrats d’artistes amb interessos ben diferenciats, com Joan Miró, Joan Prats, Jean
Cocteau, Joan Brossa, Eduardo Chillida o Antoni Tàpies, entre d’altres. Català-Roca va
fer de la fotografia un art universal i entenedor per a tothom.

FOTONOTÍCIA
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LA IMAGEN COMPLEJA. La fenomenología
de las imágenes en la era de la cultura 
visual. Josep M. Català. Col·lecció Manuals.
Servei de Publicacions de la UAB. 2005.
Aquest llibre proposa la idea d’imatge com-
plexa que no és solament un nou tipus d’i-
matge, sinó també i fonamentalment una
nova forma de pensar les imatges.

L’obra es proposa una reflexió sobre la
necessària aliança del saber i la imatge com
la sortida més pertinent a l’estancament
d’una cultura encallada en un temor de la
imatge d’arrels ancestrals però obsoletes
després de més d’un segle de contínua i
completa visualització de la realitat.

Acord sobre retribucions 
del personal de les universitats

El 22 de desembre es va signar l’acord
sobre retribucions de la mesa general del
personal de les universitats públiques
catalanes. Aquest acord s’aplica al perso-
nal docent i investigador i al personal
d’administració i serveis, tant el col·lec-
tiu de funcionaris com el de laborals.

Aquest acord s’ha produït després
d’una llarga negociació mantinguda en
el si de la mesa general del personal de
les universitats públiques catalanes.
L’acord constitueix un canvi profund i
molt positiu en el sistema retributiu de
tot el personal de les universitats, atès
que equipara els increments del perso-
nal de la UAB amb els del funcionariat de
la Generalitat de Catalunya. 

A més, homogeneïtza els increments
de tot el personal de les universitats,
reconeix l’increment derivat de la des-
viació de l’IPC estatal que s’aplica
automàticament i incorpora aportacions
per a plans de pensions.

EL CULTE DEL TE I ALTRES ESCRITS.
Wenceslau de Moraes. Col·lecció Gabriel
Ferrater. Servei de Publicacions de la UAB.
2005
La literatura de Wenceslau de Moraes (1854-
1929) expressa la fascinació per l’Orient,
pels petits costums, pels detalls de la vida
quotidiana, per la feminitat dels detalls. En
aquesta obra recull la seva admiració per
l’art de les coses efímeres però també
expressa, de manera més íntima, gairebé
secreta, l’exultació amorosa del temps de
convivència amb la seva dona. 

Aquest volum conté igualment diverses
cròniques dels últims temps, en què l’autor,
Wenceslau de Moraes, es rabeja en allò que
li és essencial: el pathos de l’exotisme i de
l’exili.

La signatura ha tingut
lloc després d’una llarga
negociació en el si de la
mesa general del personal 

L’Edifici d’Estudiants de la UAB presenta
una nova imatge dissenyada per quatre
estudiants del Graduat Superior en
Disseny de l’Escola Eina. El nou disseny,
vistós i innovador, es va endur el primer
premi d’un concurs convocat pel
Vicerectorat d’Estudiants i de Cultura de
la UAB, el curs passat. 

ETC és el nom de l’edifici, i juga amb les
inicials dels tres grans espais que conté:
l’Edifici d’Estudiants, el Teatre i el Cine-
ma. La intenció dels artífexs és que
l’Edifici d’Estudiants s’identifiqui ràpida-
ment mitjançant un nom curt i contun-
dent i, alhora, crear un lema que integri
tots els serveis que ofereix l’edifici. A
més, la nova senyalització és molt visual i
impactant, de manera que no passa
desapercebuda entre els diversos centres

de la plaça Cívica. La proposta dels estu-
diants d’Eina indica clarament les por-
tes des de tots els accessos possibles,
utilitzant una tipografia senzilla i neta, i
amb un toc d’originalitat.

