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Amb l’obertura del curs us presentem, un any més, la Memòria

memòria vol dir escollir. I això és el que avui us presentem,

del curs acadèmic de la nostra universitat, fruit del treball de

el resultat d’una tria molt pensada i consensuada, però que

l’equip de redacció i de la col·laboració indispensable de la

indubtablement tindrà aspectes objectius i subjectius.

comunitat universitària. En el document que teniu a les mans

Comprovareu que algun tema es troba especialment subratllat,

es reflecteix de forma necessàriament resumida la nostra

i el fet que disposem d’un nou Equip de Govern a la UAB, de

memòria col·lectiva, l’activitat de les nostres facultats i escoles,

la mà de la nostra rectora actual, la doctora Ana Ripoll, és

dels departaments i instituts universitaris i dels múltiples

ben cert que il·lumina bona part del text, però el curs acadèmic

serveis, centres i unitats adscrits als diversos vicerectorats i

2008-2009 ha estat iniciat i compartit amb el doctor Lluís

òrgans de gestió i de govern. Aquest any, un cop més,

Ferrer i el seu equip rectoral, a qui volem agrair molt

persones, serveis, actes, lletres, números, il·lusions, projectes,

especialment la tasca duta a terme durant tots els anys que

infraestructures, tot plegat es torna a combinar en un ordre

ha estat al servei de la institució com a rector.

preconcebut que ja ens és del tot familiar amb una missió
única, la de fixar la nostra memòria i lluitar contra l’oblit.

Cal entrar ja en els detalls de la Memòria. L’estructuració i el
format d’aquest text és molt similar al que us hem presentat

L‘elaboració d’aquesta memòria suposa orgull i gratitud per

en anys anteriors. Concretament, els capítols 1 i 2 ens

la feina feta, consciència de la petitesa de cadascú de nosaltres

presenten la UAB i el curs d’un cop d’ull, i donen compte de

i del nostre gran potencial com a grup, i també una oportunitat

les xifres i estructures bàsiques, i també de la crònica i dels

per reflexionar sobre aspectes que poden millorar en el futur.

temes destacats del curs. Els temes destacats triats han estat:

Com diu Willliam Shakespeare, ens ajuda a saber el que som,

la celebració del 40è aniversari de la UAB; la implantació dels

malgrat que encara ens pugui quedar per saber tot allò que

nous estudis de grau i la creació de nous centres; la

podríem arribar a ser. Amb la nostra Memòria, entenc que

consolidació de l’Aliança 4 Universitats; la creació de la Unitat

també complim una responsabilitat social, perquè recordar

de Formació i Orientació de Doctors i Doctores; la construcció

i explicar és també una manera de retre comptes davant de

i la remodelació d’instal·lacions de suport a la recerca; la

l’entorn que s’apropa a la UAB, entorn que ens nodreix de

posada en marxa de les beques-salari per a estudiants amb

tot allò que necessitem per viure i créixer, i que ens porta a

talent, en col·laboració amb el Santander i com a ampliació

insistir en aquest camí per assolir l’excel·lència de la nostra

del programa Ítaca, i l’aprovació del Pla de Mobilitat de la

institució en la investigació i la formació.

UAB. La crònica, en el capítol 2, ens permet fixar les imatges

Fer memòria, en paraules que prenc de Rafael Grasa, vol dir

d’alguns dels moments més rellevants i emotius del curs.

“preservar fets, dades i sentiments clarament compartits i

Finalment, els capítols del 3 al 10 descriuen succintament

explicitats, però també preservar sensibilitats i percepcions

l’activitat desenvolupada per la Universitat durant aquest curs

subjectives: en resum, estar-se, molt sovint, de qualificar i de

acadèmic. Així, el capítol 3 s’ocupa del govern i de l’activitat

jutjar i, fins i tot, de posar per escrit algunes coses”. Fer

institucional, i en destaca els canvis en la composició dels
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òrgans de govern, fruit de les eleccions al Claustre i de les

Fins aquí la presentació de la nostra memòria del curs 2008-

eleccions a rector o rectora, i les activitats desenvolupades

2009, on hem hagut de triar, un cop més, entre tot allò que

per la Xarxa Vives d’Universitats durant la presidència de la

ens ha semblat més rellevant del curs; una selecció que

UAB. Els capítols 4 i 5 es dediquen a l’activitat fonamental

sempre esdevé difícil però que, com de ben segur succeïa

de la Universitat, la seva raó d’existir: la docència, la recerca

en anys anteriors, ens ha obligat a fer algunes renúncies per

i la transferència de tecnologia i de coneixements.

exigències de la lletra impresa i a tractar alguns punts amb

Concretament, el capítol de docència s’ocupa dels estudis

més rapidesa de la que voldríem –fins i tot a haver de deixar-

de grau; dels estudis de postgrau; de la innovació docent i

ne uns altres– en un repàs global de tot el que ha esdevingut.

de la formació del professorat; de l’Autònoma Interactiva

I tot plegat ens ha fet enorgullir-nos especialment de la nostra

Docent; de l’aprenentatge d’idiomes, i de les activitats

institució. Hem comprovat, amb satisfacció, la important tasca

d’orientació i informació. El capítol de recerca i transferència

duta a terme per tots els que fan la nostra universitat. Tinguem

de tecnologia i de coneixements tracta de les accions

la Memòria a mà. Recordarem, però també aprendrem.

prioritàries en l’àmbit de la recerca; del finançament de la
recerca; del Parc de Recerca UAB; de l’impacte i la difusió
de l’activitat de recerca, i del Servei de Biblioteques. El capítol
6 presenta la projecció exterior, les relacions internacionals i
la cooperació internacional. El capítol 7 repassa l’activitat
relacionada amb la comunitat universitària, tot diferenciant
els aspectes relatius als estudiants, al personal acadèmic i al
personal d’administració i serveis; a la seguretat i salut laboral;
a l’Observatori per a la Igualtat, i, finalment, al Síndic de
Greuges de la Universitat. El capítol 8 recull la gestió del
campus, tant l’ambiental com la relacionada amb les
infraestructures, la mobilitat i l’accessibilitat. El capítol 9,
dedicat a la relació entre universitat i societat, agrupa informació
sobre el Consell Social, la Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona, els programes socioeducatius, els programes

I un últim apunt. La Memòria, no ho vull oblidar, també ha de
servir per conservar i evocar persones que ens han acompanyat
i que ja no hi són. Per fixar-les en la ment i recordar tot el que
7

ens van donar. També cal que reflecteixi altres moments
emotius i durs per a persones i institució, moments que sempre
estaran amb nosaltres i dels que necessàriament hem hagut
d’aprendre valuoses lliçons. Aquests ingredients hi són i hi
han de ser. Les imatges, endolcint la duresa de la lletra impresa,
ens evocaran efemèrides o fets significatius; són flaixos,
instantànies, que aconseguiran remoure’ns automàticament
el pensament quan, de forma distreta o a consciència, obrim
simplement el llom d’aquest llibre. I la lletra impresa,
omnipresent, ens suggerirà dia a dia que encara hi ha feina
a fer, que potser encara tenim algun treball pendent, perquè
la propera Memòria de la UAB llueixi encara més que aquesta.

socials i de voluntariat de la Fundació Autònoma Solidària,
l’activitat cultural, i també la presència de la Universitat als

Des de l’Equip de Govern, gràcies a totes i a tots.

mitjans de comunicació. Finalment, el capítol 10 s’ocupa de

Isabel Pont

la gestió de recursos, concretament de l’economia i dels

Secretària general

pressupostos de la Universitat.
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LA UAB EN XIFRES
ESTRUCTURES BÀSIQUES

LA UAB D’UN COP D’ULL

01

LA UAB EN XIFRES

CENTRES DOCENTS

La Universitat Autònoma de Barcelona és una institució
pública considerada com un dels millors centres d’educació

14

superior de la Unió Europea, tant per la qualitat de la docència

1

com per l’excel·lència de la recerca.

15

La UAB ofereix estudis de grau i de postgrau i programes
de formació continuada d’àmbits tan diversos com les
humanitats, les ciències socials, les ciències de la salut i de
la vida, les ciències experimentals o les enginyeries.

218
54

El campus principal de la UAB, situat a Bellaterra (Cerdanyola

19

del Vallès), constitueix un important clúster científic

2

i tecnològic gràcies a la ubicació al mateix campus

12

del campus, d’indústries de tecnologia avançada. A més,

Escola de postgrau
Escoles universitàries adscrites i vinculades

ESTRUCTURES DE RECERCA

6

d’institucions de recerca d’alt nivell, i a la localització, prop

Facultats i escoles pròpies

4
13

Grups de recerca reconeguts per la Generalitat
Departaments
Instituts universitaris d’investigació propis
Centres d’estudis i de recerca (CER)
Càtedres UNESCO
Instituts universitaris d’investigació adscrits
Instituts interuniversitaris
Centres de recerca participats

la UAB disposa dels campus de Sabadell i de Sant Pau de
Barcelona, aquest darrer especialitzat en ciències de la vida.

4

Centres del CSIC amb conveni amb la UAB

SUPORT A LA DOCÈNCIA I A LA RECERCA

La UAB estructura la seva activitat de recerca en quatre
pilars bàsics: grups de recerca, departaments, centres

10

d’estudis i de recerca i instituts universitaris d’investigació.

8

A partir d’aquests elements bàsics, la UAB, conjuntament

33

amb els instituts i centres de recerca vinculats i ubicats al

8

Biblioteques

campus de Bellaterra, constitueix el Parc de Recerca UAB.

1

Hemeroteca

1

Cartoteca

2

Centres de documentació i arxius

El conjunt de departaments, serveis científicotècnics, instituts
i centres de recerca, centres del Parc de Recerca, i hospitals
universitaris vinculats a la UAB formen l’Esfera UAB.

Serveis tècnics generals
Serveis científicotècnics de suport a la recerca
Laboratoris de prestació de serveis

LA UAB D’UN COP D’ULL

DADES MÉS RELLEVANTS DEL CURS 2008-2009

ESTUDIS (1)

INTERNACIONALITZACIÓ (1)

78

Titulacions de grau (4 adaptades a l’EEES)

99

Màsters oficials oferts

692

Estudiants internacionals de màsters oficials

144

Màsters propis

439

Estudiants internacionals de doctorat

714

Programes de formació continuada (2)

1.443

Estudiants internacionals d’intercanvi

1.100

Estudiants internacionals en el programa
Study Abroad

92

Programes de doctorat (64 adaptats a l’EEES)

47

Programes de doctorat amb menció de qualitat

1.135

963

Estudiants internacionals de grau

Estudiants de la UAB d’intercanvi internacional

DOCÈNCIA (1)

28.307
22.948

RECURSOS HUMANS

Estudiants de grau
Estudiants de grau equivalents
a temps complet

Personal acadèmic (4)

2.416

Personal acadèmic equivalent a temps
complet (4)

1.621

Personal investigador en formació

2.340

Personal d’administració i serveis

6.558

Estudiants de grau de nou accés

4.492

Titulats de grau (curs 2007-2008)

1.597

Estudiants de màsters oficials (3)

2.074

Estudiants de màsters propis

2.575

Estudiants de doctorat

6.575

Estudiants de formació continuada (2)

1.616

5.967

Estudiants de grau en centres adscrits

918

1.806

Estudiants de grau de nou accés
en centres adscrits

Notes:
1. Les dades de matrícula i de titulacions ofertes són provisionals

10

3.354

RECERCA (2008)

380

1.077.074

Tesis doctorals llegides (curs 2007-2008)
Articles publicats en revistes indexades (ISI)
Articles publicats en revistes de més impacte
Llibres a les biblioteques

59,6

Recursos destinats a la recerca (milions d’euros)

19,8

Import dels convenis d’investigació (milions
d’euros)

427

Convenis d’investigació

a 31 de maig de 2009.
2. Inclou els màsters propis.

PRESSUPOST

3. El nombre d’estudiants de màsters oficials no inclou els estudiants
de programes interuniversitaris no coordinats per la UAB.
4. Inclou el professorat ajudant i el personal investigador de programes específics.

417

Pressupost liquidat del 2008 (milions d’euros)
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Estructures bàsiques
Juny de 2009
Escoles universitàries adscrites
Estructures bàsiques, centres, serveis i altres estructures
•

Eina, Escola de Disseny i Art

•

Escola de Prevenció i de Seguretat Integral

•

Escola Universitària de Ciències de la Salut

de la UAB.
Facultats i escoles
•

Escola d’Enginyeria (1)

•

Escola Universitària de Ciències Socials

•

Facultat de Biociències

•

Escola Universitària de Gestió i Administració Pública

•

Facultat de Ciències

•

Facultat de Ciències de l’Educació

•

Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau

•

Facultat de Ciències de la Comunicació

•

Escola Universitària d’Infermeria i de Fisioteràpia

•

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

•

Facultat de Dret

•

Escola Universitària d’Infermeria Vall d’Hebron

•

Facultat d’Economia i Empresa (2)

•

Escola Universitària d’Informàtica “Tomàs Cerdà”

•

Facultat de Filosofia i Lletres

•

Escola Universitària de la Creu Roja

•

Facultat de Medicina

•

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera

•

Escola Universitària Salesiana de Sarrià

- Unitat Docent de Bellaterra
- Unitat Docent de l’Institut Català de la Salut:

de Manresa

“Gimbernat”

Escoles vinculades

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
•

Escola Massana. Centre Municipal d’Art i Disseny

•

Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents

•

Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI)

- Unitat Docent de l’Institut Català de la Salut:
Hospital Universitari de la Vall d’Hebron
- Unitat Docent de l’Institut Municipal d’Assistència
Sanitària: Hospital del Mar

Departaments
•

Antropologia Social i Cultural

de la Santa Creu i Sant Pau

•

Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius

•

Facultat de Psicologia

•

Art i Musicologia

•

Facultat de Traducció i d’Interpretació

•

Economia Aplicada

•

Facultat de Veterinària

•

Economia de l’Empresa

•

Escola de Postgrau

•

Economia i Història Econòmica

•

Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions

•

Enginyeria Electrònica

- Unitat Docent de Sant Pau: Hospital Universitari

LA UAB D’UN COP D’ULL

•

Enginyeria Química

•

Matemàtiques

•

Història Moderna i Contemporània

•

Medicina

•

Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia

•

Medicina i Cirurgia Animals

•

Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

•

Microelectrònica i Sistemes Electrònics

•

Bioquímica i Biologia Molecular

•

Pedagogia Aplicada

•

Ciència Animal i dels Aliments

•

Pedagogia Sistemàtica i Social

•

Ciència Política i Dret Públic

•

Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia, i Medicina Preventiva

•

Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana

•

Periodisme i Ciències de la Comunicació

•

Ciències de la Computació

•

Prehistòria

•

Ciències Morfològiques

•

Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut

•

Cirurgia

•

Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació

•

Comunicació Audiovisual i Publicitat

•

Psicologia Clínica i de la Salut

•

Didàctica de la Llengua i la Literatura,

•

Psicologia Social

i de les Ciències Socials

•

Psiquiatria i Medicina Legal

•

Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals

•

Química

•

Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal

•

Sanitat i Anatomia Animals

•

Dret Privat

•

Sociologia

•

Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

•

Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes

•

Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia

•

Traducció i Interpretació

•

Filologia Anglesa i Germanística

•

Filologia Catalana

•

Filologia Espanyola

•

Filologia Francesa i Romànica

•

Filosofia

•

Física

•

Genètica i Microbiologia

•

Geografia

•

Geologia

12

Instituts universitaris d’investigació propis
•

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina “Vicent Villar
i Palasí” (IBB)

•

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)

•

Institut de Ciències de l’Educació (ICE)

•

Institut de Neurociències (INc)

•

Institut d’Estudis Medievals

•

Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)

13
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Centres d’estudis i de recerca (CER)
•

Càtedres UNESCO

Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia

•

Càtedra UNESCO de Comunicació

Gènica (CBATEG)

•

Càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans - Escola

•

Centre d’Estudis de Drets Humans

•

Centre d’Estudis d’Història de les Ciències (CEHIC)

•

Centre d’Estudis de Patrimoni Arqueològic

de Cultura de Pau
Instituts universitaris d’investigació adscrits
•

de la Prehistòria (CEPAP)
•

Centre d’Estudis en Biofísica (CEB)

•

Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats (CERHum)

•

Centre d’Estudis i Recerca Espacials (CEREs)

•

Centre d’Estudis i de Recerca Psicoeducativa sobre
Sordesa i d’Altres Dificultats Comunicatives GISTAL

•

Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista

(CREAF)
•

Centre de Recerca Matemàtica (CRM)

•

Institut Barraquer

•

Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS)

•

Institut de Física d’Altes Energies (IFAE)

•

Institut Dexeus

•

Institut d’Investigació en Atenció Primària

i Democràtica (CEFID)
•

Centre d’Estudis sobre la Pau i el Desarmament

•

Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana
i el Treball (QUIT)

•

Centre de Lingüística Teòrica

•

Centre per a l’Estudi de les Organitzacions
i de les Decisions Econòmiques (CODE)

•

de Salut Jordi Gol
•

Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann

•

Institut Universitari d’Estudis Europeus

•

Institut Universitari de Qualitat Assistencial i Seguretat
Clínica Avedis Donabedian

•

Institut Universitari Fundació Parc Taulí

•

Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu

CRECIM (Centre de Recerca per a l’Educació Científica
i Matemàtica)

•

Institut de la Comunicació (InCom)

•

Institut de Dret i Tecnologia (IDT)

•

Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals

•

Planta de Tecnologia dels Aliments

•

PROLOPE

Centre de Recerca Ecològica i d’Aplicacions Forestals

i de Sant Pau
•

Centre de Visió per Computador (CVC)

Instituts interuniversitaris
•

Barcelona Graduate School in Economics

•

Institut Interuniversitari d’Estudis del Pròxim Orient Antic

•

Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)

•

Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere
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Centres de recerca participats
•

Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA)

•

Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA)

•

Centre d’Estudis Demogràfics

•

Centre d’Estudis Olímpics (CEO)

•

Centre Temàtic Europeu de Territori i Medi Ambient (CTETMA)

•

Institut Català de Nanotecnologia

•

Institut Català de Paleontologia (ICP)

•

Institut de Ciències Cardiovasculars de Catalunya (ICCC)

•

Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)

•

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

•

Laboratori de Llum de Sincrotró

•

MATGAS, AIE

•

Port d’Informació Científica

Altres figures
•

Observatori per a la Igualtat

Entitats instrumentals i Fundació UAB
•

Fundació Autònoma Solidària (FAS)

•

Fundació Gespa

•

Fundació Hospital Clínic Veterinari

•

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona

- Fundacions:
- Fundació Biblioteca Josep Laporte. Centre de
Documentació en Ciències de la Salut i de la Vida
- Fundació Doctor Robert. Centre de Formació Avançada
en Ciències de la Salut i de la Vida
- Fundació Institut Català de l’Envelliment
- Fundació per als Estudis de Prevenció

Centres del CSIC amb conveni amb la UAB

i Seguretat Integral

•

Centre Nacional de Microelectrònica (CNM)

•

Institut d’Anàlisi Econòmica (IAE)

- Escola d’Idiomes Moderns Casa Convalescència, SL

•

Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB)

- Futurfirms, SL

•

Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA)

- Hotel Campus, SL

Serveis tècnics generals (S1)
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- Companyies mercantils:

- Plaça Cívica, SA
- Restauració Universitària, SL

•

Granges i Camps Experimentals

•

Hospital Clínic Veterinari de la UAB

•

Servei Assistencial de Salut

•

Servei d’Activitat Física

•

Servei de Biblioteques

•

Servei de Llengües

•

Servei de Publicacions

•

Servei d’Estabulari

•

Servei d’Informàtica

l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell, de la UAB (DOGC núm.

•

Unitat Tècnica de Protecció Radiològica

5404, de 19 de juny de 2009).

- Serveis de Turisme i Hosteleria Campus, SA
- Vila Universitària, SA

Notes:
1. ORDRE IUE/333/2009, de 22 de juny, per la qual es crea l’Escola d’Enginyeria,
per fusió de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria i de l’Escola Universitària
d’Informàtica, de la UAB (DOGC núm. 5415, de 7 de juliol de 2009).
2. ORDRE IUE/308/2009, de 12 de juny, per la qual es crea la Facultat d’Economia
i Empresa, per fusió de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i de

15
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02

Aquest capítol, situat a l’inici de la Memòria, té l’objectiu de

•

La creació de la nova Unitat de Formació i Orientació

destacar alguns dels temes i esdeveniments del curs,

Professional de Doctors i Doctores, destinada a dissenyar

relacionats o bé amb activitats específiques de la vida

i gestionar les mesures necessàries per millorar i diversificar

institucional de la Universitat, o bé amb les finalitats bàsiques

les possibilitats d’inserció laboral dels doctors i doctores

de la Universitat: la docència, la recerca i la transferència de

de la UAB.

coneixements i la relació amb la societat.

•

La construcció i la remodelació d’un nombre important

En primer lloc, el capítol destaca els temes més significatius

d’edificis i instal·lacions de suport a la recerca al campus

del curs, bona part dels quals són fruit de la presa d’acords

de Bellaterra, fonamentals per a impulsar les línies

dels òrgans de govern. Són els següents:

estratègiques de recerca de la Universitat i el Parc de

•

l’any 1968, que ha tingut lloc al llarg del curs 2008-2009.
•

L’àmplia oferta de graus adaptats a l’EEES aprovada per
al curs vinent, que inclou titulacions pioneres a l’Estat en

•

L’aprovació i la posada en marxa del Pla de mobilitat de
la UAB, el primer d’aquestes característiques en una
universitat del nostre entorn.

àmbits tan diversos com les biociències i les humanitats,

D’altra banda, la “Crònica 2008-2009”, que constitueix la

i la creació de nous centres docents: la Facultat

segona part d’aquest capítol, recull cronològicament els

d’Economia i Empresa i l’Escola d’Enginyeria, fruit de la

esdeveniments i els actes més significatius ocorreguts al

reestructuració de facultats i escoles per adaptar-se a

llarg del curs.

l’EEES.
•

Recerca UAB.

La celebració del 40è aniversari de la creació de la UAB,

La consolidació de l’associació estratègica Aliança 4
Universitats, que ha centrat els seus esforços a impulsar
la mobilitat de doctors i doctores, i a treballar per a la
promoció i la projecció internacional del grup.
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40è aniversari de la UAB
La UAB ha dedicat l’any temàtic d’aquest curs a la celebració

va afegir que “aquesta trajectòria ha estat traçada per un

del 40è aniversari de la seva creació, l’any 1968.

conjunt de persones que des dels inicis han cregut en el

El tret de sortida dels actes del 40è aniversari va ser l’acte

projecte de la nostra universitat”.

d’inauguració del curs el dia 26 de setembre, en el qual

Un dels actes més especials de l’efemèride va ser la festa

l’exrector Antoni Serra-Ramoneda va impartir la lliçó inaugural

de l’aniversari, una cita que va permetre el retrobament dels

titulada “Al voltant de la fundació de la UAB”. Amb motiu de

membres de la comunitat universitària que han participat en

l’efemèride es va presentar un vídeo que repassa la història

la construcció de la UAB al llarg dels quaranta anys de vida

de la Universitat al llarg de tots aquests anys.

de la institució. La festa va tenir lloc al poliesportiu del Servei

L’aleshores rector Lluís Ferrer va destacar en aquest acte que
“tot i que es pot considerar una universitat jove, la UAB ha

d’Activitat Física (SAF) i va consistir en un sopar i un ball
amenitzat per l’orquestra La Salseta del Poble Sec.

fet un recorregut intens per tal d’esdevenir una institució

Els actes institucionals es clouran al final de l’any 2009 amb

capdavantera en docència, en recerca i en transferència del

una exposició audiovisual que repassarà els quaranta anys

coneixement en el panorama nacional i internacional”, i a més

de la UAB com a punt de partença del futur que té per
davant la nostra universitat.

18
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Nous graus adaptats a l’EEES
Durant el curs 2008-2009 s’han aprovat els nous graus

Oferta de graus de la UAB

adaptats a l’EEES que s’afegiran als que ha ofert la UAB

Ciències de la salut

aquest curs. El curs 2009-2010, 47 titulacions de la UAB ja

Fisioteràpia

seran graus adaptats a l’EEES. Amb la nova oferta de graus,

Infermeria

la UAB aferma la seva posició com a universitat compromesa

Logopèdia

amb la societat, que intenta donar resposta a les noves

Medicina (UAB-UPF)

demandes de professionals.

Podologia

Graus de nova creació

Teràpia Ocupacional

En tots els seus àmbits, la UAB, a banda d’adaptar a l’EEES

Ciències

els estudis clàssics, ha apostat per la creació de noves

Física

titulacions de grau, algunes de les quals representen una

Geologia

oferta única a tot l’Estat espanyol per a la formació

Matemàtiques

d’especialistes en professions amb futur.

Biociències

En l’àmbit de les biociències s’han de destacar els graus

Biologia

pioners de Genètica, Microbiologia, Biologia Ambiental i

Biologia Ambiental

Biomedicina, que plantegen una oferta unificada en aquest

Bioquímica

àmbit. En el camp de les humanitats, destaquen els graus

Biotecnologia

d’Arqueologia i de Musicologia, i en el de les ciències socials

Ciències Biomèdiques

i jurídiques, a més, s’han adaptat antigues titulacions de

Genètica

segon cicle per respondre a la demanda social i professional,

Microbiologia

amb la creació dels nous graus de Criminologia, Empresa
i Tecnologia, i Comptabilitat i Finances.

Arts i humanitats
Arqueologia

Finalment, i també en l’àmbit de la gestió, la UAB serà

Disseny

pionera a l’Estat espanyol a oferir el títol de grau en Gestió

Estudis Anglesos

Aeronàutica, una titulació que ofereix com a pròpia des del

Estudis Clàssics

curs 2004-2005 i de la qual és un referent en l’àmbit estatal,

Estudis de l’Àsia Oriental

juntament amb la Universitat Autònoma de Madrid.

Filosofia
Història
Història de l’Art
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Humanitats
Llengua i Literatura Catalanes
Llengua i Literatura Espanyoles
Musicologia
Traducció i Interpretació
Ciències socials i jurídiques
Antropologia Social i Cultural
Ciència Política i Gestió Pública
Criminologia
Educació Infantil
Educació Primària
Educació Social
Geografia i Ordenació del Territori
Pedagogia

20

Els nous centres docents
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Prevenció i Seguretat Integral

En el marc de la reestructuració de facultats i escoles

Relacions Laborals

duta a terme a la UAB per adaptar-se a l’EEES, aquest

Sociologia

curs s’ha aprovat la creació de dos nous centres.

Turisme

D’una banda s’ha creat la nova Facultat d’Economia

Enginyeries

i d’Empresa, fruit de la unió de la Facultat de Ciències

Enginyeria Electrònica Industrial Automàtica

Econòmiques i Empresarials i l’Escola d’Estudis

Enginyeria Elèctrica

Empresarials de Sabadell, que impartirà, en els campus

Enginyeria Mecànica

de Bellaterra i Sabadell, estudis de grau i de postgrau

Enginyeria d’Organització Industrial

dels àmbits de l’empresa i de l’economia, i tindrà

Gestió Aeronàutica

ubicats grups i estructures de recerca a les dues seus.

Informàtica i Serveis

De l’altra, s’ha creat la nova Escola d’Enginyeria, a partir
de la fusió de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
(ETSE) i de l’Escola Universitària d’Informàtica de
Sabadell. Aquesta escola tindrà docència als campus
de Sabadell i de Bellaterra i vertebrarà tot l’àmbit de
les tecnologies de la UAB.

TEMES DESTACATS

L’Aliança 4 Universitats es consolida
Els objectius dels convenis signats per la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid,
la Universidad Carlos III de Madrid i la Universitat Pompeu
Fabra, en el marc de l’aliança estratègica entre les quatre
universitats (A4U) signada el 2008, inclouen diferents àmbits
de gran importància: el desenvolupament de la carrera

l’Aliança va elaborar un catàleg conjunt amb els programes

acadèmica; el foment de la mobilitat del personal docent i

de grau i postgrau que les quatre universitats ofereixen en

investigador; l’impuls a projectes docents i de recerca en el

llengua anglesa. A més, el mes d’abril de 2009 s’ha fet una

marc de l’EEES, i el foment de les relacions i la projecció

presentació de l’Aliança a la Xina en el marc de la trobada

internacional de les quatre universitats de manera conjunta.

anual de l’APAIE (Asia-Pacific Association for International

De les accions dutes a terme el curs 2008-2009, cal destacar

Education) a Pequín.

les actuacions en els àmbits de la mobilitat de doctors i de

L’interès que ha despertat aquesta iniciativa d’associació

la cooperació en la promoció internacional.

estratègica i els resultats obtinguts en la difusió internacional
de les quatre universitats han estat elements decisius a

La segona convocatòria d’estades
postdoctorals de les universitats de l’A4U
ha doblat el nombre de places ofertes

l’hora de planificar noves accions promocionals. En aquest
sentit, s’ha acordat de dur a terme una acció promocional
a l’Índia amb el suport de l’Institut Espanyol de Comerç
Exterior (ICEX), i s’està estudiant la possibilitat de fer-ne una

Aquest any s’ha fet la segona convocatòria conjunta de
al Brasil.
beques postdoctorals en aplicació del conveni específic de
mobilitat de doctors signat per les quatre universitats. En

En l’àmbit de les actuacions de suport a la recerca i a la

aquesta convocatòria s’ha doblat el nombre de places fins

transferència de tecnologia i coneixement, l’Aliança ha posat

a 24, en total. Mitjançant aquest programa cada universitat

en marxa una oficina a Brussel·les per a impulsar les activitats

es compromet a oferir sis places d’estades de recerca per

de recerca en els programes europeus. En aquest sentit,

a doctors i doctores, d’una durada màxima de dos anys,

s’ha arribat a un acord amb el CSIC per ubicar la nova oficina

destinades a les altres tres universitats.

en uns espais que aquest organisme té a la capital belga.

