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NOVA ESCOLA DE
POLÍTIQUES SOCIALS

La nova Escola de Polítiques
Socials i Urbanes, creada 
per la UAB i l’Ajuntament de
Barcelona, amb l’impuls 
de l’Institut de Govern 
i Polítiques Públiques, ha
situat la seva seu en un bloc
del districte de Nou Barris 
de Barcelona. PÀG. 6

ARTEFACTE 06, 
EL CICLE CULTURAL 

Cultura en Viu ha organitzat
durant els mesos de març 
i abril el cicle Artefacte 06, un
programa que ha portat a la
Sala Teatre del campus sis
propostes culturals 
de música, dansa i teatre.

A la foto, l’actuació del grup
musical Astrud.PÀG. 15

NOU TECLAT BRAILLE
PER A ORDINADORS

La UAB i l’ONCE han creat
un teclat Braille per a 
ordinadors personals amb
característiques inèdites. 
El nou aparell ofereix 
més facilitats als invidents,
especialment per a l’edició
de textos científics 
i la notació musical. PÀG. 9

Prop de 90.000 persones van passar pel Saló Estudia d’enguany, en el qual l’estand de la UAB va omplir-se de gom a gom tots els dies. Pàg. 3

Tota l’oferta de la UAB, 
als salons Estudia i Futura
Tota l’oferta de la UAB, 
als salons Estudia i Futura
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CONSELL DE GOVERN

Tot i aquestes dificultats,
es valora molt positivament
l’oferta de programes oficials 
de postgrau de la UAB

La complexitat del procés de convergèn-
cia europea i el context canviant a què
està sotmès aquest procés van ser el punt
de partida de l’informe del rector del
Consell de Govern del mes de març. Lluís
Ferrer va demanar disculpes a totes les
persones que hi treballen i els va agrair la
seva dedicació i esforç: «Encara que hem
hagut de treballar amb informació provi-
sional o sense informació i que en oca-
sions el Ministeri i la Generalitat han
hagut de rectificar les seves pròpies
informacions, tinc el convenciment que,
tot i les dificultats de treballar en aques-
tes condicions, finalment la UAB estruc-
turarà una bona oferta acadèmica». 

Pel que fa a la situació del postgrau, el
rector va dir que el Reial Decret 26/2005,
de 21 de gener, que regula aquest estudis,
preveu que el curs 2006-2007 s’iniciaran
els nous màsters oficials: «Per això calia
enviar les propostes abans del 15 de fe-
brer a la Generalitat de Catalunya i abans
del 15 de març al Ministeri». Lluís Ferrer
va comentar les incerteses que genera tot
aquest procés pel fet d’organitzar post-
graus sense tenir informació sobre els
graus ni sense saber els noms exactes
dels títols, ni saber-ne tampoc els preus
oficials.

INFORME DEL RECTOR

ACORDS

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

El Departament d’Universitats
de la Generalitat ha retirat 

el projecte de decret 
sobre l’ús del català 

pel professorat universitari

Segons el rector, la UAB ha plantejat
una proposta de grans programes de
postgrau, elaborats per departaments i
facultats, «amb l’objectiu de cercar un
sistema coherent, simètric i consensuat
que permetés fer doctorats sense tenir
un màster oficial». No obstant això, va
dir que «han sorgit diversos problemes a
causa de les incerteses i contradiccions
que han aflorat en fer-se les propostes,
com per exemple el nom del doctorat i
una inoportuna convocatòria de men-
cions de qualitat feta per l’Agència

Nacional d’Avaluació de la Qualitat i
Acreditació». 

Lluís Ferrer va comentar la difícil
situació econòmica de l’any 2006, deri-
vada fonamentalment de la recuperació
del poder adquisitiu del personal i de
l’abonament dels endarreriments
corresponents, els quals ja s’han fet, en
part, efectius a les nòmines de gener i
febrer. També va explicar que s’ha posat
en marxa una taula de negociació amb
la Generalitat de Catalunya per tal de
frenar el dèficit i equilibrar el pressu-
post. 

D’altra banda, el rector va fer esment
de la retirada, per part del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació, del projecte de decret sobre
l’ús del català pel professorat universita-
ri, i va comentar altres alternatives que
poden facilitar el coneixement de la llen-
gua catalana per part del professorat. 

Lluís Ferrer va informar també sobre
l’aprovació de la proposta de places de
nou ingrés a les universitats catalanes.
Respecte d’això, va comentar que, en el
cas de la UAB, s’han proposat algunes
reduccions en alguns centres, i que en el
conjunt d’aquesta universitat la reduc-
ció és de cent places. 

El rector va explicar que es presentarà
al Consell Social la proposta de nomena-
ment de Gustau Folch com a gerent de la
UAB, la qual cosa donarà lloc alhora a
nous processos per a la provisió de pla-
ces que estan pendents de cobrir.

La necessitat d’abordar la qüestió de la
reestructuració de les escoles università-
ries de Sabadell, en compliment del
mandat acordat al seu dia pel Consell de
Govern, va ser un altre tema important
de l’informe. També va destacar que
s’està fent el procés de migració cap al
domini uab.cat, i que durant un temps
conviuran tots dos dominis: uab.es i
uab.cat. 

A més, el rector va explicar que s’han
resolt les convocatòries de projectes
consolidats per a grups d’excel·lència,
amb un resultat força positiu per a la
Universitat Autònoma de Barcelona.

Repàs a l’estat del procés de convergència europea
El rector exposa la complexitat de la transició a un nou model 

ECArTE
S’aprova la participació de la UAB a l’Eu-
ropean Consortium for Arts Therapies
Education (ECArTE).

PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE
S’obre un termini perquè es puguin pre-
sentar observacions al Primer Pla d’Ac-

ció per a la Igualtat entre Dones i Homes
a la UAB, bienni 2006-2007, que es pre-
sentarà a aprovació en una pròxima ses-
sió del Consell.

TÍTOLS PROPIS DE POSTGRAU
S’aproven els mestratges d’especialitza-
ció professional, diplomatures de post-

grau, mestratges d’iniciació a la recerca i
diplomatures d’estudis superiors espe-
cialitzats.

FUNDACIÓ EMPRESA I CIÈNCIA
S’acorda designar Jordi Marquet Cortés
patró de la Fundació Empresa i Ciència,
en representació de la UAB.
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El canvi de nom no va afectar l’assistèn-
cia de públic al Saló Estudia –fins l’any
passat, Saló de l’Ensenyament–, que té
lloc a la Fira de Barcelona cada any, i en
el qual la UAB va presentar la seva oferta
d’estudis i serveis als gairebé noranta mil
assistents, del 22 al 26 de març. L’estand
principal de la UAB es va omplir de gom
a gom tots els dies. Les principals nove-
tats que s’hi van presentar van ser les
noves dobles titulacions i els estudis em-
marcats en el pla pilot de l’Espai Europeu
d’Educació Superior (EEES). 

De fet, l’eslògan triat per a l’estand de la
Universitat va ser «La UAB t’apropa a Eu-
ropa». Enguany, s’ha posat un èmfasi
especial a donar a conèixer els avantat-
ges que ofereix el procés d’adaptació a
l’EEES, que ja està en marxa i es comple-
tarà definitivament l’any 2010.

Unes quaranta persones van treballar
durant aquests dies per informar tothom
que va passar per l’estand de la UAB.
També van ser prop de quaranta els pro-
fessors de la Universitat que van passar
pel Saló per ajudar a informar els visi-
tants.

La Vila Universitària també hi va tenir
un espai propi, en el qual s’informava

La UAB es promociona als salons Estudia i Futura 
L’eslògan de l’estand principal era «La UAB t’apropa a Europa»

L’oferta d’estudis i serveis
de l’Autònoma assoleix 
un gran èxit de públic, tant
en un saló com en l’altre

Els assistents van mostrar un gran interès per conèixer els estudis que ofereix la UAB tant al Saló Estudia (esquerra) com al Saló Futura (dreta).

Els màsters oficials, a Futura
En paral·lel al Saló Estudia, els dies 24 i 25 de
març va tenir lloc el Saló Futura, també a la Fi-
ra de Barcelona. Aquesta altra mostra se cen-
trava en l’exposició d’estudis de segon i tercer
cicle. La UAB va ser-hi present amb dos
estands: un on es presentava l’oferta de titula-
cions de segon cicle i de màsters oficials, i un
altre que promocionava els estudis de post-
grau. La principal novetat van ser els màsters
oficials, recentment aprovats pel Ministeri. La
UAB va editar un fullet específic amb aquesta
oferta formativa que va tenir un gran èxit.