Els augments retributius derivats d’aquest
acord i dels establers en la Llei de pressu-
postos de l’Estat per a 2006 es faran efec-
tius amb les condicions següents:

– amb caràcter general (els increments
derivats tant de l’acord de 22/12/2005
com de la Llei de pressupostos s’aplica-
ran a la nòmina del mes de gener)
– els endarreriments que corresponen
als anys anteriors es faran efectius a la
nòmina del mes de febrer

S’ha aconseguit equiparar
els increments salarials 
amb els del funcionaritat 

de la Generalitat de Catalunya

– el diferencial entre els increments deri-
vats de la Llei de pressupostos de l’Estat
per a 2006 i l’increment de l’IPC estatal
de l’any 2005 s’aplicaran a la nòmina del
mes de març

Més informació: 
magno.uab.es/o-coordinacio-institucional
/acord-mesa-general-22-12-05.pdf
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Nova imatge de l’Edifici d’Estudiants
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Vostè sempre ha defensat un periodisme
rigorós i digne. Els mitjans de comuni-
cació avui dia són cada vegada més
espectacle. En aquest sentit, quin paper
han de tenir les facultats de periodisme i
comunicació audiovisual?
Em planteja una qüestió complexa, forta-
ment condicionada per la llei del mercat.
Hi intervenen la llibertat d’expressió, els
drets dels industrials, la naturalesa «massi-
va» dels mitjans, la síntesi qualitat/quanti-
tat... i, aquí, hem d’harmonitzar el paper
de les nostres facultats. Proposo partir 
d’aquest apriorisme: la primera funció de
qualsevol mitjà és servir les persones.

De cara als estudiants de periodisme,
què han de fer per ser un bon o una bona

L’ AUTÒNOMA ha parlat 
amb aquest periodista, 
que és membre del Consell
Social de la UAB 
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periodista, si més no per aconseguir l’e-
quilibri entre vocació i realització?
Una persona que tingui plantejaments
ètics, curiositats diverses, interès pel
coneixement i pels éssers humans,
capacitat per valorar situacions, un cert
substrat cultural, bones habilitats
comunicatives i, sobretot, moltes ganes
d’explicar coses està capacitada per l’e-
xercici del periodisme. Li caldrà auto-
estima i sort. Avui, aquest és un ofici
amenaçat.

La societat sempre ha vist la institució
universitària com una torre d’ivori, her-
mètica i allunyada de la realitat. Consi-
dera que ha canviat això?
Pot ser, però li cal encara més presència
en els teixits, les gramàtiques i els esce-
naris de l’activitat social.

Quins passos hauria de fer una universi-
tat com la Universitat Autònoma de
Barcelona per apropar-se a tots aquells
que encara la desconeixen? 

La UAB ja en fa. La comissió Societat-
Universitat del Consell Social està arren-
glerada amb la preocupació que vostè
expressa. Cal treballar i observar el canvi
permanent per aprofitar, amb imagina-
ció, les oportunitats de fer-nos més visi-
bles i ser més receptius.

Com a bon coneixedor del món del fut-
bol, veu normal que un futbolista cobri
més que un president de govern? I que
un investigador del càncer, per exem-
ple?

L’he de remetre de nou al mercat: hi ha
contrasentits associats a la desigual
generació de negoci. D’altra banda,
coberts uns mínims, no solament gratifi-
ca el diner. També ho fa el poder, el pres-
tigi o l’íntima satisfacció! 

En general, a Occident, vivim molt bé i
no sempre ens n’adonem. Al mateix
temps, mig món es mor de gana. Vet
aquí un fet «corrent» que, des d’una
òptica solidària d’espècie, no és gens
«normal».
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«Cal aprofitar la imaginació per fer 
la universitat més visible i receptiva»

Joaquim Maria Puyal
Comunicador. Llicenciat en Filologia
Romànica (UB) i en Ciències de la
Informació (UAB). Va iniciar la seva 
carrera periodística als disset anys 
a Ràdio Barcelona, on s’hi va estar 
disset anys, fins que, el 1985, el va fitxar
Catalunya Ràdio. Ha narrat més de dos
mil partits de futbol, dels quals més de
mil cinc-cents en català. Està considerat
un dels millors presentadors de televisió
i locutors de ràdio, com ho demostren
els nombrosos reconeixements rebuts,
d’entre els quals destaquen quatre
premis Ondas i, el més recent, el Premi
Internacional de Periodisme Vázquez
Montalbán. Defensa la funció social i
educativa dels mitjans de comunicació 
i ha demostrat que es poden fer 
programes de temes interessants, 
de forma entretinguda, sense perdre
el rigor, utilitzant la llengua catalana, 
i convertir-los en líders d’audiència. 