Pel que fa a la promoció i la projecció internacional del grup,
l’A4U ha participat amb un estand conjunt a la fira educativa
China Education Expo 2008, que va tenir lloc a Pequín
l’octubre de 2008. Amb motiu d’aquest esdeveniment,

Finalment, cal assenyalar que, a més del projecte sobre
indicadors universitaris (vegeu cap. 05), l’Aliança ha continuat
treballant en projectes de l’àmbit de la valorització i la
transferència de coneixements i en la possibilitat de crear un
grau conjunt.
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Nova Unitat de Formació i Orientació
Professional de Doctors i Doctores

programa formatiu, a llarg termini, és que es consolidi

L’acord signat el 2008 per les universitats que integren l’A4U

com a programa integrat al llarg de tota la carrera

preveia el desenvolupament d’una línia estratègica de

acadèmica del doctorat, i que pugui acabar incloent

cooperació per a la creació d’un programa de formació i

pràctiques en empreses i, també, doctorats en empreses.

orientació dirigit a doctors i doctores formats en les quatre

•

Implementació d’uns serveis d’assessorament i entrenament

universitats. Els objectius d’aquest nou programa -dissenyar

personal (coaching) en àrees competencials i d’habilitats

accions formatives i facilitar programes de pràctiques

clau per a una recerca efectiva i eficient de feina.

professionals adequades als diferents perfils acadèmics-

•

Gestió i comunicació de beques, estades, pràctiques,

coincidien plenament amb el compromís assumit per la UAB

etc., de totes aquelles possibilitats existents en universitats,

amb els seus doctors i doctores en el nou model de carrera

empreses, institucions i centres de recerca, tant a escala

acadèmica iniciat l’any 2007.

nacional com internacional, que puguin ser valuoses i de
profit perquè els doctors i doctores millorin la seva

La Unitat treballa en la creació d’un programa

formació, adquireixin més experiència, ampliïn els seus

formatiu en habilitats i competències

horitzons professionals i, amb tot, les seves possibilitats

transversals, que complementi la formació

22

d’inserció laboral.
23

acadèmica pròpia dels estudis de doctorat

•

Potenciació de la imatge dels doctors i doctores com a
persones clau en la millora de la competitivitat de les

Per tal d’assolir aquests objectius, la UAB ha creat, a través
de l’Escola de Postgrau, la Unitat de Formació i Orientació de
Doctors i Doctores. Aquesta nova unitat té la missió de dissenyar

organitzacions, a través de campanyes de comunicació
especialitzades i de l’exploració de noves relacions i possibilitats de col·laboració directa amb el món empresarial.

i gestionar totes aquelles mesures necessàries i pertinents
perquè els nostres doctors i doctores disposin de les millors i
més àmplies possibilitats d’inserció laboral en institucions,
empreses i organitzacions fora de la mateixa universitat.

Actualment, la Unitat està en els primers estadis de
l’estructuració i la posada en funcionament de tots aquests
serveis i accions. En aquest sentit, s’ha de destacar la
participació en l’organització i la promoció de les Jornades

Durant aquest primer curs, la Unitat ha estat treballant en
diversos projectes d’àrees prioritàries:
•

per a Futurs Doctors i Doctores 2009, la primera edició de
les quals va tenir lloc els dies 10, 11 i 12 de juny. A més, la

Creació d’un programa formatiu en habilitats i competèn-

Unitat treballa en l’organització de les primeres accions

cies transversals, que complementi la formació acadèmica

formatives en habilitats transversals, entre les quals cal

pròpia dels estudis de doctorat, enriqueixi la formació i

destacar un curs de postgrau de Gestió de Projectes

experiència dels doctors i doctores i n’ampliï així les

Innovadors (conjunt entre les quatre universitats de l’A4U)

opcions i perspectives professionals. L’objectiu d’aquest

i una jornada sobre la creació d’empreses derivades (en
col·laboració amb el Parc de Recerca UAB).
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Noves instal·lacions de recerca al campus
El curs 2008-2009 s’ha destacat per la construcció i la

creades per investigadors de la UAB i la seu central del Parc

remodelació d’un nombre important d’edificis i instal·lacions

de Recerca UAB. En segon lloc, la seu del Centre de Recerca

de suport a la recerca al campus de la UAB. Aquestes

en Agrigenòmica (CRAG), dedicat a la recerca en l’àmbit de

instal·lacions suposaran un revulsiu important en la

la genètica molecular vegetal. Finalment, al costat de l’ICMAB

potenciació de noves línies estratègiques de recerca.

i de Matgas, el Centre d’Investigació en Nanociència i

Cal remarcar que aquest any s’enllestirà la construcció de
tres edificis emblemàtics del Parc de Recerca UAB, en el
qual, a més de la UAB, hi participen com a socis el CSIC i

Nanotecnologia (CIN2), un projecte del CSIC i l’Institut Català
de Nanotecnologia amb participació de la UAB, el qual es
dedicarà a la recerca bàsica i aplicada en nanotecnologia.

l’IRTA. En primer lloc, l’edifici Eureka, promogut per la UAB

Aquest curs també es finalitzarà el segon mòdul de recerca,

i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que acollirà

el Mòdul B del Parc de Recerca, que formarà part del

unitats i equips d’R+D d’empreses, de centres d’investigació

Biocampus i que es destinarà a activitats de recerca de

i de la Universitat mateix. A més, hi haurà un viver d’empreses

l’àmbit de la biomedicina i la biotecnologia.
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Pel que fa a la resta de centres de recerca del Parc de
Recerca, cal destacar que enguany també s’ha iniciat
l’ampliació i la reforma integral de l’Institut d’Anàlisi Econòmica
(IAE-CSIC) i l’ampliació del Centre de Recerca Matemàtica (DIUE i IEC).
Quant als nous equipaments docents, entre les actuacions
dutes a terme durant el curs 2008-2009 destaquen la tercera
fase de l’ampliació de l’Aulari Central i la reforma i ampliació
de dues plantes de l’espina C5 senar a la Facultat de Ciències
i Biociències per a aules i laboratoris docents. Finalment,
també s’ha de destacar que s’ha iniciat la reforma i l’ampliació
dels espais docents de l’Hospital del Mar.
24

Inaugurat el Mòdul A de Recerca
25

Durant el curs diferents grups i centres de recerca
s’han traslladat al recentment inaugurat Mòdul A del
Parc de Recerca UAB. Aquest edifici es va planificar
per acollir activitats de l’àmbit de les ciències socials
i humanes i, en aquest sentit, cal destacar que ja hi
han ubicat la seva seu l’Institut d’Estudis Regionals
i Metropolitans de Barcelona (IERMB), dedicat a la
recerca econòmica, social i territorial en àmbits urbans,
metropolitans i regionals, i l’Institut de Govern i de
Polítiques Públiques (IGOP), centrat en la recerca
sobre polítiques públiques, participació i govern.
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Programa de beques-salari Ítaca UAB-Santander
per a estudiants amb talent
La UAB, en actuació conjunta amb el Santander, ha posat
en marxa un programa de vint beques-salari per a joves
talents amb dificultats econòmiques. Aquests ajuts
consisteixen en el pagament de 500 euros mensuals durant
deu mesos, i són renovables al llarg de tota la realització
dels estudis de grau. La UAB aportarà, a més, el cost de la

De fet, la participació en el Campus Ítaca dels aspirants o

matrícula i altres serveis de campus, fins i tot l’allotjament,

bé dels centres de secundària de procedència ha estat un

si fos el cas.

dels criteris que s’ha tingut en compte en la convocatòria.

Aquesta iniciativa respon al compromís social de la UAB,

La primera convocatòria del Programa de beques-salari

que vol atreure el màxim de talent en l’àmbit acadèmic, en

Ítaca UAB-Santander es va obrir el 15 de maig i la resolució

la docència, en la recerca, en la gestió, en la transferència

es va publicar el 13 de juliol. Per tal d’agilitar la recollida

de coneixement, i també entre els seus estudiants, procurant

de propostes, en aquesta primera convocatòria els candidats

que cap d’ells no tingui minvades les possibilitats d’accedir

havien d’estar avalats pel seu centre d’estudis. En total es

a una formació superior per manca de recursos econòmics

van avaluar més de 100 aspirants, prop d’un 80 % dels

en l’entorn familiar.

quals eren noies. Val a dir que el nivell acadèmic dels

Poden ser beneficiaris d’una d’aquestes beques els estudiants
de nou accés que, entre altres requisits, tinguin un bon
expedient acadèmic i una nota de tall que permeti l’accés
als estudis desitjats, i que, pel nivell de renda familiar, puguin
accedir a una de les beques ordinàries que concedeix el
Ministeri d’Educació.
La UAB i el Santander col·laboren des de fa anys en iniciatives
destinades a incentivar l’interès pels estudis universitaris i
facilitar-hi l’accés a les persones amb més dificultats per
seguir una carrera, com és el cas del Campus Ítaca, un
programa que vol animar els alumnes a continuar estudiant
després de l’ensenyament secundari obligatori.

sol·licitants era altíssim i que les titulacions a les quals
volien accedir eren preferentment graus de l’àmbit de les
biociències.
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Pla de mobilitat de la UAB
L’aprovació del Pla de mobilitat de la UAB (PMUAB) és sens
dubte la gran fita assolida per la UAB en matèria de mobilitat
i accessibilitat durant aquest any acadèmic, atès que culmina
un procés de deu anys durant els quals s’ha analitzat i
diagnosticat la mobilitat i l’accessibilitat al campus. El Pla
de mobilitat, que va ser aprovat per la Generalitat de
Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i la
UAB el passat mes de novembre, té un caràcter innovador
i significa una fita important, entre altres motius perquè es
tracta del primer pla d’aquestes característiques en una
universitat del nostre entorn. El PMUAB té per objectius

A més, el Pla també preveu la reestructuració del servei

incrementar l’accessibilitat sota els criteris de sostenibilitat,

intern d’autobusos, la pacificació del trànsit de l’eix Central

seguretat i equitat social i permetre així la consolidació de

i la millora de la xarxa d’accés al campus en bicicleta i de

la UAB com a node, i el desenvolupament del seu potencial

la xarxa interna a través del condicionament i de la creació

com a centre d’activitat en diferents escales territorials.

d’espais i de carrils bici.

Les línies estratègiques del Pla i les mesures que proposa

Des de l’aprovació del Pla, el campus ja ha viscut alguns

estan orientades a potenciar el transport col·lectiu i els

canvis de fisonomia i de funcionament en matèria de mobilitat:

desplaçaments en bicicleta o a peu, així com a assolir un

s’ha creat un accés per a vianants i ciclistes des de Renfe

ús més racional del vehicle privat.

a l’eix Central, s’ha posat en marxa el servei de grua municipal,
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Entre les propostes que planteja el Pla de mobilitat cal destacar
la creació de l’anomenada ròtula de la UAB. Es tracta de la
construcció d’una nova estació d’autobusos que farà del

s’han condicionat les marquesines i s’han senyalitzat els
itineraris per a vianants, i recentment s’ha iniciat el projecte
de pacificació de l’eix Central en el tram nord.

campus un punt de connexió entre línies diferents. La xarxa

El Pla ha estat elaborat per l’Institut d’Estudis Regionals i

de la ròtula de la UAB ha de permetre fer desplaçaments

Metropolitans de Barcelona per a la Taula de la Mobilitat de

transversals a la RMB sense haver de passar per Barcelona.

la UAB, l’Autoritat del Transport Metropolità i la Generalitat.

Així mateix, ampliarà l’oferta de serveis a la UAB des de les

Alhora, s’hi ha implicat tota la comunitat universitària per tal

comarques del Vallès Oriental i Occidental, el Maresme i el

que totes les aportacions contribueixin a l’elaboració de les

Baix Llobregat. Aquesta estació estarà situada al costat de

propostes, d’acord amb la Llei de mobilitat de Catalunya,

les instal·lacions del SAF, entre les pistes de tennis i la B-30,

aprovada l’any 2003.

i es preveu que entri en funcionament l’any 2011.
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El Consell Social analitza en una jornada
la immigració a Catalunya

Inauguració del 40è curs acadèmic
Amb un emotiu happy birthday!, l’exrector Antoni Serra

El 18 de setembre va tenir lloc a la Casa Convalescència la

Ramoneda va cloure la lliçó sobre la fundació de la UAB,

jornada “L’ocupació de la immigració a Catalunya”,

que va inaugurar, el 26 de setembre, el curs acadèmic, curs

organitzada pel Consell Social de la UAB i pel Pla Estratègic

en què la UAB celebra el quarantè aniversari. Del naixement

Metropolità de Barcelona, i que va moderar la periodista

de la Universitat, Serra Ramoneda en va destacar “l’esperit

Patrícia Gabancho i va presidir la presidenta del Consell

pioner i trencador que va mostrar la UAB en crear-se, que

Social, Rosa Cullell. Durant la jornada es va analitzar el

va ser un símbol de la voluntat de canvi del nostre sistema

fenomen de la sobrequalificació dels immigrants als països

universitari”. El rector, Lluís Ferrer, va destacar “la singularitat

de l’OCDE i a Espanya, on la xifra és especialment rellevant:

d’aquest inici de curs, perquè la fita que tenim al nostre

afecta el 42,9 % de la població immigrant. Begoña Navarrete,

costat duu escrit un 40 i ens convida a fer anar la mirada

directora de la FAS, va parlar del Programa Immigració i

més lluny”.

Universitat de la UAB, que va néixer el 2005 i està orientat
a ajudar els immigrants amb estudis superiors.
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Experts mundials reclamen mesures contra
el canvi global

Per molts anys!
El 3 d’octubre la Universitat va celebrar el seu 40è aniversari

El CREAF va reunir el 2 i el 3 d’octubre un grup de nou

amb un sopar multitudinari de més de quatre-centes

experts internacionals amb l’objectiu que elaboressin un

persones. El zenit de la vetllada va arribar amb les postres,

document per reclamar l’adopció immediata de mesures

quan els quatre rectors presents a la festa, Antoni Serra

per a mitigar el canvi global i apostar per una revolució

Ramoneda, Ramon Pascual, Josep Maria Vallès i Lluís Ferrer,

cientificotecnològica que faciliti un desenvolupament coherent

van bufar tots junts les quaranta espelmes d’un pastís gegant.

cap a la sostenibilitat. La primera jornada es va desenvolupar

La bufada col·lectiva va deixar pas a un emotiu brindis de

a la sala d’actes del Rectorat, on els científics van ser rebuts

Serra Ramoneda, que va tenir un sentit record per als

pel vicerector d’Estudis i de Qualitat, Antoni Méndez, i pel

entusiastes professors i el personal d’administració i serveis

director del CREAF, Javier Retana. Les conclusions de les

dels primers temps de la UAB, que van fer possible que

ponències van ser la base de la Declaració de Barcelona

“aquella utopia esdevingués aquesta esplèndida realitat”.

2008: reptes i vies vers la sostenibilitat de la Terra, que es
va presentar en un acte oficial a l’Ajuntament de Barcelona.
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La UAB col·labora amb Casa Árabe
La UAB va signar, a l’octubre, un acord de col·laboració

IV Congrés Universitat i Cooperació
al Desenvolupament

amb Casa Árabe per tal d’aprofundir en l’estudi de la realitat

Els dies 12, 13 i 14 de novembre de 2008 les universitats

dels països àrabs i musulmans. La directora general de

catalanes van organitzar a la UAB el IV Congrés Universitat

Casa Árabe, Gema Martín, va destacar que l’acord permetrà

i Cooperació, on van participar més de 500 persones. El

que estudiants de màster i de postgrau de la UAB facin les

Congrés va ser un espai de trobada per a la reflexió i el

seves pràctiques a Casa Árabe, centre que treballa en

debat sobre els reptes, les oportunitats i els desafiaments

àmbits molt diversos. Va subratllar també que, a través

en el marc de la teoria i la pràctica de la cooperació per al

d’aquest acord, la UAB i Casa Árabe col·laboraran en

desenvolupament. Hi van intervenir 18 ponents de

projectes de recerca. Casa Árabe és un consorci dedicat

nacionalitats diferents i 64 institucions hi van presentar

a enfortir la relació amb els països àrabs i musulmans i un

treballs sobre recerca en cooperació per al desenvolupament

referent en l’estudi i el coneixement de la realitat i la història

i experiències de projectes concrets. Paral·lelament, va tenir

dels països d’aquesta àrea.

lloc una fira d’expositors i d’instituts de cooperació i
l’exposició “Algèria, un país també denominat Al-Jaza’ir”,
de la Xarxa Vives.
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La UAB s’implanta amb força a la Xina

Festa anual dels Amics de la UAB

El rector, Lluís Ferrer, va inaugurar, el 17 de novembre, la

L’Associació d’Amics de la UAB va celebrar, el 21 de

nova oficina que la UAB ha obert a Xangai i que té per

novembre, la seva festa anual a la Casa Convalescència. El

objectiu esdevenir un punt de trobada entre les universitats

cantautor i exalumne Miquel Pujadó va conduir l’acte amb

i els estudiants xinesos i l’Autònoma. Amb aquesta

la interpretació de diversos temes de Brassens i Brel. Tot

implantació a Xangai, la UAB vol enfortir la seva estratègia

seguit es van lliurar els premis extraordinaris de doctorat del

per obrir-se al món i ampliar les seves xarxes internacionals.

curs 2007-2008 i es va atorgar el Premi Col·lectiu UAB al

Des de l’Oficina de la UAB a Xangai s’oferirà informació

Servei d’Activitat Física. El Premi Universitat-Societat va ser

sobre l’oferta formativa, es promourà la mobilitat internacional

per a l’actriu i directora de teatre Anna Lizaran. Durant l’acte

d’estudiants i investigadors i es facilitaran les relacions

es van lliurar els Premis Amics dels Amics, que van

institucionals entre les universitats xineses i la UAB.

correspondre als catedràtics de la UAB Lluís Barbé i María

L’Autònoma té deu acords marc vigents amb diverses

Josefa Yzuel, i a Pasqual Maragall, expresident de la

universitats de la Xina i de Hong Kong.

Generalitat de Catalunya.

CRÒNICA 2008-2009

IX Jornades Interdisciplinàries d’Estudi
El dies 24, 25, 26 i 27 de novembre van tenir lloc, a l’Aula

ECREA 2008: debat mundial sobre recerca
en comunicació

Magna de la Facultat de Dret de la UAB, les IX Jornades

Prop d’un miler d’investigadors de la comunicació,

Interdisciplinàries d’Estudi, organitzades per la diplomatura

procedents de quaranta països, van participar en la

de Relacions Laborals i coordinades per Maria Jesús Espuny

Conferència Europea de Comunicació ECREA Barcelona

i Olga Paz Torres, professores del Departament de Dret

2008 “Polítiques de comunicació i cultura a Europa”.

Públic i de Ciències Historicojurídiques. Les Jornades

L’esdeveniment va tenir lloc del 25 al 28 de novembre i va

d’enguany, dedicades a les reformes legislatives produïdes

ser organitzat per la UAB a través de la Facultat de Ciències

des dels inicis dels estudis de Relacions Laborals el curs

de la Comunicació, l’Institut de la Comunicació i la Fundació

1993-1994 al campus de Bellaterra, s’emmarcaven en els

UAB. En total, s’hi van presentar més de set-centes

actes de celebració del quinzè aniversari de la titulació, que

comunicacions. S’hi van tractar temes diversos com ara

ha inclòs tot un seguit d’activitats al llarg del curs adreçades

els nous reptes per als estudis de comunicació a Europa o

a l’alumnat actual, als antics alumnes i als tutors de les

els canvis que comporta l’era digital en les rutines productives

pràctiques externes.

dels mitjans.
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Ana Ripoll pren possessió del càrrec de rectora

Ramon Bayés, doctor honoris causa

Ana Ripoll va prendre possessió del càrrec de rectora de la

El professor emèrit Ramon Bayés Sopena va ser investit

UAB el 14 de gener, en un acte que va aplegar nombroses

doctor honoris causa per la Universidad Nacional de

autoritats acadèmiques i institucionals. Van intervenir-hi, a

Educación a Distancia (UNED) el 22 de gener. El seu discurs

més de la nova rectora, el rector sortint, Lluís Ferrer; el

d’investidura va tenir per títol “Sobre la felicidad y el

conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat

sufrimiento”. El professor Ramon Bayés és catedràtic de

de Catalunya, Josep Huguet; la presidenta del Consell Social

Psicologia Bàsica des de 1983 i, el 2002, va ser nomenat

de la UAB, Rosa Cullell, i l’alcalde de Cerdanyola del Vallès,

professor emèrit. Durant més de cinquanta anys s’ha dedicat

Antoni Morral. Ripoll va destacar el moment de transformació

a diferents àrees de la psicologia, i és una figura de referència

que viu l’Autònoma: “tenim una universitat de quaranta anys

en el camp de la psicologia de la salut. És expert en càncer,

que, en termes de Soló d’Atenes, estaria en la plena

sida i cures pal·liatives, tal com ho demostren les seves més

maduresa”, però que té “símptomes d’adolescència i de

de set-centes publicacions.

creixement” perquè ja no és la institució on “gairebé tothom
tenia una edat similar i necessitats semblants”.
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El Centre d’Estudis Olímpics fa vint anys
Aquest curs acadèmic el Centre d’Estudis Olímpics de la

La UAB edita dues obres inacabades
de Pere Calders

UAB (CEO-UAB) ha arribat als vint anys. Nascut en el

Al febrer es va fer la presentació de dues obres inèdites de

context de la preparació dels Jocs Olímpics de Barcelona

Pere Calders, Sense anar tan lluny i La marxa cap al mar,

de 1992, el CEO-UAB és avui dia un dels centres d’estudis

les quals han estat editades acompanyades d’un rigorós

olímpics de referència internacional. Els seus objectius són

estudi i l’edició crítica corresponent. La UAB, a través dels

promoure els valors i els ideals de pau de l’olimpisme i de

professors Jordi Castellanos i Joan Melcion, i l’Institut

l’esport a través de la recerca, la formació i la documentació,

d’Estudis Catalans han estat els encarregats d’ordenar,

i facilitar la cooperació entre el moviment olímpic i les

classificar i donar a conèixer el llegat de l’obra de Pere

universitats. Des de 1995, el Centre té la primera càtedra

Calders, que l’escriptor i els seus hereus van donar a la UAB.

internacional d’Olimpisme.

En l’acte també es va presentar la base de dades i el web
sobre el Fons Pere Calders, que és una àmplia exposició de
la seva obra.
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Jornada institucional de les dones treballadores

El Centre d’Estudis Demogràfics fa 25 anys

La UAB ha fet un reconeixement a la catedràtica

Aquest curs acadèmic fa 25 anys que el Centre d’Estudis

d’Antropologia Social Verena Stolcke amb motiu de la

Demogràfics (CED) va iniciar les seves activitats per iniciativa

jornada institucional de les dones treballadores. Després

de l’historiador Jordi Nadal. El CED, dirigit des de la seva

d’una trentena d’anys impartint classes a la UAB, la

creació per Anna Cabré, i en el qual treballen una

professora Stolcke es va jubilar al maig, tot i que continua

cinquantena de persones, centra la seva activitat en la

fent docència en dos màsters. De la seva trajectòria, se’n

recerca, la docència i la difusió dels estudis demogràfics

va destacar el compromís amb la realitat social que l’envolta

i de la població. Inicialment, va néixer de la preocupació

a l’hora de fer classe i d’investigar. Darrerament ha centrat

per donar una explicació a la davallada demogràfica que

les seves investigacions en les implicacions de les

es va produir a la dècada dels vuitanta a Catalunya i ara

biotecnologies aplicades a la fecundació assistida des

el seu repte és esdevenir un centre de referència

d’una perspectiva de gènere.

internacional i consolidar-se com una de les cinc principals
institucions d’estudis demogràfics.
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Pere Portabella, doctor honoris causa
El 17 de març, la UAB va investir Pere Portabella doctor

L’Escola de Cultura de Pau proposa deu
oportunitats per solucionar conflictes

honoris causa. D’aquesta manera la UAB reconeix tant la

El 15 d’abril, l’Escola de Cultura de Pau va presentar, al

trajectòria cinematogràfica com el compromís polític de

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, els informes

Portabella. El professor Josep Maria Català, catedràtic del

Alerta 2009! i Anuari 2009 de processos de pau, que posen

Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat, va

en relleu l’estat de l’escena internacional en matèria de pau

exercir de padrí del doctorand i en va resumir la trajectòria

i conflictes, i les negociacions de pau obertes. L’estudi

tot subratllant l’originalitat del conjunt de les seves activitats.

analitza l’estat del món durant l’any passat a partir dels

Portabella, després de rebre el diploma de doctor honoris

indicadors d’alerta preventiva, i mostra les tendències globals

causa i la Medalla de la UAB, va pronunciar la seva lliçó

de conflictes armats i tensions, processos de pau, construcció

magistral, que tractà de les seves experiències i de la seva

de pau, drets humans, desarmament, crisis humanitàries i

concepció del cinema.

gènere. Concretament, en la vuitena edició, l’informe “Alerta
2009!” destaca deu conflictes en què es poden fer passos
clau cap a la pau.

EL CURS D’UN COP D’ULL

36

37

Identifiquen restes de la fossa comuna de Gurb
Un equip d’investigadors, coordinat per la professora

Alícia Granados, nova presidenta
del Consell Social

d’Antropologia Física de la UAB Assumpció Malgosa, va

La nova presidenta del Consell Social de la UAB, Alícia

identificar els quatre soldats de Gavà desapareguts el 1939,

Granados, va prendre possessió del càrrec el 21 d’abril, en

a partir de les restes exhumades de la fossa comuna de

un acte a la Casa Convalescència que va comptar amb els

Gurb (Osona). Aquests treballs han servit per elaborar les

parlaments de Josep Huguet, conseller d’Innovació,

bases d’un protocol que definirà les futures actuacions de

Universitats i Empresa; Rosa Cullell, presidenta sortint del

la Generalitat en aplicació de la Llei de fosses. En els

Consell Social de la UAB, i Ana Ripoll, rectora de la UAB.

treballs d’exhumació també es van localitzar diversos

La nova presidenta del Consell Social va agrair la confiança

objectes que s’han analitzat. En la recuperació i la

que li han dipositat i va destacar els tres motius principals

identificació dels cossos, hi han participat més de trenta

pels quals ha acceptat el càrrec: l’admiració que sent per

investigadors de la UAB, de la UB, de l’Institut de Medicina

una institució com la UAB, la missió de mantenir la UAB

Legal de Catalunya i de la UPF.

connectada a la societat i el repte d’aprofitar les oportunitats
que s’obren en un moment de crisi com l’actual.
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Dia de la Família

El CRM celebra el seu 25è aniversari

La UAB va celebrar, el 25 d’abril, per sisè any consecutiu,

El Centre de Recerca Matemàtica ha complert vint-i-cinc

el Dia de la Família, que va aplegar prop de nou-centes

anys. L’aniversari es va celebrar en un acte a l’Auditori de

persones, unes tres-centes famílies, que van venir de tot

Barcelona al qual van assistir el president de la Generalitat,

l’Estat per a conèixer el campus. Més de setanta persones

José Montilla, i la rectora de la UAB, Ana Ripoll, a més

de la UAB els van informar i acompanyar durant tot el matí.

d’altres personalitats dels àmbits acadèmic, polític, cultural

Dels nou-cents assistents, prop d’un centenar van venir de

i econòmic. L’acte també va incloure un concert del pianista

fora de Catalunya. A les famílies se’ls va lliurar informació

rus Alexander Melnikov. El CRM és un consorci entre la

de la UAB i la vicerectora d’Estudis de Grau, Montserrat

Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans, que

Farell, i el vicerector d’Estudis de Postgrau, Carles Jaime,

acull investigadors de tot el món i que s’ha convertit en un

els van donar la benvinguda. A continuació, se’ls va distribuir

referent internacional en recerca matemàtica. El CRM va ser

en grups per fer els itineraris pels centres d’acord amb els

fundat el 1984 gràcies a la iniciativa de Manuel Castellet,

estudis pels quals havien mostrat interès.

catedràtic de la UAB i director del centre fins al 2007.
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Porcel, Cadena i Espina, premis Ploma d’Or

La Generalitat atorga la Creu de Sant Jordi

de Periodisme

a la professora Neus Sanmartí

Baltasar Porcel, en una de les darreres aparicions públiques,

El president de la Generalitat va lliurar, el 21 d’abril, la Creu

abans de la seva mort, Josep M. Cadena i Wilfredo Espina

de Sant Jordi a 27 personalitats i 15 entitats. Entre les

van rebre el premis Ploma d’Or, uns guardons que reconeixen

persones premiades hi ha la professora Neus Sanmartí,

la trajectòria professional de destacats periodistes catalans

catedràtica i professora emèrita del Departament de Didàctica

i que atorguen el Departament de Periodisme i Ciències de

de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals. Neus

la Comunicació i la Facultat de Ciències de la Comunicació

Sanmartí rep aquest reconeixement com a referent de la

per iniciativa de l’assignatura d’Història del Periodisme. La

didàctica de les ciències a Catalunya i de la formació del

cerimònia de lliurament va tenir lloc a l’Aula Magna de la

professorat. Va ser professora de l’Escola de Mestres Sant

Facultat de Ciències de la Comunicació.