Per la seva banda, l’Escola de Postgrau de
l’Autònoma també va ser present al Saló Futu-
ra amb un estand propi, on s’informava sobre
l’oferta de màsters i estudis de postgrau que
s’ofereix des d’aquest centre. 

En total, prop de quatre mil persones van
passar pels estands de la UAB al Saló Futura,
interessades pels estudis que ofereix.

nades de Segon Cicle del 18 de maig, i es
van recollir nombroses inscripcions per
al Dia de la Família del 6 de maig vinent.
La Fundació UAB va ser-hi present en un
estand propi on s’informava sobre les
seves escoles, com també de la Vila Uni-
versitària. El rector de la UAB, Lluís
Ferrer, va assistir a la inauguració del
Saló, en la qual van intervenir el conseller
en cap de la Generalitat, Josep Bargalló, 
el conseller d’Universitats, Recerca i So-
cietat de la Informació, Carles Solà, i la
consellera d’Educació, Marta Cid.

J. Bargalló, C. Solà, M. Cid i el rector, a l’estand de la UAB.

Estand de l’Escola de Postgrau de la UAB, al Saló Futura.

sobre l’oferta residencial de la Univer-
sitat. A més, des de l’estand es podia visi-
tar el web de la UAB per tal d’ampliar la
informació. 

Algunes de les titulacions que van des-
pertar més curiositat entre els visitants
van ser Criminologia, Psicologia, Medici-
na, Administració i Direcció d’Empreses,
etc. La UAB va recollir prop de vint mil
butlletes on els visitants deixaven les se-
ves dades per tal de rebre informació i
subscriure’s al butlletí e-Autònoma. Tam-
bé es va repartir informació sobre les Jor-
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Es crea la Càtedra «Antoni Serra Ramoneda»

El professor d’economia
ha estat sempre un gran
impulsor de les activitats
dels joves investigadors

La Càtedra «Antoni Serra Ramoneda»,
fruit de la col·laboració entre la UAB i
Caixa Catalunya, va ser presentada el dia
6 de març a Casa Convalescència. Adscri-
ta al Departament d’Economia de l’Em-
presa, la Càtedra té com a objectiu prin-
cipal promoure la recerca en el camp de
l’Economia de l’Empresa, sigui en el seu
vessant organitzatiu, financer, comercial
o productiu. A més, potenciarà la pro-
ducció de publicacions i tot un seguit
d’activitats investigadores, i propiciarà la
col·laboració amb altres centres de recer-
ca. La formació d’investigadors es durà a
terme, principalment, per mitjà dels pro-
grames de doctorat i de màster.

En l’acte, que van presidir el rector,
Lluís Ferrer, el president de Caixa Cata-
lunya, Narcís Serra, i el director del De-
partament d’Economia de l’Empresa,
Carles Gispert, es van glossar les tasques

PREMIS

Carme Riera Guilera, catedràtica del Depar-
tament de Filologia Espanyola de la UAB, serà
la primera professora que ocuparà la Càtedra
«Joan Coromines», que inaugura la Univer-
sitat de Chicago el dia 7 d’abril, coincidint amb
els actes de commemoració de l’any dedicat a
aquest filòleg català i que se celebraran fins 
a finals de l’any 2006. Joan Coromines, autor
de la gegantina obra Onomasticon Cataloniae,
va ser titular de la càtedra de Lingüística
Romànica de la Universitat de Chicago des de
1946, quan l’exili el va dur a aquesta ciutat
nord-americana.

El professor del Departament de Traducció i
d’Interpretació Albert Nolla Cabellos ha es-
tat guardonat amb el Premi Ciutat de Barce-
lona de Traducció en Llengua Catalana 2005.
Li ha estat concedit per la traducció del japo-
nès de la novel·la Tòquio Blues, de l’autor 
H. Murakami. El jurat del premi, presidit per
Maria Pilar Estelrich i format per Seán
Golden, Xavier Pàmies, Joan Sellent i Mercè
Tricàs, va valorar que ha resolt amb gran
fluïdesa idiomàtica les dificultats lin-
güístiques  que comporta traduir un clàssic
contemporani.

El quart premi Memorial Estrella Casas i Cos-
ta a la qualitat docent en ciències socials
enguany s’ha concedit a Dolors Freixenet i
Mas, professora d’Humanística, Història,
Geografia i Ciències Socials al Centre de For-
mació Professional de Cornellà de Llobregat,
des de 1974. S’ha concedit el premi a la pro-
fessora Freixenet per la seva reconeguda
vàlua professional i per la seva aportació en el
camp de la innovació educativa. Des de fa un
any, Freixenet coordina el Programa d’Inno-
vació Educativa d’Educació per a la Ciutada-
nia, del Departament d’Educació.

Albert Nolla, premi Ciutat
de Barcelona de Traducció

Carme Riera ocuparà 
la Càtedra «Joan Coromines»

Dolors Freixenet, 
premi a la qualitat docent

del Departament i el paper que el pro-
fessor Serra Ramoneda ha tingut en la
seva projecció. Es va recordar també el
compromís permanent d’Antoni Serra
Ramoneda amb els joves investigadors.

Narcís Serra, actual president de Caixa
Catalunya, es va fer ressò de la indepen-
dència del catedràtic en la seva trajectò-
ria pública, i el rector va fer explícit el re-
coneixement de la comunitat universi-

tària a les tasques desenvolupades per
Serra Ramoneda, tant en la creació i
consolidació de la UAB com en la seva
responsabilitat social en presidir durant
vint anys Caixa Catalunya. Més d’un
company va felicitar-lo per la publicació
de les seves memòries, Avatares de un
burgués de Barcelona, on explica la seva
trajectòria i fa esment de les personali-
tats que ha conegut durant la seva vida.

D’esquerra a dreta, Salvador Giner, Antoni Serra Ramoneda, Joan Cals i Josep Oliver.
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El dia 8 de març va tenir lloc, a la sala
d’actes del Rectorat de la UAB, un ho-
menatge a la professora Judith Astelarra
amb motiu del Dia Internacional de la
Dona Treballadora, celebrat per primer
cop de manera institucional. Judith As-
telarra, coordinadora del Seminari d’Es-
tudis de la Dona del Departament de So-
ciologia, ha lluitat durant els últims vint
anys contra la discriminació de gènere.

La professora no va poder assistir a
l’acte perquè es trobava fora del país, pe-
rò va ser-hi present a través d’un vídeo
en el qual destacava que el premi reco-
neix «tot el Seminari d’Estudis de la Do-
na, equip pioner a Espanya en la lluita
contra la discriminació per motius de
sexe». La presentació d’Astelarra va ser a
càrrec de la seva companya al Seminari,
la professora Teresa Torns, qui va dir que

Uns 250 estudiants 
d’educació especial de tot
Catalunya van participar
en aquesta jornada

«Astelarra ha estat una gran influència
per al moviment feminista».

La vicerectora de Relacions Institucio-
nals, Anna Cros, va presidir l’acte, en què
també es van presentar les recerques fi-
nançades en la primera convocatòria
d’ajuts de la UAB a investigacions de gè-
nere. Així, Teresa Freixes, catedràtica del
Departament de Ciència Política i de
Dret Públic, va presentar un treball per
obtenir indicadors per avaluar l’impacte
de gènere a l’ensenyament i la recerca; el
professor Carles Monereo, del Departa-
ment de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de
l’Educació, va exposar la recerca «Exis-
teix un estil de gestió femení?», i Maria
Jesús Espuny, vicedegana de la Diploma-
tura de Relacions Laborals, va parlar del
treball sobre la conciliació de la vida la-
boral i la familiar en l’àmbit universitari.

El 24 de març va tenir lloc a la UAB la 
I Jornada Interuniversitària d’Estudiants
d’Educació Especial. Al llarg de tot el
dia, els estudiants de magisteri van par-
ticipar en diferents taules de debat que
abastaven tots els aspectes de la realitat
de l’educació especial: els àmbits de tre-
ball, la formació necessària, les barreres
existents, etc. Sis universitats van impli-
car-se en aquesta activitat: a més de
l’Autònoma, la Universitat de Barcelona,
la Ramon Llull, la Rovira i Virgili, la Uni-
versitat de Lleida i la Universitat de Vic.