Cugat des dels inicis i, després, de la Facultat de Ciències
de l’Educació. De l’any 2002 al 2008 va dirigir l’Institut de
Ciències de l’Educació de la UAB.
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Es crea la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals

Albert Fert, investit doctor honoris causa

Enric Prat de la Riba

per la UAB

El 14 d’abril va tenir lloc, a la sala de juntes del Rectorat,

La UAB ha investit doctor honoris causa el Premi Nobel de

la presentació de la primera càtedra d’estudis jurídics locals

Física Albert Fert en una cerimònia que va tenir lloc al

de l’Estat espanyol, en el marc dels actes de commemoració

Rectorat el 21 de maig. La Universitat reconeix així les seves

dels 30 anys de la restitució dels ajuntaments democràtics.

valuoses aportacions en el camp de la física de la matèria

La UAB i la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes de

condensada, de gran impacte científic, tecnològic i social.

l’Associació Catalana de Municipis (ACM) han constituït la

Entre aquestes aportacions, destaca el descobriment de la

Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Enric Prat de la Riba,

magnetoresistència gegant (GMR, giant magnetoresistance

que té per objectiu desenvolupar la docència i la recerca

effect), que ha permès obtenir discs durs amb més capacitat

en tots els àmbits relacionats amb les administracions i el

d’emmagatzematge i de mida molt més petita, i el

sector públic. El titular de la càtedra serà l’advocat Miquel

desenvolupament de l’espintrònica, un nou camp en la

Roca i Junyent.

ciència i en la tecnologia que substituirà l’electrònica.

EL CURS D’UN COP D’ULL
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Núria Prats guanya el IX Premi de Traducció
Giovanni Pontiero

S’inaugura la planta pilot MELISSA
La ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, el

La traductora Núria Prats Espar va ser la guanyadora de la

director de l’Agència Europea de l’Espai (ESA), Jean-Jacques

novena edició del Premi de Traducció Giovanni Pontiero,

Dordain, i la rectora de la UAB, Ana Ripoll, van inaugurar, el

que convoquen la Facultat de Traducció i d’Interpretació de

4 de juny, la planta pilot MELISSA, situada a l’Escola

la UAB i el Centro de Língua Portuguesa de l’Institut Camões

d’Enginyeria de la UAB. El laboratori és part del projecte

de Barcelona per honorar la figura del gran traductor del

MELISSA de l’ESA i és l’única instal·lació europea dissenyada

portuguès i de l’italià Giovanni Pontiero. L’obra que ha estat

per a demostrar la viabilitat dels sistemes tancats de suport

digna del premi és la traducció de la novel·la del Premi Nobel

a la vida, que inicien el camí cap a l’autonomia dels éssers

José Saramago titulada El viatge de l’elefant (Edicions 62,

humans en les missions espacials de llarga durada. MELISSA

2008). El Premi Giovanni Pontiero és un dels premis de

és un ecosistema artificial per a la recuperació d’aigua,

traducció més prestigiosos de l’Estat espanyol.

d’aliments i d’oxigen a partir de residus orgànics, de diòxid
de carboni i de minerals.
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MARC LEGISLATIU I POLÍTIC

Marc legislatiu i polític
El curs 2008-2009 ha estat centrat, un cop més, en el

Quant al Ministeri de Ciència i Innovació, la nova estructura

desplegament i l’execució de la normativa vinculada a l’espai

ministerial encapçalada per la ministra Cristina Garmendia

europeu d’educació superior (EEES). També s’han regulat

respon al model següent: una Secretaria d’Estat

altres aspectes importants, entre els quals destaquen les

d’Investigació, de la qual depenen la Direcció General

condicions per a l’accés a l’ensenyament universitari oficial

d’Investigació i Gestió del Pla Nacional d’R+D+I; una

de grau, el procediment d’admissió a les universitats públiques

Direcció General de Cooperació Internacional i Relacions

i els requisits per a la verificació de títols universitaris.

Institucionals, a la qual correspon, en principi, la gestió i

Tanmateix, hi ha hagut un aspecte addicional especialment
interessant, que és el que afecta tant el Ministeri d’Educació
com el de Ciència i Innovació. Aquest punt, que es deriva
de la reorganització ministerial decidida pel president del

la negociació del programa marc d’investigació europeu
i la gestió de la participació espanyola en els instal·lacions
científiques internacionals, i una Secretaria General
d’Innovació.

Govern de l’Estat el passat 7 d’abril, ha captat bona part de

En qualsevol cas, cal remarcar que la reforma ministerial

la nostra atenció fins ben avançat el 2009.

reconeix la interrelació entre els dos ministeris mitjançant

En aquest sentit, en primer lloc cal destacar les modificacions

la creació d’una Comissió de Coordinació.

organitzatives que hi ha hagut al Ministeri d’Educació, el qual,

Pel que fa a Catalunya, cal que ens fixem en l’activitat

com és sabut, actualment és el que té competència per a

parlamentària. En aquest sentit, destaquem la Resolució

proposar i executar la política del Govern en matèria

del Parlament de Catalunya, d’1 d’abril, a favor del

d’universitats. Aquest ministeri, dirigit per Ángel Gabilondo,

desplegament de l’espai europeu d’educació superior. Reunit

disposa en la nova estructuració de l’organització corresponent

en sessió plenària, el Parlament va manifestar que l’EEES

a l’àmbit de les universitats, la qual formava part del Ministeri

és una oportunitat per construir un sistema universitari propi

de Ciència i Innovació. Concretament, hi ha una Secretaria

de més qualitat i al servei de la societat, i que el seu

General d’Universitats, dirigida per Màrius Rubiralta (de la

desplegament ha de reforçar la vocació de la universitat

qual depenen la Direcció General de Política Universitària i la

com a servei públic i la seva funció social, així com la igualtat

Direcció General de Formació i Orientació Universitària), una

d’oportunitats en l’accés a l’educació superior. La resolució

Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional i,

també inclou altres punts d’interès, com l’afirmació que el

finalment, una Secretaria General Tècnica. També estan

diàleg i la concertació permanents són les úniques vies que

adscrits al Ministeri d’Educació altres organismes rellevants,

permeten canalitzar les legítimes aspiracions de tots els

entre els quals destaquen el Consell d’Universitats i l’ANECA.

membres de la comunitat universitària i de la resta de la
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societat. La resolució dóna suport als rectors i rectores i a

per a la Recerca i la Innovació, el Govern ha aprovat la

la resta de la comunitat universitària en la voluntat per

posada en marxa de dues noves agències, l’Agència de

mantenir la normalitat acadèmica que ha de regir la vida

Recerca de Catalunya dedicada a la promoció del talent

universitària i palesa la importància d’assignar recursos

i la recerca, i una altra, l’agència CERCA, que aglutinarà

suficients per tal de garantir el bon desplegament de l’EEES.

els centres de recerca de Catalunya finançats per la
Generalitat.

L’1 d’abril el Parlament de Catalunya
va aprovar una resolució a favor
del desplegament de l’EEES

El curs universitari també ha estat condicionat per les
accions de protesta dutes a terme per alguns estudiants
contraris al procés d’adaptació a l’espai europeu

Així mateix, en l’àmbit parlamentari català també cal

d’educació superior. En aquest sentit, és important

assenyalar que continuen els retards en la reforma de la

destacar la creació, per part del Departament d’Innovació,

LUC per adaptar-la, entre d’altres aspectes, a la modificació

Universitats i Empresa, de la Taula Nacional per la

de la LOU. S’ha de destacar, però, que es comença a

Universitat Pública, un espai de diàleg integrat per

treballar més decididament per a cercar un consens de

representants dels estudiants, pels rectors i rectores i pel

base entre les universitats, que seran les destinatàries

Govern, per tal de tractar sobre les condicions requerides

d’aquesta proposta normativa. També es comença a incidir

per a la correcta adaptació a l’EEES i per a afavorir els

en el problema del finançament universitari, un aspecte

mecanismes de participació dels estudiants.

cabdal per a les universitats.

Pel que fa als canvis que cal fer als Estatuts de la nostra

A escala organitzativa, el Departament d’Innovació,

Universitat i que caldria tenir enllestits a la primavera de

Universitats i Empresa també presenta algunes novetats.

l’any 2010 (dins del període de tres anys que va establir la

Després dels nomenaments de Joan Roca i Jordi Cartanyà

modificació de la LOU), la qüestió encara continua oberta.

com a director general de Recerca i com a director del

La causa és, en bona part, el retard que està patint la

Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació

tramitació de la reforma de la LUC. En general, com és

Tecnològica (CIRIT), respectivament, el 18 de juny el Govern

sabut, les universitat públiques catalanes volen vincular

va nomenar Joan Majó com a Comissionat d’Universitats i

les reformes estatutàries a les línies que estableixi la

Recerca en substitució de Blanca Palmada. A més, en el

Generalitat de Catalunya en la seva reforma normativa per

procés de reestructuració del sistema de recerca català dut

tal d’iniciar reformes només quan sigui oportú i necessari,

a terme per tal de complir els objectius del Pacte Nacional

atesa la complexitat sempre associada a aquests processos.
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ACORDS DE GOVERN

Acords de govern
Durant el curs acadèmic va continuar l’activitat del

•

L’adaptació de la normativa de la UAB a la Llei orgànica

Claustre, màxim òrgan de representació de la comunitat

4/2007 de modificació de la LOU, en relació amb la

universitària, i del Consell de Govern, òrgan suprem de

participació del professorat en l’elecció i la composició

govern col·legiat de la Universitat.

del Claustre, les juntes de centre i l’elecció de rector
o rectora.

Des de la presa de possessió del nou equip rectoral, el
Claustre s’ha reunit un cop, concretament en la sessió

•

l’Escola d’Enginyeria.

constituent de 18 de març de 2009, celebrada després
de les eleccions que van tenir lloc en data 18 de novembre
de 2008.

•

L’aprovació del Pressupost de la UAB per a l’any 2009.

•

La creació de títols de grau i la seva adscripció als centres.

•

La participació de la UAB en diferents associacions

El Consell de Govern també ha sofert una renovació fruit de
l’elecció dels nous membres representants del Claustre i del

o fundacions.
•

nou Equip de Govern. En la pràctica, en aquest curs acadèmic
això ha suposat que el Consell de Govern tingués, doncs,
dues composicions diferents (les quals es poden consultar

La resolució del Programa de premis d’excel·lència
investigadora.

•

L’aprovació de màsters universitaris.

•

La designació dels membres del Consell de Govern a

a l’annex d’aquesta Memòria).

la Conferència General del Consell Interuniversitari de
Catalunya i al Consell Social.

Amb independència dels canvis esmentats, el Consell de
Govern ha continuat la seva previsió de sessions i s’ha reunit

La creació de la Facultat d’Economia i Empresa i de

•

La creació dels departaments d’Infermeria, de Comu-

en sis ocasions amb caràcter ordinari i una en sessió

nicació Audiovisual I, de Comunicació Audiovisual II,

extraordinària (setembre de 2008 - juliol de 2009). S’han

de Mitjans, Comunicació i Cultura i de Periodisme i de

adoptat 55 acords i s’han tractat, com és habitual, altres

Ciències de la Comunicació.

punts d’informació i debat.
Dels acords i debats realitzats al Consell de Govern durant

•

L’aprovació de la Normativa de càtedres de recerca.

•

L’adscripció a la UAB d’EINA, Escola de Disseny i Art,
i de l’Escola de Prevenció i de Seguretat Integral (EPSI).

aquest curs acadèmic en volem destacar els següents:
•

La creació de la Comissió de Transferència de Coneixements i projectes estratègics i la modificació de la
Normativa de creació, composició i funcions de les
comissions del Consell de Govern.
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Quant a les conseqüències de les mobilitzacions d’alguns
estudiants contra la creació de l’EEES, a la sessió
extraordinària del Consell de Govern de 17 de desembre
de 2008 el rector Lluís Ferrer va informar de la resolució,
en via administrativa, dels expedients disciplinaris incoats
a diversos estudiants pels incidents succeïts a la sessió
del Consell de Govern del dia 18 d’abril de 2008 i pel fets
esdevinguts a la Facultat de Filosofia i Lletres i al Rectorat
els dies 29 i 30 de maig. En la reunió també es va tractar
sobre l’ocupació de diverses facultats, especialment la
Facultat de Filosofia i Lletres, duta a terme per alguns
estudiants.
Durant l’any 2009, els Consells de Govern del 25 de març
i del 28 de maig van incidir en els diferents actes de
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Constitució del nou Claustre
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protesta d’alguns estudiants contraris al procés

El 18 de març es va constituir el Claustre General de

d’adaptació a l’EEES. A més, també es va informar sobre

la UAB, després de l’elecció dels claustrals als comicis

la creació i el desenvolupament de la Taula Nacional per

del 18 de novembre. La sessió va començar amb

la Universitat Pública.

l’elecció de la mesa del Claustre, i a continuació, es
van escollir els representants del Claustre al Consell
de Govern. D’altra banda, es va aprovar el
nomenament de Josep Font com a síndic de greuges,
en substitució de Jordi Porta. La rectora va reflexionar
en el seu informe sobre com calia encarar el nou
període i va informar del nomenament d’Alícia
Granados com a nova presidenta del Consell Social.
Finalment, els representants del estudiants també van
escollir les persones que havien de participar en nom
seu a la Taula Nacional per la Universitat Pública.

ELECCIONS A RECTOR O RECTORA

Eleccions a rector o rectora
Ana Ripoll Aracil, catedràtica d’Arquitectura i Tecnologia de

Les eleccions es van desenvolupar en un clima d’absoluta

Computadors, va ser elegida rectora de la UAB amb el

normalitat després de tres setmanes de campanya electoral,

56,09% del vot ponderat a les eleccions del 15 de desembre

durant les quals els candidats van presentar els respectius

de 2008. La candidatura de Lluís Tort Bardolet, catedràtic

programes als centres i departaments del campus, a les

de Fisiologia, va obtenir el 43,91% del vot ponderat. Ripoll

unitats hospitalàries, als diferents col·lectius de la comunitat

esdevé, així, la primera dona elegida rectora en els quaranta

universitària, a les associacions d’estudiants i als sindicats.

anys de la UAB.

Cal destacar que els candidats van emprar amb molt d’èxit

La participació en les eleccions va ser diversa. Si bé en el
cas de funcionaris doctors va assolir el 67,79%, els estudiants

les TIC per a fer arribar els seus missatges a tots els
estaments, a través de les respectives webs i dels blocs.

només van participar-hi en un 8,20%. El personal docent

La presa de possessió va tenir lloc el 14 de gener, en un

no doctor va participar en un 24,80%, i el PAS, en un 40,31%.

acte multitudinari a la sala d’actes del Rectorat.

RESULTATS DE LES ELECCIONS A RECTOR O RECTORA

ELECTORS

PARTICIPACIÓ

VOTS PONDERATS
ANA RIPOLL

LLUÍS TORT

Sector A

1.394

67,79%

997,69

596,99

Sector B

2.093

24,80%

152,83

120,27

Sector C

31.436

9,20%

329,14

422,62

Sector D

2.219

40,31%

141,36

129,32

1.621,01

1.269,21

56,09%

43,91%

Total

37.141

Sector A (51%): professorat funcionari doctor dels cossos docents universitaris
Sector B (9%): resta del personal acadèmic i personal investigador en formació que exerceix docència
Sector C (30%): estudiants de grau i de postgrau
Sector D (10%): personal d'administració i serveis
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L’Equip de Govern, encapçalat per la rectora, Ana Ripoll,

Àmbit de recerca i de transferència de coneixements

s’organitza en tres àmbits de treball: àmbit acadèmic, àmbit

Joan Gómez Pallarès

de recerca i de transferència de coneixements i àmbit

Investigació

transversal.
Pel que fa a la composició definitiva de l’Equip de Govern,
cal assenyalar que, el 16 de maig de 2009, el Dr. Santiago
Guerrero va ser nomenat gerent de la UAB en substitució
del Sr. Gustau Folch, nomenat director general de la
Fundació UAB.

Composició de l’Equip de Govern, per àmbits
Rectora
Ana Ripoll Aracil

Jordi Marquet Cortés
Projectes Estratègics - Parc de Recerca
Bonaventura Bassegoda Hugas
Transferència Social i Cultural
Àmbit transversal
Magda Solà Tey
Economia
Santiago Guerrero Boned (fins al 15-5-2009)
Organització i Fundacions
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Àmbit acadèmic

Maria José Recoder Sellarès

Montserrat Farell Ferrer

Relacions Institucionals

Estudis de Grau

Isabel Pont Castejón

Carles Jaime Cardiel

Secretària general

Estudis de Postgrau

Remo Suppi Boldrito

Miquel Àngel Senar Rosell

Comissionat de la rectora per a la Societat de la Informació

Personal Acadèmic

Gerent

Mercedes Unzeta López

Gustau Folch Elosua (fins al 15-5-2009)

Relacions Internacionals

Santiago Guerrero Boned (a partir del 16-5-2009)
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ACORDS INTERNS DE PLANIFICACIÓ

Acords interns de planificació
Els acords interns de planificació són un instrument fonamental
•

per a desplegar tota la planificació de caràcter estratègic de

Establir mesures de conciliació de la vida acadèmica i
laboral dels estudiants

la Universitat Autònoma de Barcelona. Des d’aquesta
perspectiva, els acords interns de planificació tenen com a

2. Recerca i transferència de coneixements
•

finalitat establir compromisos entre les estructures bàsiques
(facultats, escoles, departaments, instituts i centres de recerca

Incrementar la competitivitat de la UAB en recerca i
transferència de coneixements

•

Millorar i reforçar la capacitat i els resultats de la recerca

•

Millorar i reforçar la transferència de coneixement

propis i alguns serveis) i l’Equip de Govern per tal d’assolir
objectius específics. De fet, un acord intern de planificació
és, en si mateix, un pla estratègic d’una estructura bàsica

3. Relació amb l’entorn i la societat
•

de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Durant el curs 2008-2009 s’ha completat el procés

UAB en l’esfera internacional
•

Intensificar la relació de la Universitat amb la societat

•

Potenciar el campus com un espai de docència, recerca

d’elaboració d’acords interns de planificació entre l’Equip
de Govern i les estructures bàsiques per al període 20072010. Específicament, s’han signat:
•

Tots el acords interns de planificació amb les 15 facultats

i convivència multilingüe
4. Gestió i organització
•

•

Universitat

15 acords interns de planificació amb instituts i centres
de recerca propis.

•

•

Desenvolupar polítiques de prevenció de riscos laborals

•

Desenvolupar accions en el marc de la Llei de protecció
de dades de caràcter personal

Objectius estratègics dels acords interns de planificació

•

•

•

•

•

Mantenir una demanda estable per al grau

•

Generar demanda per al postgrau

Promoure activitats regulars de formació per al personal
acadèmic i per al personal d’administració i serveis

Configurar una oferta de formació i de docència de grau
i de postgrau que convergeixi en el nou marc europeu

Desenvolupar accions en el marc del Pla d’acció per a
la igualtat entre dones i homes

Configurar una oferta de grau i de postgrau de qualitat
en el marc de l’EEES

Millorar la relació i l’establiment d’aliances entre estructures
bàsiques de la UAB

44 acords interns de planificació amb departaments.

1. Formació

Millorar l’orientació a l’usuari i la gestió dels processos
en el marc de les línies proposades per la direcció de la

i escoles.
•

Augmentar la presència i la capacitat d’atracció de la

•

Contribuir a la millora i el manteniment de la informació
de la intranet i de l’extranet de la UAB

•

Millorar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió dels serveis
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Presidència de la Xarxa Vives d’Universitats
El Consell General de la Xarxa Vives d'Universitats es va
reunir el 30 de gener a la Universitat de les Illes Balears per
elegir com a presidenta de la Xarxa a la rectora de la
Universitat Autònoma de Barcelona, Ana Ripoll, ja que havia
conclòs el semestre de presidència de la rectora de la UIB,
Montserrat Casas.
Durant el semestre de presidència de la UAB, la Xarxa Vives
ha desenvolupat entre altres projectes la XIV Mostra de
Teatre Universitari (Universitat de València, del 4 al 8 de
maig) i la V Lliga de Debat Universitari (Universitat d’Alacant,
del 25 al 28 de març). Així mateix, també s’han organitzat
el XX Debat Universitari de la Xarxa (Universitat de les Illes
Balears, 13 de març) i les III Jornades Euroregionals

Mètode, revista de referència
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Universitat-Ocupació (Universitat de Girona, 7 i 8 de maig),
totes dues activitats en el marc de la Xarxa Universitària

de la Xarxa Vives

Pirineus Mediterrània. En l’àmbit cultural, s’ha convocat el

El dia 17 de juny l’Espai d’Art Santa Mònica de

Premi Xarxa Vives de Fotografia Digital FotoBUC, adreçat

Barcelona va acollir l’acte de presentació de la revista

als estudiants de les universitats membres. També s’ha de

Mètode com a publicació de referència de la Xarxa

destacar que la Xarxa Vives d’Universitats ha col·laborat

Vives d’Universitats. L’acte, presidit per la rectora de

activament en l’organització del I Congrés de Serveis

la UAB, Ana Ripoll, va incloure una conferència de

Lingüístics dels Territoris de Parla Catalana.

Martí Domínguez, director de Mètode, sobre Darwin

Per la seva banda, la UAB ha posat a l’abast de les universitats

i una taula rodona sobre la ciència i la seva difusió.

de la Xarxa un web interactiu amb una guia dels programes

Mètode, revista de difusió de la investigació de la

de finançament de la recerca per tal de facilitar als grups de

Universitat de València, va néixer el 1992 amb l’objectiu

recerca informació sobre els ajuts i convocatòries de recerca

de servir de pont entre la societat i la universitat, tasca

a escala autonòmica, estatal i europea.

que ha estat reconeguda en els últims anys amb

Finalment, cal assenyalar que durant el mandat de la UAB
s’ha renovat el conveni marc de col·laboració amb el
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

diversos premis, com ara el Premi de l’APPEC a la
millor revista del 2007 o el premi Ciencia en Acción
del 2006.
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ESTUDIS DE GRAU
INNOVACIÓ DOCENT I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
ESTUDIS DE POSTGRAU
AUTÒNOMA INTERACTIVA DOCENT
SERVEI DE LLENGÜES
ACTIVITATS D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ

DOCÈNCIA

04

Durant el curs 2008-2009, l’activitat acadèmica de la UAB

del grau corresponent, la qual cosa permet ser acceptat

ha estat fortament influïda per l’adaptació a l’espai europeu

dins del model europeu de 3+2, és a dir, es pot cursar un

d’educació superior. Enguany, la UAB ha configurat el gruix

màster en una universitat europea sense haver finalitzat la

dels nous títols de grau i ha consolidat l’oferta de màsters

totalitat del grau.

oficials. La importància que aquest procés té per a la UAB
ha comportat que sigui un dels temes destacats de la
memòria, en el capítol 02.

Respecte als estudiants europeus que volen cursar màsters
a la UAB provinents d’una titulació de 180 ECTS, europea
o d’una diplomatura de l’Estat espanyol, el model té en

S’ha de tenir present que el model acadèmic que proposa

compte aquest desequilibri i exigeix uns complements de

la UAB té com a objectiu prioritari potenciar la

formació per a compensar les diferències formatives que es

internacionalització dels estudis per formar part activa de

puguin detectar. Així, es determinarà, per a cada màster, els

l’espai europeu d’educació superior. Les directrius del Govern

fonaments de formació indispensables per realitzar-lo;

central marquen uns estudis de grau de 240 ECTS, que es

aquests complements de formació es trobaran en principi

reparteixen en quatre anys de treball de formació (60 ECTS

al grau. Aquests complements es definiran com a

per any). Els graus habiliten per a exercir la professió o

complements de formació per al màster, i seran impartits en

professions corresponents, i acadèmicament preparen per

anglès per afavorir la mobilitat dels estudiants europeus.

a la realització d’estudis de segon cicle, el postgrau. Els
màsters són majoritàriament de 60 ECTS i en algun cas de
120 ECTS, es a dir, d’un o dos anys de treball formatiu
avançat o professionalitzador. El model espanyol segueix el
que es coneix com a model 4+1.
En la majoria de països europeus el model adoptat ha estat
de 180 ECTS per als graus i de 120 ECTS per als màsters:
és el model que es coneix com a 3+2. Aquesta disparitat
de models pot provocar dificultats a la mobilitat tant dels

El capítol de docència s’estructura en sis blocs. Els tres
primers blocs incideixen en les principals activitats
acadèmiques en l’àmbit dels estudis de grau i postgrau i
s’hi destaquen aspectes relacionats amb el procés de
convergència europeu i amb la innovació docent i la formació
del professorat.
A continuació, al quart i cinquè bloc es centren en les
activitats al voltant de l’aprenentatge de llengües i dels
estudis en xarxa.

estudiants de la UAB que volen cursar postgraus a Europa,
com dels estudiants europeus que vénen a realitzar-los aquí.

Finalment, el darrer bloc del capítol esbossa les accions
dutes a terme en l’àmbit d’informació i orientació d’estudiants.

Per tal de resoldre el problema als nostres estudiants, el
model UAB proporciona un títol propi en assolir 180 ECTS

DOCÈNCIA

Estudis de grau
En primer lloc, cal assenyalar que l’oferta global de places
de nou accés als estudis de la UAB per al curs 2008-2009
ha estat de 8.283, un 20% de l’oferta universitària a Catalunya,
oferta que no ha suposat variacions significatives respecte
del curs anterior. D’aquestes places, 290 han estat per
accedir als nous ensenyaments de grau.
En relació amb la demanda, s’ha accentuat la tendència a
la concentració de les sol·licituds en primera preferència en
25 titulacions aproximadament, fet que ha tingut com a
conseqüència una lleugera disminució de l’assignació en
primera preferència, ja que no s’han incrementat les places
per accedir als estudis més sol·licitats.
Respecte als estudis en centres propis, cal destacar-ne
l’augment sostingut de la nota de tall de les titulacions de
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Distinció Jaume Vicens Vives
per a la Facultat de Psicologia

Medicina i Biotecnologia, com a conseqüència de la forta
demanda, i l’elevada nota de tall de l’oferta simultània dels

La Facultat de Psicologia de la UAB ha rebut enguany

graus de Física i Matemàtiques. Quant als centres adscrits

la distinció Jaume Vicens Vives, que atorga la Generalitat

a la UAB, es segueix observant un creixement important de

de Catalunya a la qualitat docent universitària. L’acte

la demanda dels estudis d’Infermeria.

de lliurament del premi va tenir lloc durant la inauguració

Pel que fa a les dades de la matrícula de nou accés,
s’evidencia una lleu disminució d’estudiants matriculats, de

del curs de les universitats catalanes, el passat 22 de
setembre, a la Universitat de Barcelona.

l’1% en total, que reflecteix sobretot el descens de la

La distinció ha estat atorgada, a títol col·lectiu, al grup

demanda als estudis d’Enginyeria, palès en tot el sistema

de professors i professores de la Facultat, per la seva

universitari català. Així mateix, cal fer esment de la davallada

tasca d’innovació i millora de la qualitat docent, en

de la matrícula en les titulacions de segon cicle, ja observada

què destaca la creació i el manteniment d’un laboratori

el curs 2007-2008, causada sobretot per la posada en marxa

virtual de psicologia que permet als estudiants

dels màsters oficials, ja que les dues ofertes s’adrecen al

l’exploració de fenòmens fonamentals en la psicologia,

mateix segment d’estudiants.

mitjançant la rèplica d’experiments clàssics que
impliquen diferents assignatures.
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ESTUDIANTS DE 1R I 2N CICLES MATRICULATS PER BRANQUES DE CONEIXEMENT. CENTRES PROPIS 2008-2009

HOMES

16.000
DONES

14.000
12.468
12.000
4.670

10.000

8.000

6.000

4.996
3.949

4.218
4.000

2.000

1.339

1.104

7.798

2.676

1.670

2.270
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2.879
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HUMANES

CIÈNCIES
SOCIALS

CIÈNCIES
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CIÈNCIES
EXPERIMENTALS

TOTAL 28.307 ESTUDIANTS (6.558 DE NOU ACCÉS)

ESTUDIANTS DE 1R I 2N CICLES MATRICULATS PER BRANQUES DE CONEIXEMENT. CENTRES ADSCRITS I VINCULATS 2008-2009

HOMES

3.344

3.500
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689

3.000

2.500

2.000

2655

1.500

1.109
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455
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760
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0
CIÈNCIES
HUMANES

CIÈNCIES
DE LA SALUT

CIÈNCIES
SOCIALS

TECNOLOGIES

TOTAL 5.967 ESTUDIANTS (1.806 DE NOU ACCÉS)
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El tret distintiu d’aquest curs acadèmic ha estat la implantació
a Catalunya dels primers graus adaptats a l’espai europeu
d’educació superior. A la UAB s’han engegat els estudis de
grau de Física, d’Humanitats, de Matemàtiques i de Medicina;
aquest darrer, impartit conjuntament amb la UPF. A més,
s’ha ofert per primera vegada, i amb un èxit notable, l’accés
simultani als estudis de grau de Física i de Matemàtiques,
amb l’objectiu d’oferir un perfil d’estudiant altament qualificat.
El proper curs acadèmic 2009-2010, la UAB engegarà 43
nous graus, que juntament amb les quatre titulacions de
grau ja oficials representen un 60% de la totalitat de les
titulacions de la UAB. Aquesta nova oferta ha suposat la
transformació d’algunes de les velles llicenciatures i també
la diversificació en nous graus. Tant la conversió com la
diversificació han significat un èxit de la demanda de les
titulacions de la UAB.
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Biotecnologia fa deu anys
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Ja fa deu anys que s’imparteixen els estudis de

Durant el curs acadèmic 2008-2009 s’han creat dos nous

Biotecnologia a la UAB. La Facultat de Biociències va

centres, la Facultat d’Economia i Empresa, fruit de la fusió de

commemorar aquesta efemèride el 25 de febrer amb

l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell i la

la conferència “Els colors de la Biotecnologia” del

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, i l’Escola

professor Carles Solà, catedràtic de Departament

d’Enginyeria, per la fusió de l’Escola Universitària d’Informàtica
de Sabadell i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.

d’Enginyeria Química i exrector de la UAB. La UAB va
ser pionera en la implantació dels estudis de

Cal destacar també la integració de l’Escola d’Infermeria de

Biotecnologia a l’Estat espanyol. El curs 1998-1999

la Vall d’Hebron a la Facultat de Medicina de la UAB. L’Escola

es van crear, com a títol propi, els estudis de graduat

impartia fins ara el títol propi d’Infermeria, que a partir del

superior en Biotecnologia; i, a partir del curs 2002-

proper curs 2009-2010 formarà part de l’oferta oficial i, per
tant, s’oferirà a preus públics.