A l’acte inaugural, la coordinadora de
la Jornada, Carrasumada Serrano, va ex-
plicar que aquesta trobada és el resultat
d’un procés que va començar el 2003,
quan es va formar «un equip de treball
format per professors de l’especialitat
d’educació especial de l’ensenyament
de mestre», quan «començaven a plan-
tejar-se reformes en els plans d’estudi
de les universitats i seguia viu el debat
sobre l’educació especial a Catalunya».

Homenatge a Judith Astelarra el Dia de la Dona Treballadora

El degà de la Facultat de Ciències de
l’Educació de la UAB, Màrius Martínez,
va destacar el protagonisme dels estu-
diants en aquesta activitat, fet especial-
ment important «en el moment de can-
vis que vivim ara: el Pla Nacional d’E-
ducació suposarà quatre mil noves pla-
ces per a l’ensenyament primari, i a la
universitat s’estan transformant les titu-
lacions». Va dir als participants: «D’aquí
a poc temps sereu el referent en l’àrea de
l’educació especial. Aquesta jornada és
el primer pas perquè establiu xarxes de
comunicació i treball compartit».

Els estudiants de magisteri van omplir de gom a gom la sala d’actes del Rectorat en la sessió inaugural de la Jornada.

Judith Astelarra.

I Jornada d’Estudiants d’Educació Especial, a la UAB

La vicerectora de Relacions Institucio-
nals de la UAB, Anna Cros, va felicitar els
organitzadors per l’èxit de la convocatò-
ria, es va complaure del fet que la UAB
hagi acollit aquesta primera trobada d’es-
tudiants d’educació especial, i va desitjar
que el projecte tingui continuïtat.

Després de la inauguració, la Jornada
va continuar amb la conferència «El mes-
tre d’educació especial: antecedents,
principis i ètica d’una professió», a càrrec
de Climent Giné, degà de la Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de
l’Esport, Blanquerna, de la URL.



L’Escola de Polítiques Socials i Urbanes
és una iniciativa conjunta de la UAB i de
l’Ajuntament de Barcelona, impulsada
per l’Institut de Govern i Polítiques Pú-
bliques (Igop) de la UAB, que dirigeix el
catedràtic de Ciència Política Joan Subi-
rats. L’Escola, ubicada a la planta baixa
del nou edifici d’habitatges per a joves al
número 17 de l’avinguda d’Urrutia de
Barcelona, va ser inaugurada el 7 de
març per Joan Clos, alcalde de Barcelo-
na, i Lluís Ferrer, rector de la UAB. L’edi-
fici on està situada l’Escola es troba al
districte de Nou Barris.

L’objectiu d’aquest nou centre és pro-
piciar espais i temps on sigui possible
una nova manera de fer ciència, com-
partint i redistribuint recursos i coneixe-
ment, fent recerca, construint cursos

CAMPUS06

La UAB i l’Ajuntament de Barcelona posen 
en marxa l’Escola de Polítiques Socials i Urbanes

Aquesta escola és 
el primer espai universitari
ubicat al districte de 
Nou Barris de Barcelona

d’aprenentatge i de reforçament comu-
nitari, àmbits de debat, oportunitats
d’intervenció amb i des del territori i els
seus protagonistes, en una lògica pràcti-
ca, investigadora i transformadora.

Per assolir els seus objectius, l’Escola
ofereix formació i debat permanent amb

actors i moviments socials, formació de
tercer cicle i recerca als territoris.

L’Igop és un institut propi de la UAB
que desenvolupa projectes de recerca
universitària bàsica i aplicada i vol esde-
venir un espai de formació, debat i inter-
canvi de coneixements.

La seu de l’Escola és a la planta baixa d’aquest bloc.El catedràtic Joan Subirats, director de l’Igop.

Trobada Ulisses 2006, al campus de la UAB
Més de dos-cents alumnes d’ensenyament secundari que van participar l’estiu de l’any
passat al Campus Ítaca, juntament amb els seus tutors, van participar, el dia 24 de març,
en una trobada al campus de la UAB. Durant aquesta jornada, anomenada Ulisses 2006,
es van fer diverses activitats lúdiques a la plaça Cívica, que van cloure amb un berenar
de germanor. Durant la trobada, el rector Lluís Ferrer i el vicerector Joan Carbonell,
com també els professors impulsors del Campus Ítaca, van saludar els participants.
El Campus Ítaca és un programa socioeducatiu de la UAB que té per objectiu animar els
alumnes a continuar estudiant després de l’etapa d’ensenyamenbt obligatori.

FOTONOTÍCIA

Homenatge a Juan Muñoz

El 17 de març passat, el Departament de
Física va organitzar un homenatge al
doctor Juan Santiago Muñoz Domín-
guez, catedràtic de Física Aplicada de la
UAB, amb motiu de la seva jubilació.
Muñoz és també doctor en Filosofia en
Ciències Naturals per la Universitat
d’Oxford, va ser catedràtic d’Electricitat
i Magnetisme de la Universitat de Múr-
cia i membre del Concerted European
Action on Magnets. Va fundar el Labo-
ratori de Magnetisme de la UAB i, des de
1964, ha investigat sobre superconduc-
tors. Muñoz ha descobert l’efecte Nernst
en superconductors II i té més de cent
publicacions. Va ser vicerector d’Inves-
tigació de la UAB. 
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BREUS

La UAB ha signat un acord de col·laboració
amb l’ERAU (Embry Riddle Aeronautical
University), una de les principals universitats
nord-americanes especialitzades en el
camp de l’aeronàutica, per dur a terme 
projectes relacionats amb el camp de la
logística del sector aeronàutic. Lluís Ferrer,
rector de la UAB, i Thomas Sieland, 
vicerector d’Afers Acadèmics de l’ERAU, 
van signar el conveni el dimecres 8 de
març. La UAB, que ofereix els estudis 
de Gestió Aeronàutica, col·laborarà amb
l’ERAU en aspectes docents, explorarà
col·laboracions per participar conjuntament
en projectes industrials relacionats amb el
camp de la logística del sector aeronàutic, 
i potenciarà també els mecanismes 
d’intercanvi d’estudiants. 

Acord per col·laborar 
en matèria aeronàutica

En l’àmbit del personal docent i investigador,
el professor Jordi Cors Meya, de l’Àrea 
de Filologia Grega, s’ocupa de la direcció 
del Departament de Ciències de l’Antiguitat 
i de l’Edat Mitjana des del 27 de febrer 
passat. Pel que fa a l’àmbit del personal
d’administració i serveis, el 15 de març 
es va atorgar la plaça de cap de l’Oficina 
de Planificació i d’Organització 
a Maria Genescà Palau.

Nous càrrecs interns

Dues professores de la UAB van ser elegides
membres numeràries de l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC) el 28 de febrer passat. 
D’una banda, la doctora Maria Dolors García
Ramón, catedràtica del Departament 
de Geografia (Àrea d’Anàlisi Geogràfica
Regional), va ingressar en la Secció de
Filosofia i Ciències Socials, especialitat de
Geografia del Gènere. De l’altra, la doctora
Àngels Pascual de Sans, catedràtica també
del Departament de Geografia (Àrea de
Geografia Humana), és membre numerària
de la Secció de Filosofia i Ciències Socials,
especialitat d’Estudis de Població. 

Professores de la UAB, a l’IEC

Es tracta d’una iniciativa
pionera al món que
reflecteix la implicació dels
pacients davant les malalties

La Universitat Autònoma 
crea la Universitat dels Pacients 

Dolors Navarro, Albert Jovell, Lluís Ferrer i Santiago Guerrero.

La UAB i la Fundació Biblioteca Josep
Laporte, amb la col·laboració del Depar-
tament de Salut de la Generalitat de Ca-
talunya, el Foro Español de Pacientes i el
Fòrum Català de Pacients, han creat la
Universitat dels Pacients, que va ser pre-
sentada públicament el 21 de març i a la
qual van assistir Lluís Ferrer, rector de la
UAB, el doctor Albert Jovell, el seu direc-
tor, i la doctora Dolors Navarro, subdi-
rectora acadèmica.

Aquesta iniciativa pionera és un reflex
de la transició d’un model de pacient
passiu a un model en el qual el pacient
pren un major grau d’implicació en les
estratègies de responsabilitat i abor-
datge de la malaltia. Els pacients de tot
Europa tindran així, per primera ve-
gada, una universitat monogràfica i es-
pecífica dedicada als seus interessos i
també als dels seus familiars, als dels
voluntaris i als dels ciutadans en gene-
ral interessats en temes de salut i sani-
tat. 

Consta d’un Consell Acadèmic Uni-
versitari format per representants de la
UAB, de la Fundació Biblioteca Josep La-
porte i del món educatiu, que vetllarà
per la qualitat de les seves activitats. A
més, tindrà un Consell Social, que apro-
ximarà la Universitat a les necessitats de
la societat. La seu central serà a l’edifici
Casa Convalescència-UAB. 

Aquesta singular universitat serà la pri-
mera dedicada als pacients, la primera de
referència per a l’acreditació i per a la rea-
lització d’activitats per a pacients i ciu-
tadans. Aquestes activitats pretenen re-
tornar a la societat la inversió que ha fet
abans a la Universitat. Per això, s’actuarà
promovent la responsabilitat social i es
dissenyaran investigacions que donin
resposta a les necessitats dels pacients.

Desenvoluparà les seves activitats en
les àrees d’informació, de formació,
d’investigació, d’assessorament i d’acre-
ditació. La seva missió és promocionar
la modernització i la millora de la quali-
tat de l’atenció sanitària garantint la
igualtat d’oportunitats en l’educació i
l’accés a una assistència de qualitat per
part dels pacients i dels usuaris dels ser-
veis de salut. 

Oferirà informació, formació,
investigació, assessorament 

i acreditació des de la seva seu, 
a UAB-Casa Convalescència

Dins de les seves estratègies de respon-
sabilitat social corporativa tindrà el
suport del món empresarial. Així, hi par-
ticipen empreses farmacèutiques com
Abbell, Almirall, Amgen, Esteve, Jans-
sen-Cilag, MSD, Novartis, Pfizer, Reebe
Farma i Sanez-Aventis. 

La Fundació Biblioteca Josep Laporte,
emmarcada en la Fundació Universitat
Autònoma de Barcelona, es dedica a la
gestió del coneixement en ciències de la
salut i de la vida.
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El Centre d’Estudis 
sobre les Èpoques 
Franquista i Democràtica
organitza unes jornades

La condició femenina durant el
franquisme i la República, a debat 

www.europa.ieec.fcr.es/eclipsi

de Catalunya (IEEC) –que té una seu al
campus de la UAB– ha creat sobre
aquest fenomen astronòmic. Es tracta
d’un web molt ben fet que conté infor-
mació sobre les característiques d’un
eclipsi, els llocs des d’on, com i quan es
pot observar, imatges simulades, etc., i
fins i tot un calendari dels futurs eclip-
sis que tindrem fins al 2030, on es deta-
lla si seran parcials, anulars o totals, i
on s’explica des d’on seran visibles. El
web també conté preguntes i respostes
i enllaços al voltant d’aquest fenomen.

La propaganda franquista dibuixava un tipus de dona.

EL WEB

NOMENAMENTS

Gustau Folch Elosúa, qui ha exercit 
de gerent en funcions des de juliol de 2005, 
ha estat confirmat en el càrrec. És llicenciat
en Ciències Econòmiques i Empresarials
per la UB i censor jurat de Comptes. 
Va obtenir el Diploma de Finances
Internacionals d’ESADE i el Diploma de
Postgrau en Auditoria de la Informàtica de
la UPC. Va fer el curs de Direcció i Gestió de
Fundacions i Entitats sense Finalitat de
Lucre, del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, i el Màster en E-Bussines de la
UAB. Un dels seus primers treballs va ser a
l’empresa PricewaterhouseCoopers. Coneix
en profunditat la UAB: des de 1987, ha estat
cap de Planificació i Control, cap de l’Àrea
d’Economia i Finances, director Economico-
financer de la Fundació UAB i vicegerent
d’Economia i Recursos Materials.

El Centre d’Estudis sobre les Èpoques
Franquista i Democràtica de la UAB va
organitzar un cicle de conferències sobre
Polítiques de Gènere i Condició Femenina
durant la II República i el Franquisme. Les
quatre conferències del cicle es van impar-
tir els dies 24 i 31 de març, a la sala de
Graus de la Facultat de Filosofia i Lletres.

El 24 de març, Anna Aguado, professo-
ra de la Universitat de València, va oferir
la primera conferència: «Ciutadania fe-
menina i identitat de gènere a la II Repú-
blica». Posteriorment, la investigadora
Marie-Aline Barrachina, de la Universitat
de Niça, va parlar de «Models de gènere i
propaganda franquista».

El 31 de març, Ricard Vinyes, de la Uni-
versitat de Barcelona, va parlar d’«El
presidi polític femení en la dictadura
franquista». Per la seva banda, Gloria Ni-
elfa, professora de la Universitat Com-
plutense de Madrid, va tancar el cicle
amb la conferència «Les dones i la polí-
tica: marc legislatiu i realitat social».

El Centre d’Estudis sobre les Èpoques
Franquista i Democràtica és un centre
especial de recerca de la UAB format per
més de vuitanta investigadors de dife-
rents disciplines –historiadors, filòlegs,
politòlegs, comunicòlegs, sociòlegs, eco-

nomistes–, especialitzats en l’estudi d’a-
quest període històric. La majoria estan
adscrits a diversos departaments o
grups de recerca de la UAB, però també
en formen part professors i investiga-
dors d’altres universitats catalanes.

El caràcter interdisciplinari del CEFID
ha permès aplegar en un únic centre de
recerca una part molt destacada de la
investigació que es desenvolupa a Ca-
talunya sobre aquest període històric.
En el CEFID estan integrats el Grup de
Recerca sobre l’Època Franquista
(GREF) i el Grupo de Estudios del Exilio
Literario (GEXEL), a més de molts inves-
tigadors que desenvolupen la recerca de
forma individual o en petits grups. 

Gustau Folch, nou gerent

Antoni F. Peral López, fins ara director 
de Patrimoni i Serveis Campus de la
Fundació UAB, ha estat nomenat nou 
vicegerent de Recursos Humans de la UAB.
Ha estat cap de l’Àrea de Personal
d’Administració i Serveis, cap de l’Àrea de
Logística i Medi Ambient i administrador 
de centre de diverses facultats i escoles.

Antoni Peral, nou vicegerent 

Altres nomenaments
La doctora Carme Martínez González, del
Departament de Psicologia Social, ha estat
nomenada directora de la Unitat d’Innovació
Docent en Educació Superior. El doctor
Martí Marín Corbera, del Departament
d’Història Moderna i Contemporània, passa
a ser adjunt al vicerector d’Estudiants 
i de Cultura. La doctora Reyes Pla Soler, 
del Departament de Ciència Animal i dels
Aliments, serà adjunta a la vicerectora
d’Economia per a la Prevenció, la Salut 
i la Seguretat. I el doctor Joan Subirats
Humet, del Departament de Ciència Política
i de Dret Públic, serà comissionat del rector
per a Projectes de Compromís Social. 

Coincidint amb l’eclipsi de sol que vam
veure el 29 de març, us recomanem el
web que l’Institut d’Estudis Espacials
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Investigadors de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona i l’ONCE (Organización
Nacional de Ciegos Españoles) han des-
envolupat un teclat Braille per a ordina-
dors personals amb característiques
úniques. Aquest teclat ofereix més facili-
tats d’ús a les persones invidents que els
actuals, i resulta especialment indicat
per a l’edició de textos científics i de no-
tació musical, entre altres funcions.

El projecte va ser lliurat en un acte ofi-
cial el 6 de març passat al Rectorat de la
UAB, amb la presència del director gene-
ral de Serveis Socials de l’ONCE, Vicente
Ruiz; el director del Centre d’Inves-
tigació i Desenvolupament d’Aplica-
cions Tiflotècniques de l’ONCE (CIDAT),
José Luis Fernández Coya; el vicerector
de Projectes Estratègics de la UAB, Jordi
Marquet; el director de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria, Joan Sorribes; el
director de l’Escola Universitària
d’Informàtica de Sabadell, Remo Suppi; i
l’investigador coordinador de la recerca,

Jordi Roig. El nou teclat, que es pot con-
nectar a l’ordinador personal pel port
USB, facilitarà molt les tasques informà-
tiques a les persones invidents habitua-
des a les màquines d’escriure Braille, ja
que combina, per primer cop, les tecles
de funcions i de desplaçament d’un te-
clat convencional amb vuit tecles Braille
que permeten escriure en qualsevol
idioma.