2003, es va impartir com a títol homologat la
llicenciatura de Biotecnologia. La demanda d’aquesta

Finalment, aquest curs acadèmic el Consell Social ha aprovat

llicenciatura a la UAB ha estat molt elevada, i la taxa

l’adscripció a la UAB de dos centres vinculats, l’escola EINA,

d’inserció laboral dels llicenciats i llicenciades en

Escola de Disseny i Art, i l’Escola de Prevenció i Seguretat

Biotecnologia és del 100%.

Integral. Amb aquesta adscripció es podran realitzar estudis
oficials a les dues escoles.

INNOVACIÓ DOCENT I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

Innovació docent i formació del professorat
La Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior (IDES)

Amb els cursos i tallers del Pla de formació 2008 de l’IDES

és una de les estructures de suport a la innovació docent

es pretén millorar la qualitat de l’activitat docent a la UAB

a la Universitat. El seus objectius generals són impulsar i

i potenciar l’intercanvi i la difusió de bones pràctiques

vertebrar les diverses iniciatives d’optimització de la

docents. En aquesta edició, s’han programat un total de

docència i aportar noves iniciatives de suport, d’innovació,

58 activitats formatives, entre cursos d’introducció, tallers

de formació continuada, etc. Els objectius i les accions de

de nivell 1 i tallers instrumentals, que han afavorit la creació

l’IDES s’enquadren en el marc de les noves exigències del

d’un clima de reflexió sobre la pràctica docent i han constituït

sistema europeu de transferència de crèdits (ECTS).

un punt de partida per dur a terme altres accions

Durant el 2008, l’IDES ha dedicat una gran part dels seus
esforços a donar suport al disseny dels nous títols de grau
i de màster per adaptar els nous plans d’estudis a l’EEES.
Des de l’inici l’IDES, conjuntament amb l’Oficina de
Planificació i de Qualitat, ha treballat coordinadament en

relacionades amb la innovació docent. En aquest sentit,
compromesos amb el desenvolupament de l’EEES i la
qualitat de la docència, la formació del professorat
universitari constitueix una de les àrees d’atenció preferent
de la Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior.

l’elaboració d’un dossier per definir objectius i competències

L’any 2008 l’AGAUR va concedir

dels títols, en el desenvolupament de les fitxes per matèries,

14 ajuts a projectes MQD per un import

en les devolucions dels avaluadors i avaluadores de l’ANECA

de 108.200 euros

i en la redacció de les al·legacions corresponents.
En l’àmbit de la formació del professorat, s’han dut a terme
les dues edicions de formació pensades en els períodes
no lectius del professorat i s’han programat accions

Una de les novetats introduïdes al Pla de formació de l’IDES
ha estat el disseny de diferents modalitats i nivells formatius
que responen a les necessitats específiques de cada docent.

formatives més adients a les necessitats del professorat

L’IDES també actua com a dinamitzador per millorar la

detectades, amb l’objectiu d’apropar-los cada vegada més

qualitat docent mitjançant l’assessorament en els projectes

a la resolució i a la reflexió sobre la nova situació de l’EEES.

de millora de la qualitat docent (MQD) que es presenten
tant a les convocatòries competitives de l’AGAUR com a
la UAB mateix. L’any 2008 s’han aconseguit 14 ajuts per

DOCÈNCIA

a projectes MQD per un import de 108.200 euros.
Paral·lelament, la UAB ha concedit 10 ajuts per un import
total de 30.000 euros.
La innovació ha constituït un altre dels àmbits de treball
amb una clara projecció tant interna com externa. Enguany
l’IDES ha organitzat les V Jornades d’Innovació Docent de
la UAB, centrades en el tema del desenvolupament i
l’adquisició de competències, sobretot pel que fa al procés
de disseny de nous graus i de la definició dels perfils de
les competències dels nous graduats. En les Jornades van
participar 170 professors i es van presentar 66
comunicacions i ponències.
A més, els resultats validats dels projectes de millora de
la qualitat (MQD) s’han plasmat en dos llibres amb els títols
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L’IDES presenta dos llibres sobre
la innovació docent a la UAB

següents: Experiències docents innovadores de la UAB en
ciències experimentals i tecnologies i en ciències de la salut

Amb la voluntat d’aportar informació i coneixements

i Experiències docents innovadores de la UAB en ciències

que permetin ajudar els docents a dissenyar les seves

socials i en ciències humanes.

innovacions en el marc de l’EEES i animar-los a

Finalment, la difusió del que la UAB està duent a terme al
voltant de l’EEES s’ha fet tant a través del Full
d’Experiències, que s’ha editat en català i en anglès, com
a través de la presència física en actes, congressos o
seminaris, en els quals l’equip de l’IDES ha mostrat tot el
que la UAB ha posat en marxa pel que fa al tema de
Bolonya. Les experiències del model de la UAB per a
l’adaptació a l’EEES s’han presentat en un total de 10
intervencions en universitats públiques i privades.

compartir les seves experiències, l’IDES ha presentat
els llibres Experiències docents innovadores de la
UAB en ciències experimentals i tecnologies i en
ciències de la salut i Experiències docents innovadores
de la UAB en ciències socials i en ciències humanes,
que reflecteixen la tasca en innovació docent que
des de l’any 2003 s’està fent a la Universitat.
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Estudis de postgrau
Els estudis de postgrau de la UAB inclouen ensenyaments

Màsters oficials i doctorats

oficials (màsters universitaris i estudis de doctorat) i

Durant el curs 2008-2009, la UAB ha continuat configurant

ensenyaments propis (màsters, diplomatures de postgrau

la seva oferta de màsters oficials i ha ofert 14 programes

i cursos que donen lloc a un certificat). La UAB continua

nous. En conjunt, aquest curs la UAB ha ofert 99 màsters

avançant en la posada en funcionament d’un model

oficials als quals s’han matriculat 1.597 estudiants.

d’integració de tot el postgrau (oficial i propi) i ho fa sota la
premissa de respectar els trets característics de les diferents
modalitats i de potenciar la qualitat com a denominador
comú. L’Escola de Postgrau de la UAB està plenament
compromesa en l’assoliment d’aquests objectius i un bon
exemple d’aquesta visió integrada és la promoció conjunta
de tota l’oferta de postgrau.

Aquest curs la UAB ha ofert 92 doctorats en els quals s’han
matriculat 1.724 estudiants (648 de nou accés). És important
destacar que, d’aquests doctorats, 64 ja s’ofereixen adaptats
a l’EEES i sumen un total de 550 estudiants. Aquestes xifres
marquen uns registres sensiblement inferiors als del curs
anterior i cal interpretar-les tenint en compte el nou marc
regulador. Així, si a la matrícula dels estudis de doctorat hi
afegim l’alumnat matriculat als màsters universitaris oficials,

ESTUDIANTS MATRICULATS EN MÀSTERS OFICIALS PER BRANQUES DE CONEIXEMENT 2008-2009

PROGRAMES

DONES

HOMES

TOTAL ALUMNES

Ciències Humanes

24

323

214

537

Ciències Experimentals

18

193

175

368

Ciències Socials

24

303

178

481

Ciències Tecnològiques

10

29

100

129

Ciències de la Salut
Total

5

60

22

82

81

908

689

1.597

Nota: el nombre de programes i d’estudiants de màsters oficials no inclou els programes interuniversitaris no coordinats per la UAB.
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necessaris per a accedir al doctorat, s’evidencia que les

En el cas dels programes de doctorat, una de les distincions

tendències observades en anys anteriors a la matrícula de

que defineix la qualitat d’un programa és la menció de

doctorat mantenen la mateixa direcció ascendent que els

qualitat. Aquest curs acadèmic, 47 programes de doctorat

darrers cursos. D’altra banda, el nombre de tesis defensades

duen el segell de la menció de qualitat atorgada pel Ministeri

durant el curs 2007-2008, darrer període per al qual tenim

de Ciència i Innovació. D’aquesta manera, la UAB es manté

dades completes, ha estat de 380.

entre les universitats de l’Estat amb un nombre més gran

Un dels trets característics de la matrícula dels estudis
doctorat, que reverteix de manera molt directa en el perfil
de l’estudiant actual, és l’atractiu que tenen aquests estudis
per a les persones titulades d’altres universitats. La distribució
dels estudiants, d’acord amb la titulació amb la qual
accedeixen al programa de doctorat, és la següent: un 30%
són persones que s’han titulat a la UAB, mentre que un 26%
ho han fet en universitats estrangeres i la resta, un 44%, en
altres universitats de l’Estat espanyol.

de programes de doctorat amb menció de qualitat. Aquesta
acreditació és un referent de garantia de qualitat i un requisit
necessari per a participar en les convocatòries d’ajuts a la
mobilitat de professorat i d’estudiants i per a obtenir
subvencions per a despeses relacionades amb el
desenvolupament del programa. En relació amb els estudis
de doctorat, 44 professors visitants i 50 estudiants han
60

obtingut ajuts a la mobilitat, mentre que, en relació amb els
màsters universitaris oficials, 108 professors visitants i 17
estudiants han obtingut aquests ajuts.

ESTUDIANTS DE DOCTORAT PER LLOC DE TITULACIÓ 2008-2009
UAB 30%
UNIVERSITATS ESTAT ESPANYOL 44%
UNIVERSITATS ESTRANGERES 26%

TOTAL 1.724 ESTUDIANTS
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Una altra iniciativa que cal destacar és l’establiment d’un

Aquest curs, la UAB ha implementat per primera vegada

model d’avaluació per als estudis de doctorat. Aquest

el procés de seguiment de totes les tesis doctorals inscrites

model ha pres de punt de partida els requeriments que el

segons el decret publicat l’any 2007 que regula els estudis

Ministeri de Ciència i Innovació establia per a l’obtenció

de doctorat. El seguiment comporta el lliurament anual

de la menció de qualitat. La iniciativa deriva de la voluntat

d’un informe sobre el progrés de la tesi doctoral i una

que els estudis de doctorat que s’imparteixen a la UAB i

presentació oral, feta pel doctorand davant d’una comissió.

no disposen d’aquesta distinció l’obtinguin a través de

L’informe favorable, emès per la comissió de l’estudi de

l’avaluació interna de la Universitat. En aquest procés, hi

doctorat, serà un requisit per a poder formalitzar la matrícula

intervé la Subcomissió de Postgrau, la coordinació dels

del doctorand.

estudis i la Unitat d’Avaluació i Estudis de l’Escola de
Postgrau. Al llarg d’aquest curs acadèmic, han estat avaluats
els estudis de doctorat següents: Informació i Documentació
en l’Era Digital, Biologia i Biotecnologia Vegetal, i Psicologia
de la Salut i Psicologia de l’Esport.

DOCÈNCIA

Formació permanent i transferència formativa
Una universitat pública i de qualitat com és la UAB ha d’oferir
uns ensenyaments que permetin l’actualització de
coneixements al llarg de tota la vida. L’objectiu és situar les
persones graduades en una posició d’avantatge de cara a
la seva inserció en el mercat laboral i ajudar els professionals
en actiu a millorar la seva posició i la seva projecció mitjançant
la formació.
Un dels indicadors que permet avaluar la qualitat de l’oferta
en formació permanent és la matrícula. Tot i que, en el moment
en què es publica aquest document, no disposem de dades
definitives, sí que podem avançar que el curs 2008-2009 les
xifres superaran els 9.000 estudiants matriculats. Aquest
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resultat deriva dels prop de tres-cents programes de màsters

El director general de l’Organització

i diplomatures de postgrau que s’han impartit, i evidencia el

Mundial del Comerç inaugura el curs

grau de consolidació d’aquesta oferta formativa.

de la Barcelona GSE

Igual que el curs anterior, una de les activitats que ha

Pascal Lamy, director general de l’Organització Mundial

augmentat de volum ha estat l’anomenada transferència

del Comerç, va inaugurar el passat 17 de novembre

formativa. Sota aquest concepte, la UAB agrupa la docència,

el segon curs acadèmic de la Barcelona Graduate

els seminaris de curta durada i les conferències que

School of Economics (Barcelona GSE), amb una

s’imparteixen en empreses i organitzacions sense que es

conferència titulada “The Economics and Politics of

requereixi una acreditació acadèmica concreta, però sí un

Trade: Inextricably Linked”. En l’acte d’inauguració,

alt nivell de qualitat.

que va tenir lloc a la torre Agbar i va estar obert als
membres de les quatre institucions acadèmiques que
la van constituir, com la UAB, i a les institucions
privades que li donen suport, també hi van participar
la ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia,
i el conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells.
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L’Escola de Postgrau també gestiona el programa Citius, un

Internacionalització

programa de formació amb què es pretén facilitar la inserció

A l’inici del curs 2008-2009, es va resoldre la convocatòria

laboral dels nous titulats i titulades universitaris procedents

europea de projectes Curriculum Development (en el marc

de qualsevol universitat espanyola o europea sense

del Lifelong Learning Programme) i va ser seleccionat el

experiència professional que vulguin formar-se en grans

projecte TRANSMED (Transfusion Medicine, Cellular and

empreses i integrar-se en el mercat laboral. El projecte és

Tissue Therapies) coordinat per la UAB, juntament amb la

compartit amb la Universitat Autònoma de Madrid i en

Fundació Doctor Robert i el Banc de Sang i Teixits. El projecte

aquesta edició s’han gestionat més d’un centenar de beques.

permetrà el desenvolupament curricular, al llarg de dos anys,

Formació corporativa
La UAB ha consolidat la formació corporativa per encàrrec
com a modalitat formativa i s’està convertint en un referent,
tant en el sector públic com en el privat. La UAB ha fet una

d’un màster europeu conjunt entre diferents universitats i
instituts de recerca de referència en l’àmbit de la medicina.
L’Escola de Postgrau està donant suport tècnic als
coordinadors acadèmics del projecte.

aposta ferma per fer aquestes activitats amb titulació

De la mateixa manera, la UAB ha participat amb un projecte

universitària, i amb la voluntat real de construir un projecte

en la nova convocatòria Curriculum Development 2009, el

compartit, l’abast del qual se situa més enllà del mitjà termini.

qual ha estat seleccionat el mes de juny. Es tracta d’un

Exemples d’això són el Programa de Desenvolupament

projecte que finança la preparació d’un màster europeu

Directiu per a la Diputació de Barcelona, amb set màsters,

conjunt de gènere i igualtat: Études de Genre pour des

deu diplomatures de postgrau, set cursos, setze seminaris

Actions Liées à l’Égalité dans la Société.

específics i més de dues-centes avaluacions de memòries
de competències professionals; la formació d’Urbanisme i
Gestió Immobiliària per a l’Associació de Promotors i
Constructors d’Espanya; l’Aula d’Alts Estudis d’Electes per
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques,
organitzada territorialment amb la UdG, la UdL i la URV, i el
Programa de Desenvolupament Directiu per a T-Systems,
amb tres màsters, cinc diplomatures de postgrau, tres cursos
i dinou seminaris específics.
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Aquest curs s’ha iniciat la segona fase del programa europeu

Beques i ajuts per a estudiants internacionals

Erasmus Mundus, que inclou, a grans trets, les novetats

Pel que fa a les convocatòries d’ajuts i beques adreçades

següents: a partir de la convocatòria d’enguany, a més de

a estudiants de postgrau internacionals, l’Escola de Postgrau

màsters també es podran sol·licitar doctorats conjunts; hi

ha fet difusió de totes les que podien ser d’interès, i ha donat

haurà beques per als estudiants europeus, no només per

suport als candidats i candidates en la tramitació de les

als de tercers països, i en el consorci hi podran prendre part

sol·licituds per al curs 2009-2010. Com a resultat d’aquest

universitats de fora de l’EEES. L’Escola de Postgrau s’ha fet

mateix suport dut a terme el curs passat, enguany la UAB

càrrec de la difusió i l’assessorament de les nou propostes

ha acollit el nombre següent de becaris i becàries

amb participació de la UAB (dues coordinades per la UAB).

internacionals, als quals s’ha continuat donant servei en

De les nou propostes, sis són per a un màster conjunt i tres

totes les gestions amb les institucions finançadores: 115 (78

per a un doctorat. Una de les propostes de màster

són nous) del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació -

presentades ho ha estat en el marc de l’ECIU Graduate

Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al

School, xarxa que aplega deu universitats europees i de la

Desenvolupament (MAEC-AECID), 37 del programa Alban

qual és membre la UAB. Els màsters i doctorats que en

de la Comissió Europea, 34 del programa Erasmus Mundus,

surtin seleccionats (la resolució està prevista per al final de

13 (4 són nous) de l’International Fellowships Program de

juliol de 2009) tindran un any per a fer tots els preparatius,

la Ford Foundation, 12 (2 són nous) de la Fundación Carolina

l’admissió d’estudiants i la selecció de becaris, per tal d’estar

i CONACYT, 11 de DEBEQ, 4 de FI-IQUC i 4 de BCC, de la

a punt per començar la primera edició el curs 2010-2011.

Generalitat de Catalunya.
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AUTÒNOMA INTERACTIVA DOCENT

Autònoma Interactiva Docent
Campus virtual

Estudis compartits en xarxa

L’ús del campus virtual de la UAB s’ha consolidat plenament,

Des de l’any 1997, l’Oficina de l’Autònoma Interactiva

com ho confirmen el nombre d’usuaris i les dades d’activitat

Docent (OAID) coordina diversos programes d’ensenyament

d’aquest curs. Així, 3.065 professors, un 90% del professorat

virtual que s’han anat consolidant com una experiència

de la UAB, i més de 30.000 alumnes, pràcticament la totalitat

docent complementària de l’oferta presencial característica

de l’alumnat, han fet ús del campus virtual al llarg del curs.

de la nostra universitat. Actualment, l’OAID coordina quatre

D’altra banda, els índexs d’activitat de la plataforma, mesurats

programes d’estudis compartits en xarxa (ECX), que

gràcies a les eines introduïdes en el campus virtual el 2008,

completen una oferta global de 88 assignatures, de les

confirmen aquesta consolidació, ja que mostren increments

quals la UAB n’ha ofert 31 durant el curs 2008-2009:

superiors al 20% respecte de l’any passat en l’ús de les
•

eines principals de la plataforma: enviament de missatges,

El programa Campus Global, que es va iniciar el curs
1997-1998, en què es comparteix una oferta de 13

publicació de fitxers, activació de fòrums, creació de temes

assignatures amb la Universitat Politècnica de Madrid.

de debat, publicació de notícies o lliurament de treballs.
•

El programa Intercampus, amb una oferta compartida de

És important assenyalar que, pel que fa als estudis de

48 assignatures entre les set universitats públiques

postgrau, ja hi ha 170 programes de postgrau, doctorat i

catalanes (UAB, UB, UPC, UPF, URV, UdG i UdL) i la

formació continuada, i 355 mòduls de màsters oficials que

UOC, que es va iniciar el segon semestre del curs 1999-

utilitzen les eines que ofereix el campus virtual de la UAB.

2000.
•

El programa Metacampus, compartit amb la UOC des

Com a novetat introduïda aquest curs cal destacar la posada
del curs 1999-2000, amb 9 assignatures.
en marxa del campus virtual Moodle, basat en la plataforma
•

El programa Intracampus, adreçat exclusivament a

de codi obert del mateix nom, que complementa el campus
l’alumnat de la UAB, que es va iniciar el curs 2005-2006
virtual. Un total de 147 assignatures ja n’han fet ús aquest
i que enguany imparteix 18 assignatures.
mateix curs.
Aquest curs, un total de 1.310 alumnes de la UAB han
cursat assignatures virtuals en els quatre programes que
s’ofereixen.
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Universitat electrònica (e-UAB)
En el marc de l’aposta per la universitat electrònica, la UAB
va posar en funcionament el curs passat quatre noves eines
per a la comunitat universitària: un espai per a la creació de
blocs, un espai per a la creació de wikis (wikis.uab.cat), un
canal de comunicació per a vídeos acadèmics i un canal propi

a partir d’una sèrie de microespais televisius, no superiors

a Youtube. L’objectiu d’aquestes eines, les tres primeres

als tres minuts de durada, anomenada Pren Nota. La sèrie

disponibles en els servidors institucionals, és avançar en el

pretén proporcionar informació i suggeriments útils als

camí de la UAB 2.0, per tal de permetre recollir l’opinió individual

estudiants de les universitats dels diferents àmbits de la

dels membres de la comunitat universitària mitjançant els seus

seva vida acadèmica i personal.

blocs, el treball col·laboratiu o el fet de disposar d’un lloc on
Pel que fa als avenços sobre l’e-administració, cal destacar
es pugui trobar un canal de vídeo per a les activitats de la
que s’han dut a terme les primeres proves pilot per tal
UAB. Després d’un any de funcionament, s’ha d’assenyalar
d’implantar la signatura electrònica en la signatura d’actes
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que s’han obert 416 blocs i s’han posat en marxa 65 wikis.
d’exàmens. Concretament, s’han dut a terme dues proves
67

També cal destacar que aquest curs la Universitat Autònoma

pilot, l’una al febrer, en què hi van participar membres del

de Barcelona s’ha adherit a la iniciativa OpenCourseWare

professorat de l’Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell

(OCW), coordinada a Espanya i Iberoamèrica per Universia,

i de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (que actualment

amb la creació de l’OpencourseWare UAB. D’aquesta manera,

constitueixen la recentment creada Escola d’Enginyeria), i

la UAB fa un pas més en l’objectiu d’acostar la universitat i

l’altra al juny-juliol, en què també hi van participar membres

els coneixements que genera a la societat, i fomentar l’accés

del professorat de l’Escola Universitària d’Estudis

lliure al coneixement a través d’Internet, posant a disposició

Empresarials de Sabadell (actualment integrada en la nova

el material emprat en les assignatures que imparteix.

Facultat d’Economia i Empresa). Cal destacar que els

D’altra banda, el passat mes de febrer de 2009 es va signar
un conveni de col·laboració entre la UAB, l’UB, l’UIB, l’UA
i l’UV per coproduir continguts audiovisuals i per compartir
els continguts produïts pels serveis audiovisuals i multimèdia
de les universitats participants. El primer lliurament d’aquesta
iniciativa de coproducció audiovisual universitària s’enceta

resultats de la segona prova pilot van ser molt satisfactoris,
la qual cosa es reflecteix en l’important augment d’actes
signades digitalment. Així, si bé el nombre d’actes signades
digitalment en la primera prova va ser simbòlic, en la darrera
prova prop d’un terç de les actes d’exàmens de les escoles
universitàries de Sabadell es van signar digitalment.

SERVEI DE LLENGÜES

Servei de Llengües
Transferència de coneixement

Suport a la internacionalització de la Universitat

El Servei de Llengües ha fet una aposta per potenciar la

El Servei de Llengües ha introduït la llengua xinesa entre

transferència de coneixement a la societat, mitjançant

els serveis que ofereix a la comunitat universitària, una

l’oferta de recursos en obert al web, als blogs de la UAB

línia que es concreta en l’oferta de cursos d’introducció

i a UABtube —on ha iniciat el canal Llengües—, i ha

al xinès i el servei de traducció i assessorament lingüístic

començat a publicar també en els repositoris institucionals,

en aquesta llengua.

com l’OpenCourse Ware o el DDD. Hi ha una línia de
recursos adreçada a sectors professionals, que tracta
d’aspectes com les estratègies d’aprenentatge, el treball
col·laboratiu i l’autonomia dels aprenents, o criteris de
traducció, entre altres qüestions, i una altra línia adreçada
als usuaris finals, que consta de recursos per a millorar el

També ha iniciat una línia de producció de continguts que
han d’ajudar a projectar la UAB com a universitat multicultural
i multilingüe: la presentació mateixa del Servei de
Llengües–UAB Idiomes, en dotze llengües; el projecte
biografies lingüístiques, o el decàleg per a la sostenibilitat
lingüística en són uns exemples.

coneixement i la qualitat de la llengua.
Per a l’entorn geolingüístic més proper, ha promogut una

Aquest curs, el Servei de Llengües–UAB
Idiomes ha format 7.765 persones

línia de treball en la intercomprensió entre llengües
romàniques com a metodologia innovadora.

Suport a l’anglès com a llengua de treball

Així mateix, el Servei de Llengües ha participat activament

El Servei de Llengües–UAB Idiomes ha prioritzat el suport

en l’acollida lingüística dels estudiants i del personal de

a l’anglès com a llengua de treball a la Universitat, que es

mobilitat, amb una oferta de cursos, recursos i activitats

concreta en una oferta de cursos per atendre les necessitats

a mida.

de la comunitat universitària, una línia de suport al personal
acadèmic que vol fer classes en anglès, un servei de
traduccions i revisions de textos i un servei d’assessorament
en la nomenclatura institucional. Cal destacar l’ampliació
de la nomenclatura en anglès de la Universitat i l’elaboració
d’uns criteris interuniversitaris per a la traducció a l’anglès
de realitats pròpies del sistema universitari català, com
també, en l’àmbit docent, la producció del blog Assignatures
en anglès a la Universitat.
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Suport a la igualtat d’oportunitats
El Servei de Llengües ha elaborat la guia Ús no sexista del
llenguatge a la UAB, una mesura prevista al Segon pla
d’acció per a la igualtat entre dones i homes a la Universitat
Autònoma de Barcelona. És la primera guia d’aquestes
característiques que ofereix, de manera integrada, solucions
per al català, el castellà i l’anglès.
D’altra banda, ha continuat oferint el Curs de formació del
voluntariat lingüístic, en format bimodal, amb un material a
mida dins el recurs Argumenta: comunicació universitària
eficaç, que es treballa en el campus virtuals, i unes sessions
presencials, enregistrades i publicades a UABtube.
Pla de llengües
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I Jornada Interuniversitària Argumenta

El Servei de Llengües ha donat suport tècnic a la Secretaria
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General en el desenvolupament del Pla de llengües de la UAB,

La Unitat de Formació i Autoaprenentatge del Servei

una aposta estratègica pel multilingüisme a la Universitat.

de Llengües de la UAB va organitzar el dia 3 d’octubre
una sessió de treball al voltant de l’optimització feta els
darrers anys en l’ús del material virtual Argumenta als
serveis lingüístics universitaris catalans. L’Argumenta
és un suport multimèdia basat en l’aprenentatge
autònom de les competències lingüístiques i
comunicatives en l’àmbit acadèmic i professional.
Aquest recurs ha estat creat per nou universitats
catalanes i dirigit pel Servei de Llengües de la UAB i el
Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.

ACTIVITATS D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ

Activitats d’informació i orientació
Durant aquest curs, 38.822 estudiants de 538 centres de
secundària han participat en alguna de les activitats
d’orientació universitària de la UAB.
A les Jornades de Portes Obertes hi ha participat el 44%
dels centres de batxillerat de tot Catalunya, un total de
17.800 estudiants. S’ha fet una sessió informativa sobre els
estudis de la UAB adaptats a l’EEES per a 450 professors
de secundària i se’ls ha presentat el nou web sobre l’EEES
de Bolonya. La UAB també ha acollit els futurs estudiants
mitjançant l’activitat Visites al campus. S’han fet 178 visites
guiades amb un total de 4.750 assistents. Els futurs estudiants
i les seves famílies també han pogut conèixer les facultats
i les instal·lacions del campus durant el Dia de la Família.