MODALITATS D’ESCRIPTURA
Mitjançant un selector, és possible
també escollir entre les modalitats d’es-
criptura acumulativa i correctiva. Es
tracta de dues modalitats alternatives
que consisteixen a indicar els punts del

Aquest nou teclat es pot connectar a l’ordinador personal pel port USB.

El nou teclat té vuit tecles Braille
i combina per primer cop 

les tecles de desplaçaments i de 
funcions d’un teclat convencional

símbol Braille prement les tecles una
rere l’altra (acumulativa), o bé prement
les tecles corresponents de manera si-
multània (correctiva).

El teclat ofereix, d’altra banda, la possi-
bilitat d’anar renovant les seves presta-
cions a mesura que es desenvolupin ac-
tualitzacions del microprogramari (dels
programes interns que gestionen les
prestacions) en els propers anys. El nou
teclat ofereix a l’invident una gran facili-
tat per treballar especialment amb fór-
mules matemàtiques i programes d’edi-

Millorar l’autonomia dels discapacitats
El grup investigador treballa actualment en
altres projectes de l’àmbit de les aplicacions
tecnològiques d’autonomia personal. D’a-
quests projectes destaca el desenvolupa-
ment d’un convertidor automàtic per tal de
fer accessibles les pàgines web que no com-
pleixen les normes WAI (Web Accessibility
Initiative), les normes que ha de complir un
web perquè sigui accessible per un navega-
dor de pantalla amb veu per a invidents. Els
científics estan treballant també en aquests
moments  en el desenvolupament d’una pan-

talla tàctil amb tecnologia MEMS (Micro-
Electro-Mechanical Systems) que representi
la informació gràfica en relleu.
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Investigadors de la UAB i l’ONCE desenvolupen 
un nou teclat Braille per als ordinadors personals

ció musical. Fins ara, per dur a terme
aquestes tasques, era necessari l’ajut
d’una persona sense discapacitat visual. 

El projecte, endegat el març de 2004 a
proposta de l’ONCE, l’ha coordinat l’in-
vestigador del Departament de Micro-
electrònica i Sistemes Electrònics de la
UAB Jordi Roig, discapacitat visual des
de fa tres anys i afiliat a l’ONCE. En la
recerca hi han participat també profes-
sors de l’Escola Tècnica Superior d’En-
ginyeria (ETSE) de la UAB i de l’Escola
Universitària d’Informàtica de Sabadell
(també de la UAB).

PA
R
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O

L’aparell consta de vuit tecles Braille.

Ofereix més facilitats als
invidents i millora sobretot
l’edició de textos científics 
i de notació musical



Es dedica a analitzar 
les varietats lingüístiques
utilitzades als mitjans 
de comunicació

GRUP DE RECERCA

RECERCA

ren que a Televisió de Catalunya s’ha fet
una bona feina pel que fa a la diversifica-
ció d’estils del català oral i la recerca d’un
to col·loquial correcte i versemblant per
a sèries i programes d’humor. 

El segon treball subvencionat pel Mi-
nisteri, «Las relaciones entre los discur-
sos oral y escrito en el audiovisual», ana-
litzava la relació entre el text oral i l’escrit
a la televisió, i posava un èmfasi especial
en l’anàlisi dels subtítols per a sords. El
tercer treball subvencionat pel Ministeri,
«Variación y creatividad en los subtítu-
los», té també com a tema central la sub-
titulació, i com a objecte d’estudi, TV3.
En aquesta ocasió, però, es van centrar
en la subtitulació del català col·loquial. 

A part dels treballs subvencionats pel
Ministeri, també el Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya (CAC) va encarregar el
2003 un estudi a Llengua i Mèdia, ja que

Un postgrau d’assessorament lingüístic als mitjans

Durant aquest curs, ha tingut lloc la primera
edició del postgrau impulsat pel grup de
recerca que, sota el nom de Postgrau
d’Assessorament Lingüístic en els Mitjans
Audiovisuals, pretén formar professionals del
tractament del català oral als mitjans de
comunicació audiovisuals.

El postgrau ha estat tot un èxit. S’hi han ma-
triculat 24 persones, estudiants de Traducció
i d’Interpretació, de Filologia Catalana i de la
Facultat de Ciències de la Comunicació.

El grup Llengua i Mèdia es va començar
a perfilar a finals dels anys vuitanta, amb
la intenció d’analitzar les varietats lin-
güístiques utilitzades als mitjans de co-
municació. No va ser fins a l’any 1991,
però, que el grup es va consolidar, en
aconseguir una subvenció del Ministeri
d’Educació per al projecte «Los modelos
de lengua y los medios audiovisuales, ra-
dio y televisión, en catalán». 

En el grup Llengua i Mèdia, hi col·labo-
ren professors de les àrees de Filologia
Catalana i de Traducció i d’Interpretació,
si bé és cert que el grup està fortament lli-
gat a la Facultat de Ciències de la Comu-
nicació. De fet, sis dels seus deu mem-
bres, entre els quals es troben les dues
coordinadores, Anna Maria Torrent i Mar-
garida Bassols, hi imparteixen classe.
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El Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya li va encarregar

un estudi fa uns anys sobre 
el català als programes de TV

Durant més de disset anys, ha
estat un observador perspicaç

de la consolidació del català 
als mitjans de comunicació

Per aquesta raó ja comencen a preparar-ne
la segona edició. Aquest postgrau està molt
estretament lligat a un altre que ja existia
prèviament: Postgrau de Correcció i de Qua-
litat Lingüística, que se centra en el català
escrit. 

Actualment, Llengua i Mèdia es proposa que
els alumnes que hagin cursat ambdós docto-
rats obtinguin un màster simplement amb
uns complements de formació, que s’imparti-
rien a la mateixa UAB.

rebia moltes queixes sobre el català que es
feia servir en programes de televisió amb
un to més col·loquial. Aquest grup de re-
cerca és actualment l’únic que es dedica a
analitzar aquesta temàtica a Catalunya.

Ara el grup comença un nou projecte,
el quart que rep la subvenció del Minis-
teri d’Educació. Sota el títol «Nuevos dis-
cursos audiovisuales para nuevas exi-
gencias sociales», s’engloben tres recer-
ques diferents. Una manté la línia de
TV3, continuant el seguiment de la tele-
visió pública catalana i el llenguatge que
s’hi fa servir depenent del registre. 

Una segona branca del grup treballa
amb Bruguers Jardí, que és la responsa-
ble d’assessorament lingüístic de les te-
levisions locals. Junts tenen la intenció
d’elaborar un llibre d’estil propi per a les
televisions locals catalanes.

Finalment, el tercer subgrup analitza
l’audiodescripció, és a dir, l’explicació
oral del que passa a les imatges. És una
línia relativament nova que s’està treba-
llant a Europa. És, en essència, un servei
per a invidents en el qual s’expliciten els
continguts visuals que aquestes perso-
nes no poden deduir.

Aquest grup ha estat un observador perspicaç de la consolidació del català com a llengua als mitjans de comunicació.

Grup Llengua i Mèdia

Durant més de disset anys, Llengua i
Mèdia ha estat un observador perspicaç
de la consolidació del català com a llen-
gua als mitjans de comunicació. En els
tres estudis subvencionats pel Ministeri
d’Educació, el grup ha fet un seguiment
del llenguatge emprat a TV3, i conside-



RECERCA

El 24 de febrer, una seixantena d’experts
en recerca en cèl·lules mare embrionàries,
juristes, especialistes en bioètica i editors
de revistes científiques de catorze països
van fer pública una declaració sobre la
influència de les regulacions que hi ha en
els diferents països sobre la recerca en
aquest àmbit. L’investigador del Depar-
tament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia
i d’Immunologia de la UAB i membre de
l’Observatori de Bioètica i Dret del Parc
Científic de Barcelona, Josep Santaló, va
participar en l’elaboració del manifest.

El motiu de la declaració, redactada a
Hinxton (Regne Unit), ha estat la respos-
ta d’alguns països al debat sobre l’ús de

BREUS

Quan bevem aigua de l’aixeta ingerim 
una petita quantitat de lleixiu. El lleixiu,
amb el clor que conté, és necessari per
desinfectar l’aigua, però en dosis elevades
podria intoxicar-nos. Per això, és important 
detectar fiablement la quantitat de clor en
l’aigua. Investigadors del Centre Nacional
de Microelectrònica han creat un xip que
permet verificar amb exactitud i de manera
continuada la quantitat de clor en l’aigua. 
El nou mètode electroquímic, que presenta
grans avantatges respecte dels mètodes
tradicionals, ha estat publicat a la revista
Analytyca Chimica Acta, a l’article «Improved
free chlorine amperometric sensor chip 
for drinking water applications».