La UAB presenta la seva oferta a fires
Aquest curs també s’ha organitzat la Jornada de Postgrau

i salons d’ensenyament

de la UAB per tal de fer conèixer l’oferta de màsters oficials
i estudis de postgrau de la Universitat. S’han ofert un total

La UAB va ser present novament al Saló de l’Ensenya-

de 89 xerrades informatives i s’han instal·lat 12 estands

ment, on va fer conèixer els seus nous graus adaptats

informatius als vestíbuls de les diferents facultats.

a l’EEES, i a la fira d’estudis de postgrau Futura. A
l’estand de la UAB hi van col·laborar més de 170

L’activitat Visites als centres de secundària i als ajuntaments
persones i s’hi van repartir prop de 39.000 fullets
ha acostat els estudis i els serveis de la UAB a 123 centres
informatius.
de secundària i 13 ajuntaments, mitjançant 274 xerrades
d’orientació, amb un total de 12.300 estudiants assistents.

Aquest any, la UAB també ha estat present en altres

Enguany s’han visitat també 13 centres de Palma de Mallorca,

fires d’educació com ara l’Espai de l’Estudiant (Valls),

amb un total de 613 alumnes.

Expo Jove (Girona), Unitour (Palma de Mallorca),
Educación y Empleo (Saragossa) i Vuela (Madrid). A

El Bus de la UAB ha continuat la seva tasca orientadora en
escala internacional, destaquem la presència de la
localitats més llunyanes. En total s’han visitat 47 centres
UAB a les fires específiques de postgrau de l’Argentina,
d’arreu de Catalunya i s’ha informat 3.800 estudiants.
Colòmbia, Mèxic i Xile.
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Una altra manera de fer-se conèixer exteriorment és el butlletí

Punt d’Informació

digital e-autònoma, que mensualment ha donat informació

El curs acadèmic 2008-2009 el Punt d’Informació ha continuat

de les novetats de la Universitat a més de 23.300 estudiants

creixent i s’ha consolidat com una de les millors eines que

de secundària, 546 professors, 1.262 centres i ajuntaments

té la UAB per atendre tant la comunitat universitària com

i 440 punts d’informació juvenil.

l’usuari extern. S’hi han atès entorn de 45.000 consultes.

Aquest any, l’objectiu principal de la campanya publicitària
ha estat donar a conèixer l’oferta dels nous estudis de grau
de la UAB. El missatge ha estat molt directe i informatiu.

La ubicació virtual del Punt d’Informació a la pàgina d’inici
del portal de la UAB ha estat un dels factors afavoridors de
l’augment d’usuaris.

S’ha planificat una campanya de mitjans amb una intensa

Per cinquè any consecutiu, en època de preinscripció

presència en canals adreçats a un públic preuniversitari. A

universitària i de matrícula s’ha ampliat la tasca del Punt

més, s’ha elaborat un pla de mitjans adreçat exclusivament

d’Informació amb la posada en marxa del Servei d’Atenció

a la promoció dels màsters oficials de la Universitat i enfocat

Telefònica (SAT), que ha atès més de 14.500 trucades.

a la ràdio i, sobretot, a Internet.

Cal esmentar la importància que està prenent la demanda
d’informació de màsters oficials que ofereix la UAB, amb
gairebé 17.500 consultes, i l’ampliació del servei d’informació
en temes específics, com ara les beques UAB predoctorals
i postdoctorals i l’espai europeu d’educació superior.

CONSULTES ATESES AL PUNT D’INFORMACIÓ PER TEMES CURS 2008-2009
VIES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 40%
QÜESTIONS ACADÈMIQUES 31%
SERVEIS DE LA UAB 17%
INFORMACIÓ GENERAL DE LA UAB 12%
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ACCIONS PRIORITÀRIES DE RECERCA

Accions prioritàries de recerca
Les noves línies estratègiques d’inversió en l’àmbit de la
recerca s’han dirigit a potenciar amb força l’activitat investigadora dels grups de recerca de la UAB i a facilitar-ne la
difusió i la incidència externes, sobretot en els camps de
les ciències socials i humanes. En aquest sentit, cal destacar
la creació del Vicerectorat de Transferència Social i Cultural.
A més, s’ha treballat activament, juntament amb els departaments i els grups de recerca, per a reforçar les estructures
transversals de recerca i facilitar la generació de nous
projectes.
El grau d’excel·lència de l’activitat de recerca de la UAB
es reflecteix en l’existència d’un nombre elevat de grups
de recerca consolidats, reconeguts per la Generalitat de

La recerca de la UAB a l’abast de la societat

Catalunya. En la darrera convocatòria del 2009 (SGR-DGR

Per a facilitar la tasca de difusió dels nous

2009-2013), la UAB ha passat de 154 a 218 grups de

coneixements, la UAB ha posat en marxa en el web

recerca reconeguts.

corporatiu una aplicació informàtica que permet

En aquest sentit, una de les prioritats de la Universitat és

consultar en línia la producció científica de la Universitat

recolzar els grups de recerca que obtinguin la consideració

i obtenir informació sobre els projectes de recerca i

de grups de recerca de la Generalitat de Catalunya, en

les publicacions del personal investigador i dels

cadascuna de les tres categories (consolidats, emergents

departaments de la UAB. La cerca de dades es pot

i singulars), per tal de potenciar la recerca bàsica a través

fer en català, castellà o anglès.

d’aquests, per mitjà d’ajuts orientats a incrementar la capacitat

Amb aquesta iniciativa, la UAB obre la seva base de

de formació i de productivitat del grup.

dades de producció científica a la societat, i posa al
seu abast tot el coneixement generat pel professorat
i personal investigador de la Universitat.

RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA I DE CONEIXEMENTS

En el marc de les mesures per a fomentar l’activitat de
recerca, aquest curs s’està treballant en el disseny d’una
convocatòria d’ajuts a la mobilitat del personal investigador
en formació per a dur a terme estades de més de tres mesos
en universitats i centres de recerca.
La política de recerca de la UAB també ha tingut una cura
especial a fer més visible l’activitat investigadora dels grups
de recerca. S’estan duent a terme diferents accions per tal
d’assegurar la incorporació de la producció científica de les
unitats de recerca ubicades fora del campus i s’ha iniciat
un procés d’identificació i definició d’un conjunt d’indicadors
bàsics de recerca que permetin descriure quina recerca
s’està fent a la UAB i que millorin la presa de decisions.
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Deu investigadors de la UAB premiats
A més, la preocupació de la UAB perquè la difusió de les

per l’ICREA

dades de l’àmbit de la recerca sigui correcta ha motivat que
la Universitat s’incorpori al projecte Avaluació de l’activitat

Deu professors de la UAB han estat premiats per la

científica de les universitats espanyoles durant el període

Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats

2002-2008, promogut per l’Aliança 4 Universitats. Aquest

(ICREA), en la primera convocatòria del programa

projecte té per objectiu establir una metodologia i obtenir

ICREA Acadèmia. Els investigadors de la UAB

indicadors sobre la producció científica de les universitats

guardonats representen el 25% de la totalitat dels

espanyoles. Així mateix, el projecte inclou la possibilitat de

premiats. L’objectiu del programa és motivar i retenir

crear un observatori permanent de les activitats científiques

els professors universitaris amb una carrera

de les universitats.

investigadora excel·lent. El guardó, 250.000 euros,
és destinat exclusivament al professorat universitari
que fa recerca a la universitat i, especialment, al que
es troba en una fase plenament activa i d’expansió
de la seva activitat investigadora.
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FINANÇAMENT DE LA RECERCA

Finançament de la recerca
El volum de recursos obtinguts l’any 2008 per a la recerca

facturació per convenis, i ha assolit els 19,8 milions; si bé s’ha

ha estat de 59,6 milions d’euros, la qual cosa representa un

reduït el nombre de convenis, aquests són de més quantia.

augment d’un 2,6% respecte de l’any anterior. Cal tenir en
compte que enguany, com l’any passat, es comptabilitza
l’import procedent del finançament específic no competitiu
de la Generalitat de Catalunya (4,3 milions d’euros), xifra
que quasi no ha variat.

Amb l’objectiu de millorar el finançament variable, els
vicerectorats d’Investigació i de Projectes Estratègics, en
coordinació amb les unitats organitzatives centrals de l’àmbit
de la recerca i de la gestió de dades de la UAB, han seguit
un protocol per a la transferència de dades sobre ajuts pel

L’anàlisi per capítols, tal com mostra el gràfic adjunt, fa palesa

finançament de la recerca aconseguits pel PDI de la UAB

la importància de la transferència de tecnologia i de

en els ens vinculats a aquesta, incloent-hi l’activitat

coneixements mitjançant la formalització de convenis i la

investigadora duta a terme pels investigadors de la UAB

prestació de serveis, que torna a incrementar-se un any més,

dels centres hospitalaris vinculats a la Universitat. Aquest

igual que els capítols d’incorporació de personal i

protocol permetrà obtenir de manera més sistemàtica les

infraestructures. L’any 2008 la UAB ha augmentat les xifres de

dades que s’han de trametre al DIUE.

FINANÇAMENT DE LA INVESTIGACIÓ PER GRANS CAPÍTOLS 2008
PROJECTES, GRUPS I XARXES (NACIONALS I EUROPEUS) 33,80%
CONVENIS I PRESTACIÓ DE SERVEIS 33,27%
INCORPORACIÓ DE PERSONAL 10,76%
FINANÇAMENT ESPECÍFIC 7,24%
BEQUES 6,21%
INFRAESTRUCTURA 2,82%
MOBILITAT 2,22%
ALTRES AJUTS 3,68%

TOTAL: 59,6 MILIONS D’EUROS
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FINANÇAMENT DE LA INVESTIGACIÓ SEGONS LA PROCEDÈNCIA DEL FONS 2008
ADMINISTRACIÓ ESTATAL 38,86%
CONVENIS I PRESTACIÓ DE SERVEIS 33,27%
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA 13,98%
ENSENYAMENT SUPERIOR/UNIVERSITATS 8,83%
ADM. PÚB. ESTRANGERA/COMISSIÓ EUROPEA 7,74%
ALTRES 0,31%

TOTAL: 59,6 MILIONS D’EUROS
76
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FACTURACIÓ DELS CONVENIS D’INVESTIGACIÓ 2008
EMPRESES I ENTITATS PRIVADES 34,03%
FACTURACIÓ PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 24,76%
ENTITATS I ORGANISMES PÚBLICS 22,18%
ORGANISMES INTERNACIONALS 11,29%
INSTITUCIONS PRIVADES SENSE FINALITAT DE LUCRE 6,20%
ENSENYAMENT SUPERIOR 1,54%

TOTAL: 19,8 MILIONS D’EUROS (427 CONVENIS SIGNATS)

FINANÇAMENT DE LA RECERCA

Noves inversions per a centres de recerca

Patents

De les diferents accions en l’àmbit de la recerca que ha

La Universitat Autònoma de Barcelona gestiona la cartera

aprovat aquest any el Govern de la Generalitat de Catalunya

de patents i les activitats de llicència a través de l’Àrea de

cal destacar els dos convenis que s’han signat amb la UAB

Desenvolupament i Valorització de la Recerca. Les tasques

i que comporten la constitució del centre de recerca MOVE

que s’hi fan actualment són l’assessorament del personal

i la creació del consorci format per la UAB, el Govern de la

investigador, la detecció i l’avaluació inicials de les invencions

Generalitat i el Ministeri de Ciència i Innovació, que gestionarà

i la gestió de la patent. Així mateix, l’Àrea col·labora en la

el CBATEG - Mouse Clinic.

cerca d’empreses potencialment interessades i en la

El consorci Markets, Organizations and Votes in Economics
(MOVE) formarà part de la xarxa de centres de recerca de
la Generalitat (CERCA) i els seus àmbits prioritaris d’actuació
seran l’economia de la ciència i la innovació, l’economia

negociació posterior de la llicència.

Al llarg de 2008 s’han dipositat 27 sol·licituds
de patents, de les quals 16 han estat noves
sol·licituds de patent prioritàries

basada en la simulació i la computació, i la governança, que
comprèn l’estudi de l’economia pública, l’elecció social i

L’any 2008 es van detectar més de cinquanta noves

l’economia política. L’aportació econòmica de la Generalitat

invencions. Si les agrupem per sectors, el sector biotecno-

serà de 180.000 euros anuals per al període 2008-2011.

lògic i de salut ha generat més del 60% de les invencions,

Pel que fa al Centre de Biologia Animal i Teràpia Gènica

i el sector electrònic i de telecomunicacions el 27%. En

Plataforma Fenotipal Metabòlica (CBATEG - Mouse Clinic),

aquests dos sectors s’originen nou de cada deu invencions

el consorci creat té per objectiu constituir una plataforma

totals; la resta s’ha repartit entre alimentació i química.

de suport per als centres de recerca i, en general, per a tota

Al llarg de 2008 s’han dipositat 27 sol·licituds de patents,

la comunitat científica i tecnològica, per a fer estudis en el

de les quals 16 han estat noves sol·licituds de patent

camp de les biotecnologies i, concretament, de la

prioritàries, i la resta extensions internacionals.

biotecnologia animal i la teràpia gènica. La inversió total en
aquest centre per al període 2008-2022 serà de 122.361.842
euros, dels quals el Ministeri aportarà un 50% i el Govern
autonòmic un 38% (fins a 48 milions d’euros, a parts iguals
entre el Departament de Salut i el d’Innovació, Universitats
i Empresa). El 12% restant anirà a càrrec de la UAB.
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Parc de Recerca UAB
Durant el curs acadèmic 2008-2009, el Parc de Recerca

Difusió interna del model de transferència del Parc

UAB (PRUAB) ha centrat les activitats en la difusió del seu

de Recerca UAB

model de transferència de coneixement i en el desenvolu-

Al llarg del 2008-2009, el Parc de Recerca UAB ha difós el

pament de la seva cartera de serveis per oferir a investigadors,

seu model de transferència de coneixement dins la comunitat

emprenedors i empreses.

universitària. En una sèrie de conferències s’han analitzat

Entre aquestes activitats cal destacar, principalment, les
jornades formatives per a emprenedors i investigadors, les
conferències sobre el model de transferència del Parc a la
comunitat interna, el desenvolupament del Parc en l’àmbit

els mecanismes i els instruments que ajuden a la transferència
de tecnologia i de coneixement, s’ha explicat el model en
què es basa el Parc i s’ha fet un èmfasi especial en el suport
per a la creació de noves empreses derivades (spin-off).

de la innovació i la creació d’empreses, la resolució de les

Innovació i creació d’empreses

càtedres de transferència Parc de Recerca UAB - Santander,

Durant el curs 2008-2009, el Parc de Recerca UAB ha

la presència del Parc en diverses fires sectorials, la creació

continuat la seva tasca de creació i consolidació d’empreses

de les Trobades Empresarials UAB30 i l’enfortiment de les

derivades, en el marc del programa de creació d’empreses

relacions amb altres institucions.

de la UAB encetat l’any 2001.

Jornades formatives per a emprenedors i investigadors

S’han incorporat un total de quatre empreses al Parc de

El Parc de Recerca UAB ha endegat el 2009 un cicle de

Recerca UAB durant aquest període:

jornades formatives per a emprenedors i investigadors de

•
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centres ubicats al Parc. Aquest cicle de jornades comprèn
sessions de treball en xarxa (networking) per a facilitar la

Inèdit Innovació ofereix una millora ambiental en els
processos, projectes i productes dels seus clients.

•

Sepmag Technologies desenvolupa, fabrica i comercialitza

interacció i la col·laboració entre les persones assistents i

equips de magnetoforesi de precisió de gran volum per

sessions formatives en àmbits tan variats com el finançament

a la industria biotecnològica.

públic, els projectes europeus o els errors freqüents comesos

•

pels emprenedors, entre d’altres.

Felnuti està especialitzada en el desenvolupament
d’aliments dedicats a al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
(al gluten, a la lactosa i a l’ou).

•

Catfosc ha desenvolupat un dispositiu mèdic basat en
les tecnologies de registre d’imatge que controla les
ferides cutànies de llarga evolució.

PARC DE RECERCA UAB

La incorporació d’aquestes quatre empreses derivades fa
que augmenti fins a 33 el nombre total d’empreses creades
o acollides al PRUAB.
Amb referència a les convocatòries de finançament públic
competitiu destinat a la creació i la consolidació d’empreses
derivades, cal destacar que l’empresa X-ray ha presentat
la candidatura a ENISA (crèdit participatiu, promogut pel
Govern espanyol) i l’empresa del PRUAB Felnuti s’ha
presentat a la subvenció Capital Gènesi liderada pel CIDEM.
Càtedres de transferència Parc de Recerca UAB –
Santander
El març de 2009 es va fer pública la resolució de les
càtedres de transferència de Tecnologia i de Coneixement,
impulsades pel Parc de Recerca UAB amb el suport del

Primera empresa derivada (spin-off)
del PRUAB dedicada a la sostenibilitat

Santander. S’han atorgat un total de sis ajuts, valorats en
50.000 €/any, per a investigadors que desenvolupen la

Investigadors del Grup de Recerca en Sostenibilitat

seva activitat al PRUAB. L’objectiu d’aquestes càtedres

i Prevenció Ambiental (SosteniPrA) de l’Institut de

és promoure l’anomenada tercera missió (al costat de la

Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB han

docència i la recerca), és a dir, incrementar la transferència

constituït Inèdit Innovació, la primera empresa derivada

de coneixement i la seva implicació en el desenvolupament

(spin-off) del PRUAB que treballa en innovació per a

de la societat.

la sostenibilitat. Inèdit Innovació basa el seu concepte
de negoci en la incorporació de l’ecoeficiència com
un factor diferenciador per a augmentar la sostenibilitat
i la competitivitat del client en el seu sector. Aquesta
empresa està liderada per joves doctors i tècnics
formats a la UAB.
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Presència en fires sectorials
Durant aquest curs acadèmic, el Parc de Recerca UAB ha
participat en diferents fires i congressos relacionats amb el
món de la innovació i la transferència de coneixement. En
destaca la presència, amb estand propi, a Expoquimia 2008.
A més, l’any 2009, el Parc de Recerca ha participat en tres

Enfortiment de les relacions institucionals
Amb l’objectiu d’estrènyer llaços i crear noves vies de
col·laboració amb entitats afins a la promoció de la innovació
i la transferència de coneixement, el Parc de Recerca UAB
ha signat diferents convenis i acords de col·laboració al
llarg d’aquest any acadèmic.

fires sectorials d’àmbit nacional i internacional: les fires
Farmamaq (Saragossa), Maquitec 2009 (Fira de Barcelona)
i Barcelona Tecnologies de l’Alimentació (BTA, Barcelona).

El desembre de 2008, el Parc de Recerca UAB va promoure
la signatura d’un acord de col·laboració entre Catalunya i
Corea del Sud. El conseller d’Innovació, Universitats i Em-

Finalment, s’ha d’assenyalar que el Parc de Recerca UAB
també ha decidit estar present a la fira internacional més
important de la indústria biotecnològica: BIO 2009, a Atlanta
(Estats Units), on ha promocionat més de vint patents
provinents dels seus grups i centres de recerca.
Trobades Empresarials UAB30
El Parc de Recerca UAB, amb la col·laboració de Caixa
Catalunya i el CIT (Catalonia Innovation Triangle), ha creat
el cicle de Trobades Empresarials UAB30 amb l’objectiu
d’apropar a les empreses la recerca que es fa al campus.

presa, Josep Huguet, acompanyat pel director general de
Recerca, Ramon Moreno, i pel gerent del Parc de Recerca
UAB, Ramon Noguera, va viatjar a la província de Gyeonggi
(Corea del Sud) per a signar un protocol d’intencions sobre
incubació i internacionalització d’empreses d’alta tecnologia.
El Parc de Recerca UAB i l’associació SECOT (Sèniors
Espanyols per a la Cooperació Tècnica) han desenvolupat
el 2009 un programa d’assessorament a la gestió empresarial que permetrà assessorar i donar suport als projectes
d’emprenedoria i empreses derivades (spin-off) del Parc.

El dia 11 de juny de 2009 va tenir lloc la primera trobada.
Sota el títol “Què és un sincrotró i per a què serveix?”,
Ramon Pascual, president de la Comissió Executiva del
sincrotró ALBA, va exposar l’evolució i l’estat de situació
del sincrotró ALBA i Gemma Guilera, investigadora de la
línia d’absorció de raigs X (XAS) del sincrotró ALBA, va parlar
de l’ús i les aplicacions que pot tenir en les empreses
de sectors com ara l’automoció, el sector petroquímic
o el farmacèutic.

Finalment, el Parc de Recerca UAB i el Vapor Llonch (Ajuntament de Sabadell) han signat un acord per a millorar la
competitivitat del teixit productiu local, que inclou accions
adreçades a millorar els canals de comunicació i col·laboració entre les empreses, els emprenedors i la universitat i
els centres de recerca.
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Impacte i difusió de la recerca
Impacte dels articles de recerca
L’any 2008, segons les dades extretes del Web of Science,

revista va ser més ben considerada l’any 2008 pel Journal
Citations Report (JRC).

base de dades de l’ISI Web of Knowledge, el nombre d’arti-

S’ha seguit la tradició de les universitats espanyoles i s’han

cles publicats per investigadors de la UAB ha estat de 1.616,

distribuït els articles en quatre grups o quartils segons

dels quals 1.514, és a dir un 94%, han estat publicats en

l’impacte de la revista en què s’han publicat (el primer

revistes catalogades.

quartil correspon a les revistes de més impacte i el quart a

L’ISI distribueix les revistes per categories d’acord amb el
tema o temes que tracten. Així, doncs, les revistes poden
estar incloses en una o diverses categories i, per tant, el seu

les de menys impacte). El resultat és que, dels 1.616 articles
publicats, 918, és a dir un 57%, han estat publicats en
revistes del primer quartil.

impacte pot variar segons la categoria que s’estigui

A continuació, s’ofereix una mostra breu dels articles publi-

considerant. En les dades que es presenten en la Memòria

cats que fa palesa tant la diversitat de la recerca que es fa

de la UAB, s’ha tingut en compte la categoria en la qual la

a la UAB com l’impacte de les revistes en què es publica.

ARTICLES PUBLICATS PER INVESTIGADORS DE LA UAB SEGONS L’IMPACTE DE LA REVISTA
(CLASSIFICACIÓ ISI) 2008
1r QUARTIL 56,81%
2n QUARTIL 22,40%
3r QUARTIL 9,72%
4t QUARTIL 4,76%
NO CATALOGATS 6,31%

ISI: Institute for Scientific Information

TOTAL: 1.616 ARTICLES
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les seves 280 obres, escrites en llatí, català i àrab, Llull se’ns
presenta com un filòsof i un místic, com un lògic i un poeta,
com un missioner i un defensor de la croada, com un precursor
de la moderna informàtica i com el pare de la llengua catalana.
Aquest llibre introductori, producte d’un gran esforç de síntesi,
facilita l’accés a aquest univers intel·lectual tan ric i complex,
reunint per primera vegada en un sol llibre els trets essencials
de Ramon Llull i de la seva obra.
L’estudi és el resultat d’un treball de recerca conjunt en el qual
han intervingut, al llarg dels últims cinc anys, diferents especialistes
d’Alemanya, d’Espanya i d’Itàlia i ha estat editat per Brepols,
editorial belga dedicada a l’edició de textos llatins antics i
medievals, dins de Corpus Christianorum, la col·lecció més
82

prestigiosa d’edicions d’autors clàssics de la tradició cristiana.

Primer estudi global sobre la vida i l’obra
de Ramon Llull

Amb més de 500 pàgines, està estructurat en tres parts. La
primera, dedicada a la biografia, ressegueix la trajectòria vital

Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and
Thought és el títol de la primera introducció general a la
vida, l’obra i el pensament del filòsof i teòleg Ramon Llull
(1232-1316). Publicat en llengua anglesa dins la prestigiosa
col·lecció Corpus Christianorum, el llibre és el resultat d’un
treball de recerca coordinat pels professors Alexander Fidora
(ICREA), del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de
l’Edat Mitjana de la UAB, i Josep E. Rubio, de la Universitat
de València, i suposa una fita molt important per als estudis
lul·lians a escala internacional i per a la projecció de la cultura
catalana arreu del món.
Ramon Llull és considerat un dels pensadors més destacats
de la història universal. Però l’estudi del seu pensament encara
troba moltes dificultats, que tenen a veure, sobretot, amb el
seu caràcter polifacètic i el volum de la seva producció. En

de Ramon Llull: la seva conversió, els seus viatges a Montpeller,
a la Universitat de París, a la cort del papa a Roma i la seva
activitat missionera al nord d’Àfrica. La segona part descriu una
per una les 280 obres que Llull va escriure al llarg de la seva
vida. Per a cadascuna es donen les coordenades temporals i
geogràfiques de la seva composició, una descripció del contingut
i referències bibliogràfiques per a aprofundir en el seu estudi.
La tercera part presenta el seu pensament filosoficoteològic,
l’art lul·liana, i explica l’evolució d’aquest sistema. També s’hi
estudia com Llull aplica la seva ciència universal als diferents
àmbits de la realitat: al cosmos, a l’home i a Déu.
FIDORA, ALEXANDER, i RUBIO, JOSEP E. (ed.). Raimundus Lullus.
An Introduction to his Life, Works and Thought. Turnhout:
Brepols (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis
214, Supplementum Lullianum II), 2008, ISBN 978-2-50352610-2, XIV + 564 p.
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algunes incògnites sobre l’origen de la família Hominidae. D’una
banda, presenta una morfologia facial molt moderna, amb un
prognatisme del musell tan reduït que dins de la família
Hominidae només es pot trobar en el gènere Homo; aquest fet
extraordinari no indica que Anoiapithecus tingui cap relació
amb Homo, sinó que es podria tractar d’un cas de convergència.
D’altra banda, permet resoldre dues qüestions clau de l’origen
de la nostra família: de quin grup deriva i quina és l’àrea
geogràfica d’origen de la família Hominidae. L’estudi deta
llat de les restes cranials va mostrar que, juntament a les
característiques anatòmiques modernes pròpies dels mem
bres de la família Hominidae, l’exemplar presenta un conjunt
de caràcters primitius propis d’un grup d’hominoides primitius
del miocè mitjà d’Àfrica anomenats afropitècids.

Descriuen un nou gènere de primat hominoide
Aquesta descoberta permet identificar dos possibles candiInvestigadors de l’Institut Català de Paleontologia (ICP) de
la Universitat Autònoma de Barcelona, dirigits pel professor
Salvador Moyà-Solà, han descrit un nou gènere de primat
hominoide trobat a l’Abocador de Can Mata, als Hostalets
de Pierola (a l’Anoia). L’estudi dut a terme sobre aquest nou
gènere del miocè mitjà (11,9 milions d’anys) ha estat recollit
en un article publicat a la revista científica Proceedings of
the National Academy of Sciences (PNAS), dels Estats Units.

dats com a formes ancestrals de la nostra família (Kenyapithecus i Griphopithecus) i, considerant que aquests dos
gèneres no són encara membres de la família Hominidae, és
ben obvi que l’origen de la nostra família va tenir lloc a l’àrea
mediterrània durant l’interval de temps entre la seva arribada
des de l’Àfrica, fa uns 15 milions d’anys, i el moment en què
es comencen a trobar als Hostalets els primers membres de
la nostra família, fa 13 milions d’anys. Així doncs, l’estudi

El nou homínid ha estat batejat amb el nom científic

considera que els homínids podrien haver originalment radiat

d’Anoiapithecus brevirostris, el qual fa esment a la comarca

a Euràsia a partir d’avantpassats keniapitecins d’origen africà.

on es troba el municipi dels Hostalets (l’Anoia) i al fet que
el nou primat té una morfologia facial molt moderna,
caracteritzada per un prognatisme facial molt reduït, és a
dir, per un tipus de cara força plana.

MOYÀ-SOLÀ, SALVADOR; ALBA, D. M.; ALMÉCIJA, S.; CASANOVASVILAR, I.; KÖHLER, M.; DE ESTEBAN-TRIVIGNO, S.; ROBLES, J. M.;
GALINDO, J.; FORTUNY, J. “A unique Middle Miocene European
hominoid and the origins of the great ape and human clade”,

L’exemplar combina un conjunt de característiques que fins

Proceedings of the National Academy of Sciences (2009),

ara no s’havien trobat mai en el registre fòssil i permet resoldre

Estats Units, 106: 9601-9606.
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sobre una màscara a mode de plantilla, que només deixa
passar els fluxos de partícules dels diferents materials per
les obertures d’escala nanoscòpica.
La nanobalança desenvolupada pels científics mesura en
temps real la quantitat de massa dipositada a partir dels
canvis en la freqüència de ressonància de la palanca
nanoscòpica. Aquests canvis de freqüència es detecten
elèctricament gràcies a la fabricació de la nanopalanca en un
oscil·lador CMOS, que configura un sistema totalment integrat
(NEMS-CMOS) i portable. El sistema permet controlar el
procés de deposició amb litografia de plantilla amb una
resolució de tant sols 100 nanòmetres, i amb una precisió en
la mesura del flux de matèria de tant sols 10 picòmetres per

Construeixen una nanobàscula amb aplicacions

segon (superior a les actuals microbalances de quars).

en microelectrònica

Aquest tipus de nanobalances ja s’han utilitzat anteriorment
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Un equip d’investigadors del Departament d’Enginyeria Electrònica de la UAB, de l’Institut de Microelectrònica de Barcelona
(CNM-IMB, CSIC), del Parc de Recerca UAB i del Laboratori
de Microsistemes de l’EPFL de Lausana (Suïssa), ha creat
una bàscula capaç de detectar quantitats ínfimes de matèria.

per detectar biomolècules en cèl·lules individuals i per detectar
certs tipus de reaccions químiques o masses minúscules
(dins del rang dels zeptograms, 10-21 grams o 1.000 vegades
una unitat de massa atòmica), però mai no s’havien utilitzat
per monitoritzar el flux de material que travessa orificis
nanoscòpics i microscòpics en sistemes de deposició en el

La bàscula, una palanca nanoscòpica, té aplicacions en la
mesura del ritme de deposició de material en els processos
de litografia que s’utilitzen per fabricar els microcircuits que

buit. La recerca obre les portes a una nova generació de
sistemes de nanolitografia que facilitarà la construcció de
circuits electrònics integrats encara més petits que els actuals.

són al cor de qualsevol dispositiu electrònic. Per als circuits
més petits, aquest procés d’impressió requereix una gran
resolució espacial i d’una gran precisió en la quantitat de
material conductor que es diposita sobre la placa de material
aïllant en cada moment. Per aconseguir aquesta precisió en
el rang nanoscòpic s’utilitza un procés de litografia de
plantilla, mitjançant el qual el dibuix del circuit es retalla

ARCAMONE, JULIEN; SANSA, MARC; VERD, JAUME; URANGA, ARANTXA;
ABADAL, GABRIEL; BARNIOL, NÚRIA; VAN DEN BOOGAART , MARC;
BRUGGER, JUERGEN; PÉREZ-MURANO, FRANCESC. “Nanomechanical
Mass Sensor for Spatially Resolved Ultrasensitive Monitoring
of Deposition Rates in Stencil Lithography Small”, Small,
vol. 5, número 2, 19 de gener de 2009, pàg. 176-180.
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Els investigadors de la UAB, que estudien des de fa anys els
mecanismes d’activació de la resposta SOS bacteriana, han
demostrat ara que aquesta resposta controla i incrementa, al
mateix temps, la capacitat d’incorporació i de mobilitat de
gens que es troben a l’interior dels integrons. Aquests elements
genètics contenen, entre d’altres, gens que determinen la
resistència a un ampli ventall de substàncies antibiòtiques i
quimioteràpiques. Els integrons, com si es tractessin de peces
d’un trencaclosques, es reestructuren dins del DNA dels
bacteris i afegeixen, separen o reordenen els seus gens de
manera aleatòria, la qual cosa modifica la capacitat d’expressió d’alguns gens i l’ajusta a les necessitats de cada moment,
definides, en gran mesura, per les condicions d’estrès en què
es trobi el bacteri. A més, els integrons són capaços de

Els bacteris escampen la resistència
indiscriminada als antibiòtics
La pertorbació de la replicació de material genètic dels
bacteris indueix una resposta cel·lular, anomenada SOS, que
genera la reordenació dels seus cromosomes i la captació,
l’expansió i l’expressió d’una família d’elements genètics
mòbils, coneguts com integrons, responsables de la resistència
a nombrosos antibiòtics. D’aquesta manera, l’ús d’una
substància antibacteriana que provoqui aquesta pertorbació
afavoreix l’augment de la resistència indiscriminada als
antibiòtics. Així ho ha demostrat per primera vegada una

transferir-se d’una cèl·lula bacteriana a una altra, per la qual
cosa escampen les resistències als antibacterians.
L’estudi s’ha realitzat mitjançant anàlisis bioinformàtiques
de bases de dades de genomes bacterians (Vibrio cholerae,
Vibrio parahaemolyticus i Escherichia coli), i els resultats
obtinguts palesen, segons els investigadors, la necessitat
de reflexionar sobre la utilització generalitzada de substàncies
antibacterianes que interfereixen la replicació del DNA dels
bacteris i de tenir en compte l’impacte negatiu que aquest
tipus de compostos poden tenir en el tractament de les
malalties infeccioses d’origen bacterià.

recerca publicada a la revista Science, duta a terme pel Grup
de Microbiologia Molecular de la UAB, coordinat pel professor Jordi Barbé, i els equips del Dr. Ivan Erill (Centre Nacional
de Microelectrònica del CSIC i Universitat de Maryland) i del
Dr. Didier Mazel (Universitat de Llemotges i Institut Pasteur).

GUERIN, ÉMILIE; CAMBRAY, GUILLAUME; SÁNCHEZ-ALBEROLA, NEUS;
CAMPOY , SUSANA; ERILL, IVAN; DA RE, SANDRA; GONZÁLEZ-ZORN,
BRUNO; BARBÉ, JORDI; PLOY , MARIE-CÉCILE, I MAZEL, DIDIER.
“The SOS response controls integron recombination”,
Science, vol. 324 (2009), pàg. 1034.
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del pacient i, després, convertir-les en cèl·lules similars a
les cèl·lules iPS, les quals, posteriorment, es poden diferenciar
cap a cèl·lules sanguínies.
Aquests resultats són una prova de principi que aquesta nova
estratègia terapèutica té la potencialitat de generar teixits
sans a partir de la pell de persones afectades per malalties
genètiques. Aquesta observació resulta especialment important
en malalties com l’anèmia de Fanconi, on un dels problemes
principals rau en la manca de progenitors sanguinis a la
medul·la òssia dels pacients. Tanmateix, segons els
investigadors, la nova estratègia terapèutica pot ser aplicable
a moltes altres malalties d’origen genètic.
La generació de cèl·lules sanguínies obtingudes en aquesta

Obtenen cèl·lules sanguínies corregides

recerca s’ha realitzat in vitro en plaques de cultiu, cosa que

genèticament

situa aquesta recerca en l’àmbit preclínic. D’altra banda, el

Un estudi realitzat pels equips dels doctors Jordi Surrallés
professor de la UAB i investigador del Centro de Investigación
Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER); Juan
Carlos Izpisúa-Belmonte i Ángel Raya, del Centre de Medicina
Regenerativa de Barcelona (CMRB), i Juan Antonio Bueren,
del CIEMAT i investigador CIBERER, ha permès generar, per
primer cop, cèl·lules sanguínies corregides genèticament, a

trasplantament de cèl·lules embrionàries en animals ha
mostrat que aquestes cèl·lules poden produir tumors, per
la qual cosa la possibilitat de tractar pacients amb anèmia
de Fanconi mitjançant el trasplantament de cèl·lules
procedents d’iPS haurà d’esperar que es demostrin l’eficàcia
i la seguretat associades a aquestes noves descobertes en
models experimentals.

partir de cèl·lules de la pell de pacients afectats per una

RAYA, ÁNGEL; RODRÍGUEZ-PIZÀ, IGNASI; GUENECHEA, GUILLERMO;

malaltia genètica, l’anèmia de Fanconi. El procés es basa en

VASSENA, RITA; NAVARRO, SUSANA; BARRERO, MARÍA JOSÉ;

tècniques de teràpia gènica i reprogramació cel·lular, per les

CONSIGLIO, ANTONELLA; CASTELLÀ, MARIA; RÍO, P AULA; SLEEP ,

quals es poden generar cèl·lules similars a les embrionàries,

EDUARD; GONZÁLEZ, FEDERICO; TISCORNIA, GUSTAVO; GARRETA,

denominades cèl·lules pluripotents induïdes (iPS).

ELENA; AASEN, TROND; VEIGA, ANNA; VERMA, INDER M.; SURRALLÉS,

El treball, publicat a Nature, demostra, per primera vegada,
que davant d’una malaltia genètica com l’anèmia de Fanconi,
és possible corregir el defecte genètic en cèl·lules de la pell

JORDI; BUEREN, JUAN, I IZPISÚA BELMONTE, JUAN CARLOS. “Diseasecorrected haematopoietic progenitors from Fanconi anaemia
induced pluripotent stem cells”, Nature, 460, 53-59, 2 de juliol
de 2009. Publicat en línia el 31 de maig de 2009.
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Divulgació científica

visius; el comportament de les formigues invasores; una

Al llarg d’aquest curs 2008-2009 s’han dut a terme 111

nova eina per a millorar els models climàtics; un projecte per

campanyes de difusió de la recerca als mitjans de comuni-

a abolir l’ablació genital femenina; la identificació dels sol-

cació (premsa, ràdio, televisió i mitjans digitals), que s’han tra-

dats de la fossa de la Guerra Civil a Gurb; la correcció genètica

duït en un total de 1.768 impactes sobre la recerca a la UAB.

de cèl·lules sanguínies; la descoberta d’un nou homínid a Pierola; la inauguració del laboratori de la planta pilot MELISSA,

S’han fet 111 campanyes de difusió

i la clonació per primer cop de ratolins a Espanya.

de la recerca de la UAB que s’han traduït
La revista electrònica de divulgació científica UAB Divulga

en 1.768 impactes als mitjans

(www.uab.cat/uabdivulga) ha rebut 23.348 visites. En la secció
En destaquen les campanyes de comunicació sobre la

audiovisual de la revista s’han incorporat un total de 17 vídeos:

participació de la UAB en la posada en marxa de l’accelera-

deu càpsules NEO sobre recerques fetes pels investigadors

dor de partícules LHC; la descoberta de l’origen de les

de la UAB i set entrevistes a especialistes de diverses

arrugues del gossos shar-pei; l’eficàcia dels subtítols tele-

disciplines que han visitat la Universitat al llarg del curs.

ESTADÍSTIQUES IMPACTES RECERCA 2008-2009

PREMSA

RÀDIO

TELEVISIÓ

UAB-DIVULGA

Setembre

144

21

21

3.167

Octubre

162

12

23

3.036

Novembre

147

22

30

3.069

Desembre

172

17

17

2.330

Gener

177

17

16

2.603

Febrer

164

26

15

1.991

Març

136

15

14

2.838

Abril

144

18

18

1.995

Maig

186

14

20

2.319

1.432

162

174

23.348

Total
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Servei de Publicacions
El Servei de Publicacions de la UAB fa una tasca important en
la transmissió del coneixement que es genera a la Universitat.
Les seves funcions són bàsicament tres: dóna suport a la
docència mitjançant la publicació de materials didàctics per
a les titulacions que la Universitat ofereix a l’alumnat,
contribueix a la difusió del coneixement que produeixen els
departaments i centres de recerca de la Universitat a través
de la publicació de revistes científiques i tesis doctorals, i
contribueix a potenciar els vincles entre la Universitat i la
societat mitjançant l’organització d’actes culturals i la publicació de productes amb un perfil de caràcter més general.
El Servei de Publicacions de la UAB publica actualment tretze

88

col·leccions, amb un volum anual aproximat de quaranta

Vint anys de Manuals

llibres l’any.

Aquesta tardor passada es va publicar el número 50

Les revistes científiques difonen els resultats de la recerca que

de la prestigiosa col·lecció Manuals de la UAB: Afini-

es duu a terme a la Universitat. La majoria de revistes es pu-

tats, moviments i quàdriques, d’Agustí Reventós,

bliquen simultàniament en paper i en format digital d’accés

justament quan fa vint anys que se’n va publicar el

obert, encara que algunes només es publiquen en format

número 1. El primer volum, Àlgebra lineal i geometria,

digital. La UAB publica com a editora o coeditora 29 revistes

escrit per Manuel Castellet i Irene Llerena, amb la

científiques, la majoria d’aquestes a través del Servei de

col·laboració de Carles Casacuberta, va ser publicat

Publicacions.

el 1988 i va ser el primer manual universitari de l’època

Enguany s’ha començat a implementar un sistema de gestió a
través d’OJS amb l’objectiu de millorar el procés de producció,
la qualitat i la difusió de les revistes. Aquest procés es
desenvoluparà de manera gradual amb la intenció que al final
totes les revistes de la UAB s’hi puguin acabar incorporant.

89

escrit en català. Manuals és una col·lecció del Servei de
Publicacions de la UAB concebuda per a editar obres
de referència per a estudiants i professionals que vulguin obtenir una visió clara i general de l’estat de la
qüestió dels temes que s’hi exposen.

SERVEI DE BIBLIOTEQUES

Servei de Biblioteques
De les principals fites assolides pel Servei de Biblioteques

•

durant el curs 2008-2009 cal destacar les següents:
•

•

•

•

•

S’ha renovat el certificat de qualitat del Servei de
Biblioteques (ISO 9001:2008).

•

S’ha començat a obrir la sala de revistes de la Biblioteca

cions que l’anterior.

d’Humanitats en horaris especials, a més a més de la

S’han posat en funcionament aparells d’autopréstec a

sala d’estudis oberta 24 hores de la Biblioteca de Ciències

diverses biblioteques.

Socials.

S’ha digitalitzat una col·lecció important de fons

•

Amb la iniciativa Llibres Solidaris, les biblioteques han

documental.

recollit fons per a un centre d’atenció de discapacitats

S’ha ampliat el contingut del DDD (Dipòsit Digital de

a Estelí, Nicaragua.

Documents) del Servei de Biblioteques fins als 30.038

•

a les biblioteques o accessibles per xarxa informàtica.

S’ha consolidat el nou sistema informatitzat de les biblioteques, Millennium, que ofereix moltes més presta-

•

donar a conèixer determinats fons bibliogràfics ubicats

S’ha començat a implementar el nou Pla estratègic del
Servei de Biblioteques 2008-2010.

S’han organitzat 27 exposicions, que han contribuït a

•

S’ha inaugurat el Centre de Recursos Tecnològics per a

documents.

Persones amb Discapacitat a la Biblioteca de Comunicació

S’han millorat les instal·lacions de la Biblioteca de

i Hemeroteca General, constituït per sis cabines adapta-

Veterinària i de la sala de revistes de la Biblioteca

des per a persones amb discapacitats visuals o auditives,

d’Humanitats, i se les ha dotat de sales de treball en grup.

o amb mobilitat reduïda.

ACTIVITAT DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES 2008

Monografies
Publicacions periòdiques
Llibres consutats
Revistes (en paper) consultades

1.077.074
58.516
488.901
89.843

Articles digitals consultats

1.515.407

Nombre de cerques o sessions

1.506.062

Persones usuàries

3.754.050

Préstecs domiciliaris
Préstecs interbibliotecaris

499.431
15.684
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Pel que fa a l’ús i la consulta de les biblioteques, alguns
paràmetres es mantenen estables, com ara el nombre de
documents prestats, mentre que hi ha una lleugera davallada
de la consulta en sala, que és compensada per un increment
de la consulta i la utilització dels recursos electrònics i del
préstec interbibliotecari, gràcies a la consolidació de les
noves plataformes d’accés als documents electrònics: DDD,
Recercat, Racó, TDX, UabPubD i les exposicions digitals.
Biblioteca Josep Laporte
La Fundació Josep Laporte és una institució de gestió global
del coneixement en ciències de la salut i de la vida, que
promou la recerca i la docència a través de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Un dels seus
principals objectius és gestionar el coneixement científic

90

Es posa en marxa el Trobador
91

per tal de transferir-lo als professionals i als usuaris de la

El Servei de Biblioteques de la UAB ha posat en marxa

sanitat. El curs acadèmic 2008-2009 s’ha continuat treba-

durant el mes de febrer de 2009 el Trobador, el portal

llant en la millora dels continguts dels centres de gestió de

d’accés a tots els recursos electrònics disponibles al

coneixement basats en biblioteques digitals de temàtiques

Servei de Biblioteques de la UAB.

específiques adreçats a professionals sanitaris. D’altra
banda, l’estratègia formativa en cerques bibliogràfiques
desenvolupada s’ha adreçat a professionals sanitaris i
estudiants i s’ha centrat en la difusió del coneixement de
noves eines per a la cerca d’informació i la presa de decisions
clíniques a partir de la medicina basada en l’evidència.
Durant aquest curs s’ha continuat impulsant el canal de TV
a Internet per a professionals sanitaris, engegat el 2008, i
que té per objectiu principal facilitar la gestió del coneixement
sanitari de qualitat mitjançant el llenguatge audiovisual.

El Trobador permet localitzar i fer cerques simultànies
en diferents recursos electrònics (bases de dades,
revistes electròniques, llibres electrònics, webs, tesis
en xarxa, etc.), personalitzar els recursos electrònics
preferits i crear i modificar alertes. Podeu accedir-hi
a través de http://www.uab.cat/bib/trobador.
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Projecció exterior
Durant el curs acadèmic 2008-2009, la UAB ha seguit

amb actuacions com ara l’obertura d’una oficina a Xangai,

impulsant decididament el procés d’internacionalització en

inaugurada el novembre de 2008, i la propera inauguració

tots els àmbits de la Universitat mitjançant diferents accions

d’una oficina a Seul, així com amb l’establiment de nous

encaminades a enfortir i diversificar les relacions amb

convenis de col·laboració amb universitats asiàtiques.

universitats d’altres països, especialment de l’Àsia Oriental,
fomentar la mobilitat d’estudiants, incrementar la presència
d’estudiants internacionals al campus i potenciar la
participació de la UAB en xarxes internacionals. A més, s’ha
completat un procés d’autoavaluació de les relacions
internacionals.

També cal destacar els viatges institucionals a diferents
països. En primer lloc, el novembre de 2008 es van visitar
diferents universitats i institucions xineses i coreanes amb
motiu de la inauguració de l’oficina de la UAB a Xangai. Cal
destacar especialment la visita a la Universitat de Pyeongtaek
(República de Corea), amb la qual es col·labora des de fa

Visites i viatges institucionals

temps i on es va inaugurar l’oficina de la EU-Asia University

Des del Vicerectorat i l’Àrea de Relacions Internacionals

(projecte impulsat per l’ECIU). En segon lloc, l’abril de 2009

s’han rebut un total de 43 visites durant el curs acadèmic

es va fer un viatge a Gàmbia (vegeu més avall). Finalment,

2008-2009. D’aquestes visites, el 37 % corresponen a països

la UAB va participar en el viatge a Moçambic que es va dur

de l’àmbit europeu. Cal remarcar un lleuger retrocés en el

a terme al maig en el marc del Programa DIGU, coordinat

nombre de visites totals rebudes respecte del curs anterior

per l’ACUP i que té per objectiu col·laborar amb diverses

i un increment en el percentatge de visites provinents de

universitats africanes en l’àmbit de la gestió universitària.

països europeus.

La UAB també ha participat en diverses trobades espe-

Entre les diverses visites rebudes, destaquen les de dues

cialitzades en relacions internacionals en l’àmbit universitari.

delegacions. D’una banda, la visita del comissionat de la

Concretament, la UAB va participar en la conferència anual

Daegu-Gyeongbuk Free Economic Zone Authority (República

de l’Asia-Pacific Association for International Education

de Corea), amb la qual es va signar un acord de col·laboració.

(APAIE), celebrada el mes d’abril a Pequín, i a la fira anual

De l’altra, la visita d’una delegació de la Universitat de

de l’Association of International Educators (NAFSA), celebrada

Zhejiang (la Xina), encapçalada pel seu president, amb la

el mes de maig a Los Angeles, en tots dos casos dins el

qual ja es col·labora a través del programa propi de mobilitat

marc de l’estratègia de projecció internacional de l’associació

i amb la qual s’està elaborant un projecte per col·laborar en

Aliança 4 Universitats (A4U). A més, la vicerectora de

diverses àrees de l’àmbit de doctorat. Aquestes dues visites

Relacions Internacionals va participar en el tercer simposi

prenen especial rellevància perquè palesen l’enfortiment de

sobre rànquings universitaris organitzat per la Universitat de

les relacions amb l’Àsia Oriental, que la UAB està incentivant

Leiden (Països Baixos).
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Participació en xarxes i consorcis
En el marc de l’European Consortium of Innovative Universities (ECIU), s’ha participat, com cada any, a les dues grans
reunions de la xarxa: l’Executive Board Meeting i l’ECIU
Board Meeting. Així mateix, en el curs 2008-09 s’han organitzat diverses jornades, seminaris i trobades a les quals
han assistit representants diversos de la UAB. A més, l’abril
de 2009 es va organitzar el tercer (i darrer) seminari de l’ECIU

Pel que fa al consorci del CASB, cal remarcar en primer lloc

Leadership Programme, coordinat per la Universitat de

la incorporació al consorci de la Universitat d’Stanford (EUA).

Twente (Països Baixos), al qual van participar tres represen-

El projecte, doncs, es consolida, com també fa palès el fet

tants de Gerència de la UAB.

que, en aquest segon any d’aplicació, 62 estudiants ameri-

La UAB també ha participat activament en les diverses
activitats relacionades amb la promoció exterior de les quatre
universitats que conformen l’associació Aliança 4 Universitats,
entre les quals cal destacar la participació en fires i trobades
especialitzades amb l’objectiu de donar a conèixer aquesta
iniciativa (vegeu més amunt i el capítol 02).

cans hagin vingut a fer una estada d’un semestre o un any
acadèmic; concretament, 30 d’aquests alumnes han escollit
94

la UAB per matricular-se d’assignatures en diverses facultats.
En l’àmbit dels estudis de doctorat, s’han convocat i atorgat
les beques del CASB Fellows Program per al curs 2009-10.
En l’àmbit institucional, el mes de novembre de 2008 el
CASB va rebre una delegació de la Comissió d’Ensenyament

Dins les diverses activitats que duu a terme l’ACUP, cal

Superior del Congrés dels Estats Units.

destacar la signatura d’un conveni amb l’Institut Catalunya
Àfrica i cinc universitats africanes: Universitat Cheikh Anta
Diop (Senegal), Universitat de Yaoundé I (Camerun),
Universitat Eduardo Mondlane (Moçambic), Universitat
d’Antananarivo (Madagascar) i la Universitat Nacional de
Guinea Equatorial (Guinea Equatorial) per tal de col·laborar
en el desenvolupament institucional i la gestió universitària
d’aquestes universitats.

Finalment, cal destacar que la participació de la UAB en
l’Institut Confuci es consolida i que la propera tardor es
duran a terme proves de nivell de xinès a les instal·lacions
de la UAB. Està prevista la visita de representants de Hanban,
l’institució xinesa de promoció internacional de la llengua i
la cultura xineses, a la UAB a finals del mes de juliol.
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Avaluació de les relacions internacionals de la UAB

El programa de mobilitat propi de la UAB a països no

Amb l’objectiu d’assegurar la qualitat de les relacions

europeus ha representat la sortida de la Universitat de 196

internacionals de la UAB, la Universitat va posar en marxa

estudiants, xifra que representa un increment del 35 %

el curs passat un procés d’autoavaluació a partir del model

respecte a l’any anterior. La UAB ha rebut un total de 255

proposat per l’ANECA. L’informe d’autoavaluació, que es va

estudiants, quantitat que representa un increment del 31 %.

completar al final de 2008, constituirà el document de

Un 63 % dels estudiants que arriben i un 75% dels que

referència per a l’avaluació externa que es durà a terme en

marxen mitjançant aquest programa són noies. Aquests

col·laboració amb l’AQU, i està previst que hi participi un

intercanvis es duen a terme gràcies a 195 acords amb 89

comitè de caràcter internacional.

universitats de 28 països diferents.

Programes de mobilitat i projectes internacionals

El nombre de participants en el programa

Durant el curs 2008-2009, la UAB ha continuat participant en

de mobilitat propi de la UAB ha augmentat

el programa Erasmus. Concretament, hi han participat 769

més d’un 30 %

alumnes de la UAB, que han fet, com a mínim, una estada
d’un semestre en universitats europees. D’altra banda, la UAB

Durant el curs 2008-2009, l’Àrea Internacional de la FUAB

ha acollit un total de 1.188 estudiants europeus. Cal destacar

ha treballat en la consolidació del programa Study Abroad

que el nombre de noies que participa en el programa dobla

en estudis regulars, impartit als campus de Bellaterra i

amb escreix el nombre de nois. Dins del mateix programa,

Sabadell. Pel que fa a la modalitat Study Abroad Preesta-

115 professors de la UAB i 15 membres del PAS han fet

blert, que es fa a la Casa Convalescència, se n’ha ampliat

estades en altres universitats europees. Val a dir que, en el

l’oferta, amb un nou centre a Barcelona dins del campus

marc del programa Erasmus, la UAB té establerts 1.190 acords

de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià i 8 noves assig-

bilaterals amb un total de 522 universitats de 29 països.

natures que s’han començat a impartir al gener de 2009.

Pel que fa als programes de col·laboració estatals, cal
destacar que la novena convocatòria del programa SènecaSicue ha comportat la mobilitat de 256 estudiants, dels quals
135 han estat acollits per la nostra universitat, mentre que
127 estudiants de la UAB ho han estat en altres universitats
de l’Estat espanyol. En aquest programa, dos terços dels
participants són noies. En el marc d’aquest programa, s’ha
establert un total de 440 acords.

S’han organitzat cursos fets a mida per a l’Instituto Tecnológico de Monterrey, la també mexicana Universidad de
Celaya i les universitats nord-americanes de Drew, Texas
A&M, Texas State i Embry-Riddle Aeronautical, així com
per a l’agència educativa nord-americana ASA. En total,
1.100 estudiants han gaudit del programa durant aquest
curs, un 20% més que el curs anterior.

PROJECCIÓ EXTERIOR I COOPERACIÓ

Acollida i suport als estudiants internacionals
L’International Welcome Point (IWP) du a terme diferents
tasques de suport al col·lectiu internacional de la UAB:
informació útil abans de l’arribada, suport en l’obtenció del
visat des del país d’origen i la gestió d’una part dels tràmits
legals i administratius que cal fer per a regularitzar l’estada
al nostre país.
Aquest curs l’IWP ha realitzat 11.564 atencions a visitants
internacionals, entre les quals atencions destaquen les
4.203 relacionades amb estudiants dels diferents programes
d’intercanvi i Study Abroad, les 5.735 relacionades amb
l’obtenció i renovació del permís d’estada legal a Espanya,
i les 684 de suport en l’obtenció del permís o autorització
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de treball. També ha estat molt important el volum d’aten-

El programa Erasmus aplega PAS d’arreu

cions, 766, fetes als becaris internacionals de postgrau

d’Europa a la UAB

(MAEC-AECID, ALBAN, IFP/FORD, CONACYT, Fundación
Carolina, etc.). L’IWP, conjuntament amb l’Escola de
Postgrau, també ha donat suport en l’obtenció i gestió d’un
total de 230 beques de postgrau per a estudiants
internacionals.

L’Àrea de Relacions Internacionals ha organitzat del
18 al 22 de maig la segona estada formativa Erasmus
per a personal d’altres universitats europees. En
aquesta segona edició hi ha hagut 24 participants
provinents de diversos països europeus i amb perfils

D’altra banda, i des d’aquest curs 2008-2009, l’IWP

professionals diferents dins les seves institucions

s’encarrega de donar d’alta i vincular a la UAB totes aquelles

d’origen. L’objectiu de la mobilitat Erasmus per a

persones que per diverses raons hi fan estades, especialment

personal de les universitats és que els beneficiaris

les persones relacionades amb projectes de recerca, sense

aprenguin de les experiències i bones pràctiques de

estar matriculades ni contractades. Així, s’han vinculat a la

la institució de destí i puguin aplicar-les al seu lloc

UAB 41 professors i investigadors internacionals, 41

de treball actual. Durant aquest curs acadèmic la

estudiants de postgrau que feien estades de recerca, i 2

UAB ha participat en el programa amb 15 membres

estudiants de grau.

del PAS, que han fet una estada a diferents
universitats europees.
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Cooperació internacional
Cooperació per al desenvolupament

Fons de Solidaritat. El Fons de Solidaritat està constituït per

La Fundació Autònoma Solidària (FAS) treballa per a enfortir

aportacions de la Universitat, del professorat, del personal

la cooperació i els llaços de col·laboració entre la UAB i les

d’administració i serveis, i de l’alumnat. Aquest curs un total

universitats de països del sud. Són moltes les persones de

de 2.817 estudiants hi han fet una aportació.

la comunitat de la UAB que comparteixen aquesta inquietud
i que volen que el coneixement i l’experiència de la universitat
contribueixin a lluitar contra les desigualtats entre el nord
i el sud. Des de l’Àrea de Cooperació al Desenvolupament
de la FAS es vol facilitar que aquestes persones puguin dur
a terme projectes i accions de cooperació internacional.
S’ofereix informació sobre convocatòries i ajuts de
cooperació, s’assessora sobre la gestió de projectes i
s’atorguen ajuts del Fons de Solidaritat en les seves

El Fons dóna suport a projectes que aposten pel
desenvolupament dels pobles i dels col·lectius més
desafavorits i pel respecte dels drets humans, i en els quals
intervenen directament persones de la universitat, que
posen al servei dels països del sud els seus coneixements.
Es prioritzen les accions de cooperació interuniversitària
adreçades a la millora de la qualitat docent, la creació de
capacitat de recerca i la millora en la gestió universitària de
les universitats del sud.

convocatòries.
Aquest any s’han atorgat gairebé 90.000 €, que serviran
Convençuts que un altre món és possible a partir d’un canvi
en les nostres actituds, la sensibilització és una de les
prioritats de l’Àrea, amb la intenció de fomentar l’acció
transformadora i la participació social. Mitjançant xerrades,

per a finançar vuit propostes en l’àmbit de la cooperació
per al desenvolupament a Guatemala, Nicaragua, Perú,
Ghana, Gàmbia i Tanzània, i quatre de sensibilització i
educació per al desenvolupament.

tallers, exposicions, cinefòrums i altres activitats es vol
generar el debat i la reflexió sobre les causes de
l’empobriment econòmic i les desigualtats entre països.