Estudien les llacunes andines
per afrontar el canvi climàtic

El CNM crea un sensor 
de clor per a aigües potables

Roma, segle I aC Horaci, en el seu poema 2
del llibre I i en el 15 del llibre IV, introdueix
al·lusions a déus que van ser importants
per a la família d’August. L’explicació 
que ofereix el catedràtic de la UAB Joan
Gómez Pallarès sobre aquestes al·lusions
ha descobert una informació insòlita: 
l’obra d’Horaci pot ser llegida com un 
passeig pels temples on «habitaven» els
déus romans. Sequint les pistes d’aquests
poemes ens podem traslladar a l’època 
i fer una passejada virtual per aquests
indrets. Aquest treball ha estat recollit 
a l’article «Tras las huellas de Horacio:
Carm., 1, 2 y 4, 15», a la revista Auster.

La lírica d’Horaci esdevé una
guia virtual de l’Imperi Romà

Investigadors de la UAB estan col·laborant
en un projecte internacional que té com a
objectiu la reconstrucció de la història del
clima del nostre planeta. El seu laboratori
és la serralada dels Andes, a més de 4.000
metres sobre el nivell del mar. Estudien 
els sediments que es troben a les llacunes
situades a aquesta altitud. Han publicat
recentment l’article «15,000-yr pollen
record of vegetation change in the high
altitude tropical Andes at Laguna Verde
Alta, Venezuela», a la revista Quaternary
Research. Examinar a la natura el registre
sistemàtic del clima, al llarg dels darrers
20.000 anys, podrà ajudar-nos a predir
possibles efectes del canvi climàtic.
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Investigadors de la UAB
participen en l’elaboració
del text, que hi ha implicat
juristes, científics i editors

El motiu de la declaració ha estat la resposta d’alguns països al debat sobre l’ús de cèl·lules mare embrionàries.

Resum d’alguns punts de la declaració

– La legislació dels diferents països ha de
ser extremament flexible a fi de seguir el
ritme dels avenços científics. Els cientí-
fics necessiten un marc legal clar que els
permeti confiar de treballar segons es-
tàndards ètics i jurídics acceptables.
– La recerca en cèl·lules mare s’ha de fer
respectant les guies ètiques acceptades
internacionalment.
– Els governs no haurien d’impedir la col-
laboració internacional.
– Animem els investigadors a posar les
línies cel·lulars obtingudes a disposició
de bancs nacionals o internacionals.

– Recomanem crear una base de dades
amb guies ètiques, protocols de recerca,
fulls de consentiment dels donants, etc.
– Demanem un consens internacional
sobre els requisits ètics que s’han d’exigir.
– Cal una tasca multidisciplinària que
inclogui científics, filòsofs, experts en
bioètica, juristes, clínics i editors de publi-
cacions en col·laboració amb la ciutadania
i amb els legisladors. Cal, en especial, que
els científics expliquin honestament les
promeses i els límits de la seva recerca.
Text íntegre: www.hopkinsmedicine.org/
bioethics/finalsc.doc

Es presenta un manifest sobre la
regulació de l’ús de cèl·lules mare

cèl·lules mare embrionàries en medicina
–on s’ha afegit vells arguments sobre la
recerca amb embrions humans, la dona-
ció d’oòcits, el clonatge reproductiu i,
fins i tot, sobre el frau científic arran del
cas del Dr. Hwang–, amb la promulgació
de lleis que regulen o impedeixen la re-
cerca en aquest àmbit.

Aquest fet ha provocat, segons emfatit-
zen els signants del manifest, una extra-
ordinària variabilitat de regulacions que
els científics han d’afrontar en un món,
el de la ciència, clarament global, on la
col·laboració entre grups de diferents
països és freqüent i desitjable.

El Hinxton Group (consorci internacio-
nal d’investigadors sobre cèl·lules mare,
ètica i dret que ha elaborat el text) ha ar-
ribat al consens que la humanitat pot
veure’s molt beneficiada per la recerca en
cèl·lules mare si es fa de manera ètica-
ment adequada, per a la qual cosa pro-
posa una declaració de dinou punts. 



Es basa en l’ús de 
marcadors moleculars per
esbrinar si dues mostres
tenen el mateix origen
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Investigadors de la UAB creen un programa que
facilita la traçabilitat dels productes alimentaris

El professor Miguel Pérez, del Departament de Ciència Animal i dels Aliments, ha estat al capdavant del projecte.

que dues mostres (una en origen, i l’al-
tra, comprada pel consumidor) corres-
ponen al mateix animal.

IDENTIFICAR MOSTRES COMPATIBLES
El programa ATLAS pot ajudar a identifi-
car quines són les mostres compatibles
entre si, és a dir, quines són les que
tenen el mateix origen. Una altra aplica-
ció d’ATLAS és la visualització de dades
de genotips en pedigrís, determinar si

El 21 de març es van presentar les dades
del primer any de recerca del Projecte
ÈOL-PAT per a la «Determinació del
contingut de pol·len i espores en l’aire
de Tenerife». Aquesta iniciativa té com a
objectiu l’estudi dels pòl·lens i espores
de fongs que hi ha en l’aire de l’illa de
Tenerife. Participen en aquest projecte
la UAB, Air Liquide Medicinal i l’Institut
Nacional de Meteorologia a través de
l’Observatori Atmosfèric d’Izaña.

Avui dia, quan es duen a terme estudis
genètics, es genera una gran cascada de
dades que només arriba a ser compren-
sible per als científics després que un
ordinador hagi realitzat una sèrie de
càlculs vertiginosos. Per aquest motiu,
un grup d’investigadors de la Facultat
de Veterinària de la UAB ha dissenyat
un nou programa informàtic anomenat
ATLAS (Multiple Association Analysis
via Simulated Annealing), que serveix
per facilitar els estudis de traçabilitat de
la cadena alimentària.

La Unió Europea exigeix cada vegada
més que es conegui l’origen d’un deter-
minat producte (per exemple, d’un filet
de carn que arriba al consumidor). Això
és el que es denomina «traçabilitat». Un
equip investigador de l’Autònoma tre-
balla actualment en la utilització de
marcadors moleculars per assegurar

Durant la primavera, els processos al-
lèrgics originats per components natu-
rals es disparen. Aquesta recerca fa pos-
sible anticipar l’arribada de compo-
nents al·lergènics. Els col·laboradors del
projecte van comentar els primers resul-
tats que s’han obtingut en un any com-
plet de mesuraments.

Jordina Belmonte, investigadora de la
Facultat de Ciències de la UAB, va desta-
car: «Aquest primer any hem establert la
diversitat de pòl·lens i espores presents
a l’atmosfera de Santa Cruz de Tenerife i
les èpoques de l’any que es presenten
cadascun d’ells». Això permetrà optimit-
zar les bateries de tests que es realitzen
per al diagnòstic d’al·lèrgies entre els pa-
cients. A més, s’han identificat pòl·lens
associats a les intrusions d’aire africà
per estudiar les seves repercussions en
les possibles patologies.

dos individus són els pares potencials
d’un altre (proves de paternitat) o iden-
tificar els errors de genotipatge.

Aquest programa, que utilitza marca-
dors moleculars, serveix també als in-
vestigadors que generen dades de poli-
morfismes d’ADN. ATLAS és un progra-
ma d’accés lliure per a tothom que vul-
gui fer-lo sevir i que es troba disponible
a la pàgina web http://www.icrea.es/
pag.asp?id=Miguel.Perez.
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S’aprova la creació d’un
centre de recerca espacial

El Consell de Govern de la UAB del 15 de
març passat va aprovar la creació del
Centre d’Estudis i Recerca Espacials
(CERES). Aquest nou centre vol agluti-
nar i estructurar tot el potencial d’oferta
d’R + D relacionat o relacionable amb el
sector espacial que existeix a la Univer-
sitat i al seu entorn. El CERES és un cen-
tre d’estudis i recerca propi de la UAB i
està adscrit a l’Institut d’Estudis Espa-
cials de Catalunya (IEEC).

El CERES abastarà diferents activitats
força heterogènies, que estaran agrupa-
des en programes de recerca orientats
cap al suport de quatre grans línies i re-
colzats per les activitats d’un cinquè
grup transversal: Cosmologia i Física Fo-
namental, Vols Tripulats, Observació de
la Terra, Comunicacions i Navegació i
Tecnologies espacials.