IV Setmana de la Cooperació. Més de cent persones i un
total de vint entitats i col·lectius van participar a la IV Setmana
de la Cooperació a la UAB, que va tenir lloc del 4 al 8 de

De les accions dutes a terme enguany, cal destacar la quarta edició de la Setmana de la Cooperació a la UAB, la gestió
del Fons de Solidaritat, l’organització del IV Congrés
Universitat i Cooperació i de la Trobada de Contraparts
Universitàries del Sud.

maig al campus de la UAB i que va combinar una variada
proposta d’activitats: xerrades, cinefòrums, tallers, teatre,
exposicions i accions sostenibles a la plaça Cívica. Aquesta
edició, “Recursos naturals, una oportunitat?”, va ser un
espai d’aprenentatge, debat i reflexió sobre els conflictes
entorn dels recursos naturals als països del sud i les
alternatives que es plantegen des del nord com a resposta
a la crisi energètica i l’actual model de consum.

PROJECCIÓ EXTERIOR I COOPERACIÓ

Trobada de contraparts universitàries del sud
Organitzada per les universitats catalanes els dies 29 i 30
de juny, va aplegar un total de 24 universitats i 15
representants de països del Sud, vinguts d’Amèrica Llatina
i d’Àfrica per analitzar, avaluar i millorar les polítiques,
estratègies i accions de cooperació al desenvolupament
entre les universitats catalanes i les seves contraparts de
països del Sud.

Aquesta trobada neix a amb l’objectiu
d’aprofundir i completar l’anàlisi de la
cooperació universitària al desenvolupament
Aquest espai de diàleg, d’intercanvi i d’aprenentatge mutu
va propiciar un debat a partir dels principals àmbits
d’actuació de la cooperació universitària al desenvolupa-
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Gàmbia adopta un pla contra l’ablació
genital femenina

ment: la formació i els seus instruments; els programes i

La UAB ha fet una visita institucional a Gàmbia en

projectes d’enfortiment institucional dels sistemes

el marc del projecte Iniciació sense mutilació, dirigit

universitaris; els programes de recerca; i els programes i

per la investigadora de la UAB Adriana Kaplan,

projectes d’assessorament i suport tècnic a programes

l’objectiu del qual és l’abolició de la mutilació genital

de desenvolupament.

femenina. La visita, encapçalada per la vicerectora

A més, es va aprofitar perquè quatre contraparts de la UAB,

de Relacions Internacionals, Mercè Unzeta, vol donar

provinents d’Angola, El Salvador, Nicaragua i Marroc, que

suport a la millora de la salut pública d’aquest país

havien assistit a la Trobada, visitessin el Campus de Bellaterra

a través de les accions realitzades pel Grup

per desenvolupar un seguiment i avaluació dels projectes

Interdisciplinari per a la Prevenció i l’Estudi de les

realitzats en els últims anys i establir noves vies de

Pràctiques Tradicionals Perjudicials (GIPE/PTP), la

col·laboració.

Fundació Autònoma Solidària i la contrapart local,
l’ONG Wassu Gambia Kafo.

L’encontre ha rebut el suport de l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament i de la Direcció de Relacions
Internacionals de la Diputació de Barcelona.
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07

Durant el curs 2008-2009 s’han dut a terme un conjunt
d’actuacions amb l’objectiu de donar suport als diferents
col·lectius universitaris i d’organitzar i executar les polítiques
de gestió dels recursos humans.
En primer lloc, pel que fa al col·lectiu d’estudiants, cal
destacar el desenvolupament i consolidació de programes
d’informació i assessorament i la posada en marxa del
programa Parlem de Gènere.
El segon bloc del capítol posa en relleu les actuacions
principals en l’àmbit dels recursos humans.
A continuació, el capítol descriu les accions dutes a terme
en l’àmbit de la seguretat i la salut laboral, i en destaca la
constitució dels comitès de seguretat dels centres amb

Inauguració de la Torre Vila-Puig

l’objectiu de vetllar per integrar la prevenció de riscos en
El 10 de novembre va tenir lloc la inauguració de la
les activitats docents, de recerca i de suport, així com fer
nova seu de l’Associació d’Amics de la UAB i del Club
el seguiment i la promoció de la seguretat i la salut dins
Universitari UAB, a la Torre Vila-Puig. Les instal·lade l’àmbit.
cions de la Torre Vila-Puig, al campus universitari de
Quant a les actuacions dutes a terme en matèria d’igualtat

Bellaterra, s’han habilitat per convertir-les en un punt

de condicions de treball i de promoció professional, el capítol

de trobada dels membres de la comunitat universitària.

descriu les principals accions realitzades per l’Observatori

L’edifici, que acull les reunions i seminaris del Club

per a la Igualtat. En aquest sentit, cal destacar l’elaboració

Universitari UAB, el gestiona i administra l’Associa-

de l’informe La situació de les persones amb discapacitat a

ció d’Amics de la UAB. D’aquesta manera, es pretén

la UAB. Proposta de mesures per a la inclusió i dades per a

que tant els socis d’aquest ens com tot el personal

un diagnòstic que desenvolupa una proposta de pla d’acció

acadèmic i el personal d’administració i serveis de la

per a la inclusió i la igualtat d’oportunitats d’aquest col·lectiu.

UAB, hi puguin accedir per tal de portar a terme tota

Finalment, el capítol destaca l’activitat anual del síndic de

mena d’activitats d’extensió universitària.

greuges, que aporta un seguit de reflexions fruit de la seva
actuació durant l’any 2008.

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Estudiants
De les accions dutes a terme en l’àmbit de l’alumnat, cal

Mitjançant el programa d’assessorament als estudiants se’ls

destacar les actuacions per consolidar i desenvolupar els

orienta en la interpretació de les normatives acadèmiques i de

programes i serveis d’informació, assessorament i participació

funcionament de la UAB. S’han rebut més de sis-centes

existents —alguns dels quals estan destinats a tot

consultes en poc més d’un any, fetes per correu electrònic,

l’estudiantat i d’altres a col·lectius específics, com ara

per telèfon o presencialment. Cal destacar que aquest darrer

estudiants de nou accés o estudiants internacionals—, i la

curs s’ha iniciat un servei d’assessorament especialitzat en

posada en marxa d’un nou programa, concretament, del

beques i s’ha posat en marxa un cercador d’ajuts i beques per

programa Parlem de Gènere.

a estudiants.

El web de l’ETC
Aquest curs el web dels estudiants de l’Autònoma acull una
nova secció, “Bloc de blocs”, en què els usuaris poden afegir

S’ha iniciat un servei d’assessorament
especialitzat en beques i s’ha posat en marxa
un cercador d’ajuts i beques per a estudiants

ells mateixos els seus blocs. S’han mantingut les seccions
d’actualitats del campus i d’activitats dels col·lectius, una

Programa de suport a estudiants internacionals

agenda d’activitats introduïdes pels usuaris, una secció de

La UAB té un programa específic d’atenció a estudiants

consultes i d’oferta de beques, una secció d’anuncis —en la

estrangers amb l’objectiu de facilitar-los l’acollida, l’estada i la

qual destaca especialment la borsa d’habitatge— i la secció

integració a la universitat i al país. La Unitat d’Estudiants i

de les activitats culturals i artístiques de Cultura en Viu. Alhora,

Cultura organitza diverses activitats participatives. En primer

el web continua donant suport tecnològic a les inscripcions i

lloc, jornades de benvinguda institucional als estudiants de

al seguiment dels programes que es desenvolupen a l’ETC.

grau (al setembre i al febrer) i de postgrau (a l’octubre) amb

Associacions i participació d’estudiants

l’objectiu d’informar-los de tots els serveis que els són adreçats

Durant aquest curs, a la UAB hi ha hagut 84 col·lectius

i de posar-los en contacte amb la comunitat activa d’estudiants

d’estudiants actius i s’han presentat setanta projectes per a

a través dels col·lectius organitzats.

rebre ajuts econòmics o logístics. La tutoria integral que es
desenvolupa durant la preparació i l’execució de cada projecte
permet a l’estudiant aprendre competències transversals
d’organització, responsabilitat, cooperació i treball en xarxa.
A més, es dóna suport tant a la constitució d’associacions com
a la gestió quotidiana econòmica i organitzativa d’aquestes.

102

103

ESTUDIANTS

D’altra banda, es duu a terme un programa d’excursions i

Programes de suport a l’estudi

visites, organitzat amb l’objectiu de donar a conèixer els

El Programa d’Assessorament Psicopedagògic s’ha con-

indrets característics del país, així com de fomentar la relació

solidat plenament, amb una mitjana d’atencions individu-

i la coneixença entre estudiants internacionals de diferents

als fetes al llarg dels darrers cursos de 70 estudiants per

procedències, l’èxit del qual es fa palès per l’alt nivell de

curs, aproximadament. Les sessions de seguiment i suport

participació aconseguit, de més de 500 estudiants.

són setmanals i han implicat de 4 a 22 trobades per persona

L’atenció directa a estudiants internacionals, amb més de

atesa. També n’hi ha una versió en línia, el xat Parlem-ne.

240 consultes fetes a través de diferents mitjans, resulta

Cal destacar que aquest curs una vintena d’universitats

decisiva per a detectar i solucionar les necessitats de la

de l’Estat espanyol han constituït la Associació de Serveis

comunitat visitant. Finalment, s’ha mantingut el concurs

Psicològics i Psicopedagògics Universitaris, que presideix

de relats i fotografies d’estades d’intercanvi, amb l’objectiu

la UAB.

de mostrar experiències d’intercanvi d’estudiants locals
i visitants.

En el marc del Programa d’Assessors d’Estudiants, alumnes
de cursos superiors assessoren els nouvinguts. Els estu-

Per acabar, cal destacar que es desenvolupen per segon

diants assessors reben formació específica en diversos

any dos programes d’activitats d’acompanyament i suport

àmbits, que els permet desenvolupar la funció d’asse-

entre iguals per als estudiants internacionals, amb l’objectiu

ssorament dels seus companys i companyes de primer. A

d’afavorir-ne la integració a la comunitat de la UAB i a la

les titulacions en què el programa s’ofereix, s’ha incorpo-

societat catalana en general (programa Mentor) i de facilitar

rat l’eina del Bloc dels assessors com a suport de comunica-

l’intercanvi lingüístic amb estudiants locals (programa

ció via web.

Tàndem). Aquest curs el programa Mentor s’ha posat en
marxa a tres facultats: Traducció i Interpretació, Ciències
de l’Educació, i Ciències Polítiques i Sociologia. Pel que
fa al programa Tàndem, s’han rebut més d’un miler de
sol·licituds i, finalment, hi han participat 296 estudiants el
primer semestre i 366 estudiants el segon semestre.

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Cada any hi ha implicats al voltant d’una vintena de titulacions i un centenar d’assessors i assessores, i es reben
unes dues mil sol·licituds d’estudiants de primer que volen
assessorament.
Parlem de Gènere
Aquest any s’ha iniciat un nou programa en conveni amb
l’Institut Català de les Dones, el programa Parlem de Gène
re. Es tracta d’un programa actualment en desenvolupament, que neix amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumnat en casos de desigualtats, discriminacions i violència de gènere.

I Fòrum Virtual d’Ocupació de la UAB
La setmana del 15 al 21 de desembre de 2008 va
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tenir lloc el primer Fòrum Virtual d’Ocupació de la
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UAB, organitzat per l’oficina Treball Campus. El Fòrum
Virtual pretén ser un punt de trobada d’estudiants i
de persones acabades de titular amb les empreses
i les institucions que els han d’acollir en un futur
immediat. En el web www.forumvirtualuab.cat els
estudiants inscrits van poder conèixer les empreses
contractants. A més, van poder deixar el seu currículum
en línia als estands que més els interessaven, xatejar
amb els responsables de recursos humans, assistir
a col·loquis per xat i consultar les ofertes d’ocupació
i de pràctiques.

RECURSOS HUMANS

Recursos humans
Durant el curs 2008-2009 l’àmbit acadèmic de la UAB ha
centrat la seva actuació en l’aplicació de les línies generals
del nou model de carrera acadèmica. Així, enguany, s’han
dut a terme dues convocatòries per a la incorporació del
personal investigador en formació i s’ha continuat impulsant
la mobilitat de doctors. En aquest sentit, cal destacar que
s’ha doblat el nombre de places ofertes en la segona
convocatòria d’estades postdoctorals de les universitats de
l’A4U. A més, s’ha dut a terme la tercera convocatòria per
fer estades postdoctorals a la UAB.
A més, cal assenyalar que aquest curs s’ha dut a terme la
primera convocatòria del nou programa de sabàtics de 10
anys amb l’objectiu de promoure i millorar la qualitat de les
activitats investigadores del personal acadèmic de la UAB.

Acollida al nou personal de la UAB

Durant el curs acadèmic 2008-2009, s’ha continuat treba-

La UAB ha dut a terme dos actes de benvinguda al

llant en la concreció del model de dedicació acadèmica del

nou professorat associat i lector (15 de setembre) i al

professorat i en l’elaboració d’un nou programa de promoció

nou personal investigador en formació (10 d’octubre).

de càtedres d’universitat, un cop finalitzat el programa iniciat

A les xerrades se’ls va parlar sobre l’estructura de la

el curs 2001-2002, per tal de reconèixer el professorat amb

carrera acadèmica de la UAB, sobre la importància

trajectòries professionals brillants que satisfacin uns criteris

d’oferir una bona docència i sobre les diverses

de qualitat rigorosos.

possibilitats de formació i de millora permanent que
ofereix la UAB. D’altra banda, poc abans de l’estiu va

D’altra banda, s’ha seguit el procés de regularització de les
tenir lloc la darrera sessió d’acollida als nous auxiliars
places de TEU a TU d’acord amb el canvi de mecanisme
administratius del PAS funcionari on se’ls va facilitar
d’acreditació de l’ANECA que ha substituït l’habilitació.
informació general sobre les seves tasques i condiS’han regularitzat 28 places en total.
cions i drets com a treballadors de la UAB.
Finalment, cal destacar que el 18 de juliol va tenir lloc un
acte d’agraïment als professors i investigadors de la UAB
que han rebut premis, distincions i reconeixements d’altres
institucions, per la seva activitat acadèmica i de recerca al
llarg dels últims anys.

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

La UAB ha aprovat aquest curs la regulació del fons d’acció
social (FAS) del personal d’administració i serveis. En data
28 de juliol de 2008, l’Equip de Govern i el Comitè d’Empresa
del PAS laboral de la UAB van signar l’acord de regulació
del fons d’acció social del PAS laboral en compliment del
que disposa l’article 55 del Vè Conveni col·lectiu del PAS
laboral de les universitats públiques catalanes. Tanmateix,
atès que la voluntat de l’Equip de Govern i de la Gerència
és l’homologació de mesures de caire social entre els dos
col·lectius del personal d’administració i serveis, el laboral
i el funcionari, el 17 de desembre 2008 es va signar l’acord
per a la regulació del fons d’acció social del personal
funcionari.
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L’acord regula la tipologia d’ajut, el procediment de gestió

Homenatge a les persones jubilades

que cal seguir i el sistema d’adjudicació dels ajuts del fons

El 17 d’abril, la UAB va reunir, en un dinar de comiat,

per al PAS laboral. Aquest fons s’ha dotat, tal com s’ha

els membres del PAS que es van jubilar el darrer any.

establert a cadascuna de les universitats públiques catala-

Cada taula va aplegar una persona jubilada acom-

nes, amb un import del 0,5 % de la massa salarial.

panyada pels seus convidats. El gerent, Gustau Folch,

En l’assignació de les partides d’aquest fons es prioritzaran

i el vicegerent de Recursos Humans, Ramon Bonastre,

els ajuts a fons perdut per a treballadors que tinguin fills

van agrair als assistents la feina feta durant aquests

amb discapacitats psíquiques o sensorials a càrrec seu.

anys i van desitjar-los un bon esdevenidor. En nom

Podrà prendre part en aquesta convocatòria el personal

dels jubilats va parlar Antoni Cierco, de l’Àrea d’Afers

laboral de la UAB amb contracte fix o contracte de durada

Acadèmics. El dia 31 d’octubre també es va fer un

determinada inclòs en l’àmbit del V Conveni col·lectiu, en

acte dedicat al col·lectiu del PAS que fa 25 anys que

situació de servei actiu en el moment de sol·licitar l’ajut o

treballa a la UAB.

bé en situació d’incapacitat temporal o en excedència per
tenir cura de familiars o a causa de violència de gènere.
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Seguretat i salut laboral

Per a la implementació de mesures correctores, el 2008

Aquest curs acadèmic ha estat marcat pel desplegament de

s’han destinat 517.962,03 €, que han servit per a millorar

l’Acord 57/2007, de 19 de desembre, del Consell de Govern

estructures i espais, per a instal·lar sistemes d’emergència

sobre funcions i responsabilitats en prevenció de riscos

i de lluita contra el foc, i mesures de seguretat en zones de

laborals a la UAB. Una de les accions per integrar la prevenció

vianants, i també per a aplicar millores ergonòmiques i

a tots els àmbits ha estat la creació d’unes comissions d’abast

d’adequació dels llocs de treball. Pel que fa a la partida per

territorial denominades comitès de seguretat dels centres

a mesures preventives de caràcter general, enguany s’han

(CSC) que, amb el suport i l’assessorament del Servei de

reconegut despeses per un import de 91.976,73 €. Finalment,

Prevenció, tenen per objectiu vetllar per integrar la prevenció

cal destacar que, arran de la convocatòria d’ajuts per a la

de riscos en les activitats docents, de recerca i de suport, així

millora de la seguretat als laboratoris de recerca, als laboratoris

com fer el seguiment i la promoció de la seguretat i la salut

de docència i per a la compra d’EPI, s’han incorporat millores

dins de l’àmbit. Els CSC estan presidits per l’administrador

per un import total de 242.105,89 €.

o administradora de centre i en formen part membres del
deganat o la direcció del centre i de les direccions dels
departaments, instituts i grups de recerca presents al centre.
Durant el curs 2008-2009 s’han constituït el 70 % dels CSC.

El curs 2008-2009 s’han finalitzat les avaluacions inicials de
tota la UAB, s’han concretat els criteris de revisió i s’han
establert les inspeccions. D’altra banda, es continua amb
la tasca d’incidir en l’elaboració i el desenvolupament de

S’ha elaborat un mapa de riscos de la UAB a partir de les

protocols i plans d’autoprotecció. S’ha consolidat la realització

avaluacions inicials efectuades fins a l’abril de 2008, tenint

de simulacres com a mitjà per a estar preparats per a l’acció

en compte els riscos de nivell moderat i greu. El document

en cas d’emergència real; a l’inici de curs, se n’ha fet un de

es considera una referència o un instrument d’ajuda per als

general del campus de Bellaterra i, durant el curs, a diferents

responsables dels àmbits, que els permet prioritzar les

facultats i centres de recerca.

necessitats i les sol·licituds d’ajut, detectar les necessitats
de formació preventiva i dimensionar i gestionar els equips
de protecció individual (EPI).

S’ha enllestit el procediment per a la Protecció dels
treballadors especialment sensibles als riscos derivats del
treball i s’ha consolidat la coordinació interna entre la Unitat

El 2008 es va endegar un pla de xoc per a garantir una formació

de Salut Laboral (USL), RH i l’OSP per al seguiment de les

preventiva correcta del personal. S’han impartit 121 sessions

mesures correctores derivades de la vigilància de la salut.

amb 1.934 assistents, dels quals el 10 % han estat personal
acadèmic i el 7,5 % personal d’investigació en formació. El
nombre total d’hores de formació preventiva rebuda ha estat
de 12.023 hores, enfront de les 2.687 hores del 2007.

Està en fase d’elaboració una base de dades per al seguiment
de les mesures correctores que ha de permetre, amb la
implicació dels diversos àmbits, recollir tota la informació
de l’activitat preventiva i correctiva de la UAB.
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Observatori per a la igualtat
La voluntat de la UAB de superar les diverses formes de
desigualtat que es poden presentar al si de la nostra comunitat
va empènyer el Consell de Govern a considerar la necessitat
d’ampliar l’abast de les activitats de l’Observatori per a la
Igualtat a àmbits com la discapacitat i les desigualtats
socioeconòmiques (immigració, edat i orientació sexual).

al personal acadèmic, a les unitats i oficines d’igualtat de

Aquesta ampliació, aprovada el juny de 2007, es va posar

les universitats, i a les agències d’avaluació en l’àmbit estatal

en marxa el 2008 amb la consideració de la situació de les

i autonòmic (ANECA, AQU i Instituto de la Mujer). En la

persones amb discapacitat i s’ha consolidat durant aquest

jornada es van desenvolupar dos tallers de treball orientats

curs amb l’elaboració d’un informe de diagnòstic i d’una

a estimular el debat i recollir l’estat d’opinió respecte als

proposta de mesures per a la inclusió de les persones

factors subjectius i informals que condicionen la trajectòria

amb discapacitat.

acadèmica de les professores. Aquests tallers van finalitzar
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En l’informe La situació de les persones amb discapacitat
a la UAB. Proposta de mesures per a la inclusió i dades
per a un diagnòstic es fa un diagnòstic de la situació de les
persones amb discapacitat a la UAB i es desenvolupa

amb l’elaboració d’un conjunt de propostes d’intervenció
que es van presentar en la cloenda de l’acte, amb la rectora
Ana Ripoll, la vicerectora de Relacions Institucionals Maria
José Recoder i representants del CUR, l’ANECA i l’AQU.

una proposta de pla d’acció per a la inclusió i la igualtat

Cal destacar també la difusió de la Guia per a l’ús no sexista

d’oportunitats d’aquest col·lectiu.

del llenguatge a la Universitat Autònoma de Barcelona,

Quant a la primera Proposta de pla d’acció per a la inclusió
de les persones amb discapacitat a la UAB, aquesta es basa
principalment en el marc legal vigent, en les aportacions de
les millors pràctiques dutes a terme a les universitats pioneres
en atenció a la discapacitat en l’àmbit mundial i en el treball
de camp dut a terme a la mateixa UAB.
Pel que fa a l’àmbit de les desigualtats de gènere, el juny
de 2009 l’Observatori per a la Igualtat de la UAB, juntament
amb la Dra. M. Jesús Izquierdo, va organitzar la jornada de
treball “Dels factors que incideixen en la trajectòria acadèmica
de les dones a les polítiques d’igualtat”, trobada adreçada

elaborada pel Servei de Llengües per encàrrec de
l’Observatori, la qual ofereix un conjunt de recursos o
estratègies lingüístiques en l’ús del català, el castellà i l’anglès
per evitar, sempre que sigui possible, el masculí com a
genèric i incorporar d’aquesta manera la presència de les
dones en els textos redactats.
Finalment, fem esment del nou disseny del web de
l’Observatori, l’elaboració d’una versió adaptada del web,
l’ampliació de continguts i la creació de tres noves seccions
sobre discapacitat, salut i gènere, i violència de gènere, les
dues darreres dins la secció La desigualtat dona/home.
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Síndic de Greuges
El Síndic de Greuges és l’òrgan encarregat de vetllar pel

quan ha estat possible. S’han rebut queixes en què es

respecte als drets i les llibertats dels membres de la comuni-

reclamava més diàleg i la supressió dels expedients oberts,

tat universitària. Entre les seves funcions, s’ha de destacar

i es protestava per l’aplicació puntual de mesures de seguretat

que el síndic és responsable de rebre les queixes i

amb la intervenció de les forces de seguretat, d’una banda,

observacions que se li formulin sobre el funcionament de la

i s’han rebut queixes en què es reclamava una normalització

Universitat i valorar-les i realitzar, a petició de les parts

de la vida acadèmica i es protestava per l’impediment d’accés

interessades, funcions d’arbitratge.

a les aules per l’acció d’unes minories, d’una altra banda.

El Claustre de la UAB va aprovar, el 18 de març de 2009, el

Enguany les queixes remeten a alguns temes habituals, com

nomenament del catedràtic de Química Orgànica Josep

ara la concessió de beques, els desajustos deguts a períodes

Font Cierco com a nou síndic de greuges de la Universitat,

de transició o a la manca de places, en concret per a la

en substitució del Sr. Jordi Porta.

consecució del CAP o per a l’accés a la Facultat de Medicina

Aquest any 2008 s’han atès 107 sol·licituds d’intervenció,
és a dir, s’ha sobrepassat la mitjana de queixes dels darrers anys. Malgrat tot, s’hauria d’interpretar que aquest fet
s’ha produït perquè cada cop es coneixen més l’existència

de la UAB, i altres d’atribuïbles també a la conciliació entre
vida laboral o familiar i vida universitària. De tota manera,
caldria destacar els temes següents.
1. Els canvis de programació acadèmica i els períodes

i les funcions del síndic. Si observem altres universitats,

de transició

estem una mica per sobre de la mitjana, però dins de les

Hi ha problemes en el període de transició que es produeix

proporcions més freqüents.

en el canvi d’un pla d’estudis. Estudiants que comptaven

A part d’aquestes intervencions, enguany hi ha hagut el
conflicte derivat de l’aplicació de l’anomenat Pla de Bolonya,
en el qual el síndic ha procurat intervenir com a mediador

poder aconseguir un certificat a partir d’uns requisits
vigents fins al moment, tendeixen a incrementar el nombre
de crèdits de les matrícules corresponents abans que no
canviïn el pla. El desajust entre les sol·licituds i el límit de
places disponibles crea situacions difícils de gestionar,
però que caldria preveure.

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

2. Les característiques de l’estudiant actual

de professionals que es fa patent en els nostres serveis

També cal tenir presents els problemes derivats del tipus

sanitaris, no es pugui acollir una població d’estudiants

d’estudiant que durant els darrers anys s’ha incorporat

disposats a fer la carrera i amb una nota de tall superior

a la vida universitària: els estudiants que treballen i que

a la mitjana.

necessiten específicament els grups de matí o tarda, que
tenen responsabilitats familiars o que temporalment no
poden complir les obligacions acadèmiques d’una
universitat presencial com és la UAB.
3. L’accés a la Facultat de Medicina de la UAB

4. La llengua catalana a la Universitat Autònoma
La universitat és lògicament multilingüe, però el fet que
la llengua catalana sigui la pròpia de la Universitat
Autònoma segons els seus estatuts, sembla que hauria
de comportar que almenys la comprensió d’aquesta

Algunes facultats tenen més demanda que oferta de

llengua fos un requisit generalitzable. Alguns estudiants

places. La Facultat de Medicina no n’és una excepció.

s’han queixat de la impossibilitat de seguir la majoria de

En tot cas pot semblar sorprenent que, atesa la demanda

les seves classes en llengua catalana.
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QUEIXES GESTIONADES PEL SÍNDIC DE GREUGES PER ÀMBITS 2008
DOCÈNCIA I AVALUACIÓ 29%
TRÀMITS ACADÈMICS 45%
SERVEIS 14%
BEQUES 5%
CONTRACTES I RETRIBUCIONS 7%

TOTAL 107 QUEIXES

GESTIÓ AMBIENTAL
MOBILITAT I ACCESSIBILITAT

CAMPUS
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GESTIÓ AMBIENTAL

Gestió ambiental
Durant aquest curs acadèmic, la Universitat ha continuat
impulsant una gestió ambiental activa a través de diferents
projectes que s’han fet en el marc del Pla d’acció per a la
sostenibilitat de la UAB, del qual actualment s’implementen
les actuacions previstes per al període 2007-2010.
Pel que fa a les actuacions d’estalvi energètic, s’han dut a
terme diferents iniciatives per a millorar l’eficiència energètica
dels edificis, tant en ampliacions com en reformes d’espais.
Algunes d’aquestes actuacions han estat subvencionades
parcialment per l’Institut Català d’Energia (ICAEN). La
implementació de mesures d’eficiència energètica, tant en
l’enllumenat com en la climatització d’espais, tindrà continuïtat
durant els propers anys.

Punts d’informació ambiental
Pel que fa a l’ús d’energies renovables, l’any 2008 va entrar
en funcionament una segona instal·lació solar tèrmica al

Durant aquest curs acadèmic s’ha instal·lat una xarxa

Servei d’Activitat Física (SAF), ubicada sobre la coberta de

de punts d’informació ambiental (PIA) que s’han ubicat

la sala de calderes del poliesportiu, que proveeix d’aigua

en llocs estratègics dels campus de la UAB que

calenta les dutxes d’aquest edifici.

registren una presència elevada d’estudiants, de
professorat i de PAS. Els quinze PIA són uns plafons

Quant a la gestió de l’aigua, s’han mantingut les principals
mesures d’estalvi d’aigua aplicades amb motiu de la sequera
dels anys 2007 i 2008. En aquest sentit, cal destacar que,
des del final de maig de 2008, s’utilitza per al reg de zones
enjardinades aigua provinent del pou de la UAB situat entre
l’Hotel Serhs Campus i l’estació de FGC i també aigua pluvial
que es recull d’una part de la coberta del Parc Mòbil i
s’emmagatzema en un dipòsit de 80 m3.

dissenyats i instal·lats exclusivament perquè continguin
informació sobre les actuacions ambientals que fa la
Universitat i serveixin de punts de difusió de les
campanyes de sensibilització sobre diferents
temàtiques relacionades amb el medi ambient i la
sostenibilitat a la universitat. Per a dur a terme aquest
projecte s’ha rebut un ajut de l’Obra Social de Caixa
Catalunya.