Un any estudiant el pol·len a Tenerife

Dispositiu per detectar el pol·len a l’ambient.



Les estades permeten
conèixer la realitat d’un
país en vies de desenvolu-
pament i intervenir-hi
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La Fundació Autònoma Solidària (FAS)
ha engegat la campanya de les estades
solidàries mitjançant un portal a Internet
que s’està convertint en un referent en
aquest camp pel seu contingut. En
aquest espai (magno.uab.es/fas/coope-
racio/estadessolidaries.htm), s’hi pot
trobar tot el que es necessita per
emprendre un viatge de solidaritat l’estiu
vinent a través d’ONG, associacions,
entitats sense ànim de lucre, etc.
Combinar les vacances i la diversió amb
el compromís social i la cooperació és
una manera de fer vacances cada cop
més estesa entre els universitaris.

TIPUS DE VIATGES SOLIDARIS
Per tal que el web sigui més funcional,
se’ns presenta d’una manera senzilla i
entenedora, per apartats. El primer ens
explica les principals diferències i simili-
tuds entre les diferents modalitats que

Tot sobre les estades solidàries, en un portal
La FAS ha creat un web ple de recursos sobre la cooperació

Reformes als vestidors de la piscina i a la zona d’aigües del SAF

La piscina i la zona d’aigües del Servei
d’Activitat Física estan de reformes.
Durant el mes de març, s’han iniciat les
obres dels vestidors de la piscina de la

Universitat Autònoma de Barcelona.
L’obra, que es preveu que s’allargarà fins
al mes de juliol, permetrà gaudir d’uns
vestidors molt més funcionals i còmodes
per a tots els usuaris del SAF.

Amb motiu de les obres, l’accés als ves-
tidors quedarà inutilitzat i s’accedirà a la
piscina per un espai alternatiu. Per
aquest motiu, el SAF fa tot un seguit de
recomanacions. Una és que les persones
que utilitzaven els vestidors de la piscina
facin ús ara dels de l’edifici central i els

existeixen de fer un viatge solidari. Així,
parla de les estades solidàries, els camps
de solidaritat, les brigades de treball, el
turisme sostenible i les brigades d’obser-
vació i de testimoniatge. 

A continuació, apareix l’apartat més
potent de la pàgina, que és el dedicat a
escollir destinació. Classificats per conti-
nents i països, podem triar un lloc con-
cret sobre el mapa, i a la guia trobarem
l’entitat amb la qual viatjar i què ens ofe-
reix. És molt visual, clar i pràctic.

La nova pàgina de la FAS ofereix també
un apartat destinat a resoldre les pregun-
tes més freqüents sobre el món de la coo-
peració.

El portal conté també una secció de
testimonis, en la qual persones que han
realitzat estades d’aquest tipus expli-
quen les seves vivències. Pel que fa a l’úl-
tim apartat, ens remet a enllaços d’in-
terès, on els qui vulguin aprofundir sobre
temes de turisme responsable trobaran
més informació. 

El web agrupa tot un conjunt de recursos sobre el món de la cooperació.

del poliesportiu. Un altre consell és que
les persones usuàries de la sala de condi-
cionament físic o de les activitats dirigi-
des de l’edifici central utilitzin els vesti-
dors del poliesportiu. D’altra banda, el
SAF ha obert un nou jacuzzi dins la nova
zona d’aigües, que s’afegeix a les instal-
lacions que ja existien, la sauna mixta i el
bany de vapor. Les dues saunes de l’edi-
fici central (masculina i femenina) se-
gueixen funcionant però ara s’han con-
vertit en saunes seques. 
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L’Associació d’Amics de la UAB va iniciar, 
el mes de març, un fòrum virtual 
de coneixements transversals, on professors
emèrits de la UAB tracten amb els internautes
diversos temes d’interès. Antoni Serra
Ramoneda va dirigir el primer fòrum, que va
tractar sobre les ofertes públiques 
d’adquisició (OPA). Els propers tractaran
temes científics, culturals, econòmics 
o d’actualitat. A l’abril, el professor Josep
Montserrat moderarà el fòrum Civilitzacions:
Xoc, Diàleg, Aliança, Convivència. Els fòrums
virtuals seran oberts a tota la comunitat i es
mantindran aproximadament quinze dies.

El trimestre passat, el Servei de Prevenció
i Medi Ambient (Sepma) de la UAB va 
iniciar una prova pilot d’ús de tòner i car-
tutxos de tinta reciclats o remanufactu-
rats en set unitats de la Universitat (Rec-
torat, ETSE, Ciències Econòmiques, Dret,
Didàctica de la Llengua i la Literatura,
Ciències de l’Educació i Filosofia).

Aquestes unitats han fet un seguiment
exhaustiu de la qualitat i durabilitat d’u-
nes mostres de tòner i tinta reciclats i
proporcionats per l’empresa BKTS, em-
presa especialitzada en la recollida i el
reciclatge de cartutxos de tinta i tòners
usats. La prova pilot la promouen el
Sepma, l’ICTA, l’Abacus i l’empresa
BKTS. Està previst que progressivament
es vagin afegint a la prova pilot els dife-
rents centres i facultats de la UAB.

Set unitats de la UAB 
ja han col·laborat en el 
projecte, que permetrà un
important estalvi de residus

Prova pilot d’ús de cartutxos 
de tòner i de tinta reciclats

La UAB acull una exposició
sobre drogues de síntesi

Els cartutxos de tòner i de tinta conte-
nen metalls pesants, pigments i conser-
vants que són perjudicials per a la salut
humana i per al medi ambient. 

Un cartutx de tòner es pot tornar a
omplir unes cinc vegades. En el producte
s’indica si es tracta d’un producte reom-
plert i la data de caducitat de la tinta. Un
cartutx de tòner reomplert té un cost un
40 o 50% inferior a un de primer ús.

Durant l’any 2001 es van recollir selec-
tivament a la UAB més de 1.500 unitats
de tòners.

Editat el Manual de compra
verda de material d’oficina

Des del mes de març, els membres de la
UAB tenen a la seva disposició, en format
electrònic, el Manual de compra verda de
material d’oficina i equips informàtics.
Aquesta guia, disponible al nou web de la
unitat de compres i contractació, recull
recomanacions pràctiques per a la compra,
l’ús i la gestió final de productes que 
habitualment utilitzem en el nostre entorn
de treball. S’hi troba la informació ambiental
que contenen els productes per tal 
d’interpretar-los adequadament, com també
consells per fer un ús ecològic del paper,
cartutxos de tinta i tòners, material d’arxiu
(arxivadors, carpetes penjants, fundes de
plàstic), material d’escriptura, CD i disquets,
ordinadors personals i impressores. 

Rubianes apel·la a la memòria històrica
L’actor i director de teatre Pepe Rubianes va presentar a la UAB, el dia 1 de març, a
l’Auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres, l’obra que ha escrit i dirigit sobre la mort
de Federico García Lorca. Sota el nom Lorca éramos todos, Rubianes canvia de registre i
ens presenta, d’una manera seriosa i respectuosa, els últims dies de la vida del gran
poeta andalús. Segons paraules del mateix Rubianes: «Aquesta obra és un homenatge a
tots els morts de les fosses comunes republicanes», i va afegir que «els beneficis de l’obra
aniran destinats l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica».
L’organització de l’acte va ser a càrrec de l’Associació d’Amics de la UAB.

FOTONOTÍCIA

La Fundació Autònoma Solidària i la
Diputació de Barcelona duen al campus 
de Bellaterra l’exposició sobre drogues de
disseny «A tota pastilla». La mostra, creada
per la Diputació, es podrà visitar fins al 28
d’abril a la rambla Nord del campus de 
la UAB. Aquesta activitat s’emmarca dins
les campanyes de prevenció i sensibilització
que la FAS vol impulsar sobre els consums
problemàtics de drogues. L’exposició 
ofereix un missatge de salut a través d’una
proposta artística i visual. Està integrada
per quatre mòduls que ofereixen informació
sobre què són les pastilles i quins són 
els riscos associats al seu consum.

Els Amics de la UAB estrenen
el seu nou fòrum virtual
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PUBLICACIONS

CATORCE TEMAS PARA ENTENDER LA
ECONOMÍA. Raúl García-Durán. Col·lecció
Documents. Servei de Publicacions de la
UAB. 2006
Al mercat hi ha molts manuals sobre econo-
mia, però molt pocs o gairebé cap té les
característiques d’aquest volum. Catorce
temas para entender la economía no s’adreça
als estudiants de ciències econòmiques i, ni
tan sols, als estudiants d’altres carreres, sinó
que va dirigit al públic en general. En un món
dominat per l’economia és convenient conèi-
xer-ne els mecanismes.

El cicle cultural Artefacte 06
tanca amb Joan Brossa

El cicle Artefacte 06, que ha organitzat
Cultura en Viu, es desenvolupa al llarg
dels mesos de març i abril, i ha dut sis
propostes culturals professionals a la
Sala Teatre de la UAB. Espectacles de tea-
tre, música i dansa que han omplert i
seguiran omplint el teatre fins al dia 19
d’abril, quan el cicle es tanqui amb Suite
Bufa, de Joan Brossa.

Aquesta obra combina poesia i música
amb una escenificació teatral, una barre-
ja de disciplines artístiques per conclou-
re Artefacte 06. Un pianista, una cantant

ECOLOGÍA CON NÚMEROS. Una introducción
a la ecología con problemas y ejercicios 
de simulación. Jordi Piñol y Jordi Martínez-
Vilalta. Lynx Ediciones. Bellaterra (Barcelo-
na). 2006
Aquest és un llibre de text per a un curs uni-
versitari d’ecologia general d’orientació
quantitativa. A cada capítol hi ha una breu
explicació teòrica i uns trenta problemes
amb els quals el lector pot posar en pràctica,
sovint amb dades reals, els conceptes i els
models introduïts en l’apartat teòric. A més,
el llibre conté una col·lecció de programes
d’ordinador (miniaplicacions) que permeten
fer simulacions més complexes a partir de
molts dels models tractats en el text.

Sis propostes de teatre,
música i dansa s’han pogut
veure a l’Autònoma durant
els dos darrers mesos 

i una ballarina que cedeixen el seu pro-
tagonisme al piano, en una obra clara-
ment brossiana, en què la fusió entre
música i poesia és total.

Artefacte 06 va començar amb Fina
Rius presentant Un mar dins el calaix,
una adaptació teatral de textos de l’es-
criptor de la Renaixença Joaquim Ruyra.
Seguidament, el grup de pop Astrud va
començar la gira del seu últim disc, Algo
cambió, a la UAB, i va tenir un èxit tan
rotund que va repetir el concert per a la
gent que esperava fent cua.

A més, també ha passat pel cicle Arte-
facte 06 la companyia de dansa Raravís,
que ha presentat el seu nou espectacle,
...de terrissa. En aquest muntatge, Rosa
Muñoz i Andrés Corchero es reafirmen
com un duo personal que fa de la senzi-
llesa una virtut.

CABO SAN ROQUE
Els instruments fets a mà de Cabo San
Roque van portar aires de circ a la Sala
Teatre de la UAB el 28 de març passat,
quan van presentar el seu darrer treball,
França Xica. Els instruments, fets de fus-
ta, de llauna i de plàstic, que utilitza
aquesta formació barcelonina li donen
un toc inconfusible.

L’actuació de Pez en Raya Hot Burrito,
un espectacle d’humor absurd en el qual
un sol pallasso (Joan Estrader) ens con-
vida a riure de nosaltres mateixos, es va
ajornar. 

El cicle es tancarà el dia 19 d’abril amb
Suite Bufa, i en total hauran estat sis els
espectacles professionals de qualitat
que hauran passat pel campus de l’Autò-
noma en menys de dos mesos.El grup musical Astrud, durant l’actuació a la UAB.

El millor teatre universitari, a la UAB

La UAB acollirà enguany la XI Mostra de
Teatre Universitari de la Xarxa d’Univer-
sitats Institut Joan Lluís Vives, en la qual
participen les diferents aules i grups de
teatre universitaris. Durant quatre dies,
del 2 al 5 de maig, es podran veure diver-
sos espectacles fets per estudiants pro-
cedents d’arreu de Catalunya, el País Va-
lencià, les illes Balears i la Catalunya

Nord, a la Sala Teatre de la Universitat
Autònoma, així com també en altres
espais escènics del campus.

Es tracta d’una oportunitat excel·lent
per conèixer la creativitat emergent de
les aules. Es podrà gaudir dels muntat-
ges universitaris, a mig camí entre el ri-
gor de les companyies professionals i la
frescor del teatre d’aficionats.
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En l’actualitat, la Xina és un país amb
liberalització del mercat i control polític.
Molta gent veu una contradicció en això.
Per a mi, des d’un punt de vista històric, no
ho és. El canvi radical en el mercat va cau-
sar problemes socials. El model liberal de
mercat podria ser una mena d’invitació al
control polític. Necessitem una reforma
política i, alhora, plantejar quin tipus de
desenvolupament econòmic i social haurí-
em d’adoptar perquè fos igualitari.

Cap a on pensa que va la Xina?
Al llarg dels darrers anys, el desenvolupa-
ment a la Xina, en tots els àmbits, ha su-
perat totes les expectatives. El canvi ha
estat tan ràpid i radical que no és fàcil
predir què passarà. Penso que, pel fet que
hi ha tant desenvolupament econòmic, és
inevitable que hi hagi crisis socials. Com
podem gestionar aquests problemes?
Serà un procés que durarà anys.

L’ AUTÒNOMA ha parlat 
amb el director de la revista
Dushu, un dels principals
intel·lectuals de la Xina
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Quin és el paper de la universitat en la
societat xinesa d’avui dia?
D’una banda, el sistema universitari és
part del sistema internacional. Molts
professors reben formació en centres eu-
ropeus, japonesos o americans. La qües-
tió és: hem d’adaptar-nos al sistema glo-
bal o hem de mantenir la nostra identi-
tat? La universitat xinesa té una llarga
tradició, sobretot en humanitats i cièn-
cies socials, i aquestes àrees són cada
cop més marginades, mentre que creix la
inversió en recerca en tecnologies.

Hi ha molt control polític?
Abans era molt estricte, però ara hi ha
molta llibertat. El problema és aconse-
guir més espai perquè els professors pu-
guin trobar finançament per a projectes
que ells mateixos hagin escollit. Però hi
ha molta llibertat en publicacions, llibres,
revistes, etc. El control és més estricte en
els mitjans de comunicació de masses.

Han canviat molt les universitats xine-
ses durant aquests anys?
Els últims anys la tendència neoliberal ha
influenciat molt el sistema universitari.
Hi ha una sobremercantilització del siste-

ma que ha incidit en les universitats,
especialment en les més importants.
Aquestes universitats han buscat models
de mercat.

Com es recorden els fets de Tiananmen?
La memòria d’aquests esdeveniments
també ha canviat amb el temps. Per als
que hi vam participar, és molt important
entendre la societat xinesa i el paper que
van tenir aquells fets. En canvi, la genera-
ció més jove ho troba tot plegat molt abs-
tracte. Això és, en part, perquè la societat
xinesa ha esdevingut una societat de
mercat. La qüestió més important per a la
major part dels estudiants d’avui dia és
saber com podran trobar una feina des-
prés dels seus estudis.

I com influiran els Jocs Olímpics del
2008 en el procés d’obertura de la Xina?
Hi haurà un gran impacte en els mitjans
de comunicació de tot el món sobre la
Xina i Beijing, que oferiran una imatge
molt diferent de la que se n’ha tingut fins
ara. Però s’obviarà la major part de la Xi-
na, que és molt pobra. La qüestió és com
es pot donar a conèixer un país tan divers
i complex d’una manera comprensible.

«La tendència neoliberal ha influït
molt en el sistema universitari xinès»

Wang Hui
Wang Hui és l’editor de la prestigiosa
revista Dushu (Lectures) i un dels
intel·lectuals més destacats de la Xina.
Doctorat per l’Acadèmia Xinesa de les
Ciències Socials de Beijing i membre de
l’Institut de la Literatura de l’esmentada
acadèmia, destaca com a analista dels
moviments socials dels anys vuitanta a la
Xina i com a crític de la globalització i dels
efectes desequilibrants de les reformes
neoliberals que s’han fet al seu país 
els darrers anys. Implicat en el moviment
d’estudiants de finals dels anys vuitanta,
després dels fets de Tiananmen, va ser
destinat un any a les muntanyes de
Sha’anxi. Entre els seus textos destaquen
Revuelta contra la desesperación: Lu Xun
y su mundo, Reavivar el fuego helado, 
No hay lugar para la duda en el vacío i els
assaigs sobre el Moviment del 4 de Maig.