CAMPUS

Durant aquest curs acadèmic, el servei de la borsa de material
reutilitzable que ofereix la deixalleria situada al campus de
la UAB ha tingut un augment significatiu del nombre de
persones usuàries, gràcies en part al fet que aquest servei
hagi incorporat com a novetat les fotografies dels materials
disponibles al web. Els principals usuaris del servei continuen
sent ciutadans particulars, departaments de la UAB, escoles
i entitats sense afany de lucre.
D’altra banda, aquest curs s’ha distribuït la gotimplora entre
els estudiants de primer curs. Val a dir que aquest envàs,
creat a la UAB i dissenyat i fabricat d’acord amb els principis
de responsabilitat corporativa de la UAB, ha rebut una
menció especial en la convocatòria dels premis de 2009 de
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Disseny per al Reciclatge: Producte Reciclat/Reciclable, en

Campanya de sensibilització

la categoria d’Estratègies, pel fet que es tracta d’un producte

per a estalviar energia

que esdevé una alternativa als envasos d’un sol ús a la UAB.

El programa UAB – CO2 = UAB + sostenible
té per objectiu introduir criteris
de sostenibilitat en l’organització
i execució dels actes de la UAB
Aquest curs la UAB ha elaborat el programa UAB – CO2 =
UAB + sostenible, que té per objectiu introduir criteris de
sostenibilitat en l’organització i execució dels actes que
organitzen els diferents departaments i serveis de
la Universitat.

Per a fer front al repte d’estalviar energia, la UAB ha
iniciat durant aquest curs una campanya d’informació
i sensibilització ambiental per a promoure l’estalvi
energètic a la Universitat. Amb el lema “Sumem
energies per l’estalvi” es vol conscienciar de l’elevat
consum d’energia que es fa a la UAB i fomentar actituds
responsables d’estalvi, tant de la Universitat com a
institució com de tota la comunitat universitària. En el
marc de la campanya s’han editat diferents materials
informatius amb consells i bones pràctiques ambientals
perquè tots i totes ens impliquem i sumem energies
per a fer un ús més eficient de l’energia a la UAB.
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En el marc d’aquest projecte, l’Oficina de Medi Ambient ha

de notificar obligatòriament al CBS i les que estan exemptes

elaborat un CD multimèdia que recull molta informació

d’aquesta obligació, la bioseguretat dels vectors vírics, el

pràctica d’utilitat, com ara la Guia per a fer més sostenibles

tractament dels residus i els vessaments bioperillosos.

els actes que organitza la UAB, que presenta una llista
d’iniciatives i bones pràctiques ambientals adreçades als
organitzadors. També s’ha elaborat una calculadora
d’emissions que permet als organitzadors calcular i
compensar les emissions de CO2 associades a l’ús de les
instal·lacions i als desplaçaments fets per les persones
assistents. Aquest projecte ha tingut el suport de l’Obra
Social de Caixa Catalunya.

Més enllà de les actuacions desenvolupades en el marc del
Pla d’acció per a la sostenibilitat, la UAB fa palès el seu
compromís amb la societat duent a terme projectes de
col·laboració de temàtica ambiental amb entitats del seu
entorn. Entre aquests projectes cal destacar el conveni de
col·laboració establert amb l’Ajuntament de Barcelona per
a l’ambientalització dels esdeveniments culturals i festius
de la ciutat i la participació de l’Oficina de Medi Ambient en

La metodologia per a fes més sostenible l’organització

el grup de treball Esdeveniments Sostenibles, del Congrés

d’esdeveniments que ha desenvolupat la UAB es va aplicar

Nacional de Medi Ambient (CONAMA).

en el Congrés Internacional EMSU 2008 “Una nova cultura
del coneixement: universitats davant dels canvis globals per
la sostenibilitat”, organitzat per la UAB, la UPC i el Centre
Regional d’Expertesa (RCE) de Barcelona.

El Comitè de Bioseguretat ha avaluat 77
projectes d’investigació i 21 procediments
experimentals desenvolupats a diverses

També cal destacar les actuacions dutes a terme per tal de
pal·liar les conseqüències de la forta ventada del dia 24 de
gener, que va provocar la caiguda de prop de 1.500 arbres
i de nombroses branques arreu dels terrenys del campus de
Bellaterra. Les primeres intervencions van consistir a retirar
els arbres que ocupaven carrils de circulació o que
comportaven un greu perill per als usuaris del campus. A
més, en els espais enjardinats s’han anat reposant els arbres

instal·lacions de biocontenció de la UAB

caiguts i, pel que fa a les zones forestals malmeses, s’han

En relació amb les activitats del Comitè de Bioseguretat

fet tasques de neteja selectiva amb l’objectiu principal de

(CBS), s’han avaluat 77 projectes de recerca presentats a

reduir el risc d’incendis forestals abans de l’arribada de l’estiu.

diferents convocatòries d’ajuts a la recerca i 21 procediments
experimentals desenvolupats a diverses instal·lacions de
biocontenció de la UAB. També s’han elaborat i aprovat
documents interns que tracten sobre les activitats que s’han

CAMPUS

Mobilitat i accessibilitat
L’aprovació del Pla de mobilitat de la UAB és sens dubte la
gran fita assolida per la UAB en matèria de mobilitat i
accessibilitat durant aquest any acadèmic. El Pla de mobilitat,
que va ser aprovat per la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat
del Transport Metropolità (ATM) i la UAB el passat mes de
novembre, té per objectius incrementar l’accessibilitat sota
els criteris de sostenibilitat, seguretat i equitat social i permetre
així la consolidació de la UAB com a node, i el desenvolupament
del seu potencial com a centre d’activitat en diferents escales
territorials. (Vegeu el capítol 2, “Temes destacats”.)
Una de les primeres actuacions dutes a terme en aplicació
del Pla de mobilitat ha estat la construcció d’un camí de
formigó de tres metres d’amplada que permet la circulació
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còmoda i segura de vianants i ciclistes entre la carretera de
Cerdanyola i l’eix Central del campus. El nou camí forma part

La Setmana de la Mobilitat Sostenible

de la xarxa de vies que ha de fer més accessible el campus

i Segura

des dels municipis propers i ha de servir per a potenciar i
facilitar els desplaçaments a peu i, especialment, en bicicleta.

Un any més la UAB ha organitzat la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura amb un gran èxit de

Cal destacar que el 29 de maig la UAB va acollir la sortida de

participació. Entre les activitats programades, que van

la novena edició del Ral·li Solar Europeu Phebus, organitzat

tenir lloc entre el 20 i el 24 d’octubre, destaquen el

per l’associació catalana Volt-Tour i la francesa Phebus Ariège,

Dia de la Bicicleta i la Cursa del Transport, que permet

que tenia com a destí la ciutat francesa de Tolosa de

comparar els costos monetaris i temporals dels

Llenguadoc. Es tracta d’un ral·li demostratiu dissenyat perquè

diferents mitjans de transport en els trajectes cap a la

hi participin tot tipus de vehicles d’emissió zero o d’emissió

UAB des de diferents indrets, i fa palesa l’eficiència

local zero: prototips solars, vehicles elèctrics, bicicletes

dels mitjans no motoritzats i del transport públic

elèctriques, etc. Al Ral·li hi van participar més d’una trentena

respecte al vehicle privat. Una altra activitat destacada

de vehicles, i la UAB també va participar en les primeres

va ser la mostra itinerant Mou-te amb el planeta, que

etapes del Ral·li amb els dos vehicles elèctrics que formen

es va poder visitar al llarg de la setmana.

part de la seva flota interna de vehicles des de l’any 2002.
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CONSELL SOCIAL
FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS
PROGRAMES SOCIALS I DE VOLUNTARIAT
ACTIVITAT CULTURAL
PRESÈNCIA ALS MITJANS

UNIVERSITAT I SOCIETAT

09

La relació de la universitat amb la societat és un aspecte

Els programes socials i de voluntariat són objecte de l’apartat

cabdal de la vida universitària i un dels objectius estratègics

següent. Cal ressaltar la diversitat d’àmbits en què la

de la nostra universitat. Aquest capítol presenta les principals

Universitat, a través de la Fundació Universitat Autònoma

actuacions que s’han dut a terme en diferents àmbits i des

Solidària (FAS), promou i facilita actuacions i programes

de diferents institucions de la UAB, les quals actuacions

socials i de voluntariat, i com la comunitat universitària hi

fan ben palès el compromís de la UAB amb la societat.

participa activament. Aquest curs cal destacar la posada

El capítol s’enceta amb un resum de l’activitat del Consell
Social, que aquest curs s’ha distingit pel nomenament de
la nova presidenta, la senyora Alícia Granados Navarrete,
i la renovació d’una part important dels seus membres a

en marxa del programa Impuls, en col·laboració amb el
Consell Social, que proposa una línia de beques d’ajut a
l’estudi adreçades a estudiants amb discapacitat i en situació
de dependència.

causa del canvi d’equip rectoral. A més, s’ha consolidat el

El cinquè apartat fa un recorregut per l’activitat cultural

Programa Universitat-Societat, amb la realització de noves

desplegada al llarg del curs, amb 150 produccions i més

activitats i l’adjudicació de nous ajuts.

de 18.000 assistents, tot posant l’èmfasi en l’elevat nombre

També s’hi dedica un apartat a l’activitat duta a terme per
les institucions i entitats que depenen de la Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona, tot destacant-ne la
celebració del desè aniversari de la Fundació Josep Laporte.
Tot seguit es presenten els principals programes de caràcter
socioeducatiu que es duen a terme a la UAB. Cal destacar
la continuació i consolidació dels programes iniciats en els
darrers anys i, molt especialment, l’augment d’alumnes
participants al Programa Argó provinents de CFGS; la
celebració a l’ICE de la Primera Jornada Espurna; el creixement del programa Universitat a l’Abast, i la participació
de la FAS al Programa d’Infància en escoles de Cerdanyola.

de persones assistents a les exposicions programades, en
la resolució del Premi Cinema Assaig de la UAB i en el
projecte Identitat Composta del creador resident a la UAB
Jorge Rodríguez Gerada.
El capítol es clou amb els indicadors quantitatius de la
presència als mitjans de l’activitat desplegada per la UAB
al llarg del curs 2008-2009.
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Consell Social
L’activitat i el funcionament del Consell Social en el període

derivats de la creació dels espais europeus de recerca i

entre juliol de 2008 i juny de 2009 s’ha distingit pel nome-

d’educació superior. Aquest escenari condiciona de manera

nament de la nova presidenta del Consell Social, Alícia

significativa el pressupost i la tresoreria de la UAB,

Granados Navarrete, que ha coïncidit amb la renovació de

circumstància que ha estat objecte de diversos debats en

l’Equip de Govern a conseqüència de les eleccions rectorals

el si de les reunions del Consell Social.

i el nomenament del nou gerent de la Universitat. A més, el
Consell Social ha continuat organitzant activitats en el marc
del Programa Universitat-Societat, que es posa en marxa
pel fort compromís social del Consell Social i la UAB i en
virtut del que estableix la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’universitats de Catalunya en l’article 87.

L’àmbit acadèmic ha estat marcat pel procés de convergència
europea i el context canviant a què està sotmès aquest
procés, i també per les diferents actuacions de manifestació
contra el procés de Bolonya, dutes a terme per un reduït
nombre d’estudiants, que han arribat a distorsionar de
manera significativa el desenvolupament del curs acadèmic

Paral·lelament a aquest compromís d’impulsar actuacions

d’alguns centres docents i a tenir un impacte considerable

de dimensió social, el Consell Social, com ja és habitual

en el pressupost de la Universitat.

cada any, ha continuat donant suport tècnic i administratiu
al síndic de greuges de la Universitat, figura que el Claustre

Pel que fa a l’àmbit de funcionament del Consell Social,
ressalten els fets següents.

de la UAB elegeix i fa cessar; ha donat suport a la International
Association of University Governing Bodies, que té la seu

•

s’entra en una situació transitòria mentre no s’aprova la

al Consell Social de la UAB, i ha contractat i finançat el

modificació de la LUC que afecta, per exemple, la

servei d’auditoria econòmica de la Universitat. Així mateix,

representació de les organitzacions empresarials i sindicals.

ha desenvolupat les competències que li atribueix la LUC
en els àmbits de comunitat universitària, de programació i

A l’igual de la resta dels consells socials de Catalunya,

•

Aquest any ha estat un any de renovació de la composició
del Consell Social, tant dels seus membres nats com

gestió, i d’economia, pressupost i patrimoni.

dels designats per les diferents institucions que hi són
En l’àmbit econòmic, cal destacar l’ajornament en el calendari
de cobrament del Pla per a la millora del finançament de les
universitats públiques catalanes, i les necessitats
pressupostàries per a fer front tant al retorn de la primera
bestreta de Parcs Científics i Tecnològics com als reptes

representades.
•

El Consell Social ha participat en dos dels projectes que
impulsa l’Associació Conferència de Consells Socials de
les Universitats Públiques Espanyoles: la definició d’un
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•

pla estratègic i la definició d’uns indicadors de govern

Quant a l’àmbit dels ajuts, en el període entre juliol de 2008

que siguin aplicables a les universitats de l’Estat espanyol

i juny de 2009 s’han rebut 23 sol·licituds d’ajuts econòmics

(aquest darrer és un projecte en què participen

per a projectes en l’àmbit de la societat i la universitat, i

conjuntament el Consell Social i la Gerència de la UAB).

s’han concedit 79.525 euros per a deu projectes. D’altra

El Consell Social ha fet declaracions de suport a l’Equip

banda, s’han satisfet 23.470 euros en virtut de la darrera

de Govern i als centres docents afectats per les ocupa-

anualitat de l’acord de col·laboració per al Programa Ítaca.

cions contra el procés de Bolonya i ha manifestat

Així mateix, s’han aprovat diversos acords de col·laboració

reiteradament la importància del diàleg, la mediació i el

econòmica entre el Consell Social i la UAB: s’ha renovat per

respecte, i la condemna de qualsevol acte basat en la

tres anys més l’acord de col·laboració per al Programa Ítaca

força i la violència.

(aportació anual de 23.500 euros) i s’ha signat un acord de

Programa Universitat-Societat
Pel que fa a l’àmbit de la societat i la universitat, s’ha treballat
per donar continuïtat a les diferents actuacions que
constitueixen el Programa Universitat-Societat.

tres anys per a la realització del Programa Argó i el
desenvolupament de projectes vinculats amb escoles de
secundària, batxillerat i cicles formatius (aportació anual de
23.000 euros). També s’ha signat un acord de col·laboració
econòmica de dos anys amb la Fundació Autònoma Solidària

El Consell Social ha continuat

per al projecte Impuls, en el marc del PIUNE, Servei d’Atenció

desenvolupant les activitats

a la Discapacitat (aportació anual de 10.000 euros). El total

que constitueixen el Programa

d’acords de col·laboració aprovats suposen una aportació

Universitat-Societat

anual de 56.500 euros. En el període que ens ocupa, també
s’ha aprovat destinar 230.000 euros, a compte del romanent

Pel que fa a l’àmbit de les idees, es van organitzar dos actes,

acumulat del Consell Social, a diversos projectes estratègics

les intervencions i conclusions dels quals, com és habitual,

de la UAB amb dimensió social. En total, el volum de recursos

es difondran mitjançant l’edició d’una publicació. Per una

acordat en l’àmbit dels ajuts ha estat de 332.995 euros.

banda, el 28 d’octubre va tenir lloc la tercera sessió fòrum,
Els projectes finançats durant el període han estat els
amb Xavier Graset, que va tractar sobre “La universitat i la
següents:
formació de professionals: reptes i oportunitats”. Per altra
banda, el 18 de setembre es va fer la jornada “L’ocupació

Convenis

de la immigració a Catalunya”, que va ser moderada per la

•

periodista i escriptora Patrícia Gabancho.

Realització del Campus Ítaca, programa socioeducatiu
de la UAB per a estudiants de secundària (aportació de
23.470 euros).
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Ajuts econòmics
•

Comparada, promogut per l’Associació Cultural 452ºF

Programa de Cooperació Educativa Universitat-Empresa

(aportació de 1.900 euros).

Projecte Argó - Premis UAB a Treballs de Recerca de
Batxillerat (aportació d’11.000 euros).

•

Ajuts econòmics a compte del romanent acumulat
del Consell Social
•

Projectes Workshop 2008 i Workshop 2009, organitzats per

(aportació de 4.600 euros i 4.900 euros, respectivament).

Cel·lular i Genètica Mèdica de la UAB.
•

Projecte B-30, eix d’innovació de Catalunya, gestionat per

•

PIUNE de la Fundació Autònoma Solidària.
•

Projecte La UAB com a espai viscut: el relat de la gent

•

Projecte Biodièsel a les escoles, promogut per l’Associació
Catalana de Biodièsel, de la qual la UAB és presidenta

70.000 euros per al projecte d’habilitació de sis cabines
a la Biblioteca d’Humanitats per a persones amb

gran, promogut des del programa Universitat a l’Abast
(aportació de 7.600 euros).

90.000 euros per a la creació d’un fons per a les beques
del programa Impuls, iniciativa que es fa en el marc del

l’Associació d’Amics de la UAB i en el qual també participen
la UAB i el Consell Social (aportació de 25.000 euros).

40.000 euros per al projecte de recuperació de la memòria
històrica de Catalunya, promogut per la Unitat de Biologia

la Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral

•

Projecte 452ºF Revista de Teoria de la Literatura i Literatura

Projecte Premi Universitat-Empresa, promogut pel

(aportació de 6.000 euros).
•

•

discapacitat.
•

30.000 euros per a la compra d’una furgoneta per al
transport adaptat a les necessitats de persones amb
discapacitat en el campus de la UAB.

(aportació de 6.125 euros).
•

Projecte Ciència i societat: la UAB, un node d’arxius de
ciència, promogut pel Centre d’Estudis d’Història de les
Ciències de la UAB (aportació de 6.000 euros).

•

Projecte Com ens afectarà el canvi global? Joan Manuel
Serrat, Màrius Serra i Antoni Serra Ramoneda pregunten
sobre el canvi global, promogut pel Centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals, CREAF (aportació de
6.000 euros).

•

Projecte Infoaccessibilitat als actes públics a la UAB,
promogut per la UAB de manera coordinada amb la
Fundació Autònoma Solidària (aportació de 10.000 euros).
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Acords presos en el període entre juliol de 2008
i juny de 2009
En el període comprès entre el mes de juliol de 2008 i el
mes de juny de 2009 el Consell Social ha estat funcionant
amb les reunions de la Comissió Econòmica, la Comissió
Acadèmica i la Comissió Societat-Universitat i amb sessions
plenàries. S’han fet un total de quinze reunions pel que fa
a les comissions i cinc en concepte de sessions plenàries.
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Al marge dels assumptes tractats dins de les competències
informatives i d’anàlisi, en tot el període s’han pres un total
de 119 acords, alguns de més transcendència per a la UAB,
com ara:
1. Les Línies generals del pressupost de la UAB per a l’any
2009 i els Criteris bàsics del Consell Social per a l’elaboració
del pressupost de la UAB per a l’exercici 2009.
2. La liquidació del pressupost i l’informe de gestió de la
Universitat Autònoma de Barcelona per als exercicis 2007
i 2008.
3. El balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica
corresponents a l’exercici 2007 de la Fundació Universitat
Autònoma de Barcelona, la Fundació Autònoma Solidària,
la Fundació Doctor Robert, la Fundació Privada Gespa
i la Fundació Empresa i Ciència.

Tercera sessió de fòrum, amb Xavier Graset
Duta a terme el 28 d’octubre de 2008, la tercera sessió

4. La creació de títols oficials de grau per al curs 2009-2010.

de fòrum va tractar sobre “La universitat i la formació

5. La implantació de màsters universitaris que condueixen

de professionals: reptes i oportunitats”. La sessió va

a un títol oficial per al curs 2009-2010.

ser moderada per Xavier Graset, director i realitzador

6. La creació de l’Escola d’Enginyeria.

del programa L’oracle de Catalunya Ràdio. La taula

7. La creació de la Facultat d’Economia i Empresa.

rodona va estar composta per Narcís Bosch, director

8. L’adscripció a la UAB i a la UPF de la Barcelona Graduates

gerent del Consell General de Cambres de Catalunya,

School of Economics com a institut universitari de recerca.

José Miguel Carot, director del Centre de Gestió de

9. L’adscripció a la UAB de la Fundació Privada d’Investigació

la Qualitat i el Canvi de la Universitat Politècnica de

en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina com a institut

València, Jordi Planas, professor de Sociologia de la

universitari de recerca.

UAB, i Francesc Solé Parellada, vicepresident de la

10.La participació de la UAB en l’associació Aliança 4
Universitats.
11. El nomenament de Santiago Guerrero com a gerent de
la UAB, a proposta de la rectora de la Universitat.

Fundación CYD.
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Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
La missió de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona

En els seus àmbits respectius, les escoles de la FUAB han

és executar i gestionar els projectes i els serveis que li siguin

continuat treballant en aspectes formatius i no formatius,

encarregats per la UAB, així com assegurar la direcció

com ara la col·laboració professional amb empreses i

estratègica i la supervisió —segons el que preveu la normativa

institucions o la recerca.

i les decisions de la Universitat— de les diverses institucions
i entitats vinculades a la Fundació.

L’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI) ha continuat
impulsant la posada en marxa del Centre de Recerca en

Actualment, la FUAB estableix l’estratègia de funcionament

Governança del Risc (GRISC), amb la col·laboració de la

dels projectes docents de l’Escola Universitària de Turisme

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a través de l’IN3,

i Direcció Hotelera, de l’Escola de Prevenció i Seguretat

l’objectiu principal del qual és desenvolupar diverses línies

Integral, de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de

de recerca que incloguin diferents projectes en l’àmbit de

Documents, de la Fundació Doctor Robert i d’UAB Idiomes

l’estudi de models de prevenció i governança del risc. Pel

Barcelona. També impulsa institucions que promouen

que fa a la docència, d’acord amb l’EEES s’han fet els treballs

projectes de recerca, consultoria i serveis relacionats amb

preparatoris per a obtenir el grau oficial de Prevenció i

les ciències de la salut i de la vida, com ara la Fundació

Seguretat Integral i l’adscripció de l’escola a la UAB. Així

Josep Laporte i l’Institut Català de l’Envelliment. Pel que

mateix, s’ha posat en marxa el programa oficial de màster

fa als altres serveis, la FUAB dirigeix les activitats de

de Gestió de Riscos Tecnològics i Laborals, que complementa

l’Agència de Promoció d’Activitats i de Congressos, del

l’oferta de l’Escola en màsters oficials, juntament amb el

Centre de Serveis Plaça Cívica, de la Casa Convalescència,

màster de Prevenció i Gestió de Riscos a la Comunitat, que

de l’Hotel Campus, de la Vila Universitària i la Fundació

es va iniciar el curs 2007-2008.

Autònoma Solidària.

La UAB ha encarregat a la FUAB la direcció
estratègica de la Fundació Hospital Clínic
Veterinari i de l’Escola Bressol Gespa

Per la seva banda, l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de
Documents (ESAGED) ha assistit al Congrés Internacional
d’Arxius que va tenir lloc el 2008 a Kuala Lumpur, en el qual
va entrar a formar part del comitè director de les institucions
arxivístiques de formació. A més, en col·laboració amb

Durant el curs acadèmic 2008-2009, la UAB ha encarregat

l’Archivo General de la Nación de la República Dominicana,

a la FUAB la direcció estratègica de la Fundació Hospital

ha participat en el mestratge d’arxivística dut a terme a Santo

Clínic Veterinari i de l’Escola Bressol Gespa, les quals es

Domingo. Finalment, l’ESAGED ha assessorat la municipalitat

troben actualment en procés d’incorporació en aquest

de Morelia i la Universitat de Michoacán (Mèxic) pel que fa

conjunt d’institucions que dirigeix la Fundació.

a la formació d’arxivers en el marc del conveni signat.
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L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH)

Conference (EPEC) i Workshop of Home Mechanical

va donar a conèixer el febrer de 2009 el màster de Gestió

Ventilation. En l’apartat divulgatiu, la Fundació ha iniciat la

del Turisme per a Tothom (Turisme Accessible), que s’iniciarà

planificació de Patients’ University Press, una editorial amb

el curs 2009-2010. També cal destacar que ha publicat

l’objectiu de difondre la informació i els resultats sorgits dels

enguany la vuitena edició de l’Índex UAB d’activitat turística.

estudis de la Universitat dels Pacients.

Aquest estudi, que és una referència per a mesurar el pes
específic del turisme en l’activitat econòmica, ha estat elaborat
per professorat de l’Escola i altres col·laboradors. A més,
s’ha editat l’Informe d’activitat hotelera a Catalunya 2008.

La Fundació Institut Català de l’Envelliment (FICE) ha publicat
sis articles en revistes científiques. A més, ha continuat
coordinant la publicació Año gerontológico, conjuntament
amb l’Editorial Glosa. Pel que fa a la docència, a més de

Durant l’any 2008, la Fundació Doctor Robert (FDR) ha dut

l’organització del IV Curs Internacional de Geriatria i de la

a terme un total de 134 activitats, dins l’àmbit de les ciències

col·laboració en la coordinació del màster de Gerontologia

de la salut i de la vida, de les quals 122 en l’àrea de formació,

Clínica de la UAB, cal destacar l’aprovació del màster

i la resta en assessorament i recerca. L’FDR ha impartit

d’Envelliment i Dependència, l’inici del qual està previst pel

formació a un total de 3.022 alumnes al llarg de 2008.

novembre de 2009. D’altra banda, el treball amb institucions

En l’àmbit de les institucions que treballen en ciències de la
salut i de la vida, la Fundació Josep Laporte (FJL) ha continuat
promovent el Fòrum Català de Pacients, que acull 38
associacions i més de 32.000 persones, i el Foro Español
de Pacientes, que aplega al voltant de 1.000 associacions
i més de mig milió de persones i està integrat en l’European
Patients Forum. Així mateix, ha continuat desenvolupant la
Universitat dels Pacients, que aquest curs ha incorporat
noves aules com ara l’Aula d’Artritis Reumatoide. Pel que fa
a activitats diverses, enguany s’ha assolit la vint-i-setena
edició dels Dinars a la Casa Convalescència, en col·laboració
amb Pfizer, i, per primer cop, s’han organitzat els
esdeveniments internacionals European Patient Education

públiques ha estat molt important aquest curs; s’ha col·laborat
amb els departaments de Salut i d’Acció Social de la
Generalitat, l’Ajuntament de Mataró, el Ministeri d’Indústria,
la Diputació de Barcelona, el Principat d’Astúries i l’IMSERSO,
particularment en polítiques socials i sanitàries i vinculades
a la dependència. En el camp de la recerca s’ha continuat
amb les línies de treball sobre nutrició, qualitat de vida,
caigudes i mobilitat de les persones grans, malaltia
d’Alzheimer i participació, reforçades per la implicació en
diverses xarxes i projectes internacionals.
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L’Agència de Promoció d’Activitats i de Congressos (APAC),
durant el curs 2008-2009, ha col·laborat en l’organització
de 151 actes que han tingut lloc en els campus de la UAB
o en altres instal·lacions, 81 dels quals han estat impulsats
per membres de la comunitat universitària i del Parc de
Recerca de la UAB. Enguany, l’Agència ha elaborat un
reportatge fotogràfic de tots els espais i serveis del campus
i de la Casa Convalescència que, contingut en un USB, serà
una eina útil per a orientar els promotors d’activitats pel que
fa a l’oferta de la UAB. Els University Residential Camps, un
producte creat i gestionat directament per l’Agència, han
continuat creixent i s’hi ha incorporat un nou grup d’estudiants
nord-americans. A més, l’Agència ha assistit a tres fires
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internacionals i ha intervingut en diversos tallers i congressos,
en els quals ha explicat les possibilitats que ofereixen els
campus de la UAB per acollir tota mena d’activitats.

La Fundació Josep Laporte fa deu anys
127

El 21 d’abril, la Casa Convalescència va acollir la
celebració del desè aniversari de la Fundació Josep

Durant el curs 2008-2009, la Casa Convalescència ha estat

Laporte. En l’acte es va reconèixer la contribució de

la seu de 345 actes. L’usuari principal ha estat, un any més,

les entitats i els organismes que han col·laborat amb

la comunitat universitària de la UAB, que hi ha organitzat

la Fundació durant aquests deu anys. Es va

202 activitats de tota mena. A més, moltes altres entitats i

commemorar, conjuntament, el cinquè aniversari del

diferents institucions i associacions han triat la Casa

Foro Español de Pacientes, el tercer aniversari del

Convalescència per a desenvolupar-hi part de la seva activitat

Fòrum Català de Pacients i el tercer aniversari de la

i fer les seves reunions i trobades.

Universitat dels Pacients, iniciatives totes lligades a

L’Àrea Internacional de la FUAB té per objectiu promocionar
les activitats docents de la UAB internacionalment i crear
programes docents ad hoc per al públic internacional (vegeu
el cap. 06).

la Fundació Josep Laporte, i es van lliurar els premis
Conocimiento y PaCIENtes, com a reconeixement de
la tasca de les personalitats i dels professionals
destacats en la millora de la qualitat de l’atenció
sanitària als pacients.

PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS

Programes socioeducatius
La Universitat Autònoma de Barcelona desenvolupa diversos

Cal destacar que, en el marc del Programa Argó, la UAB ha

programes educatius amb l’objectiu de reafirmar el seu

convocat la sisena edició dels Premis Argó per a treballs de

compromís social i apropar la universitat als futurs estudiants

recerca de batxillerat i projectes de CFGS amb la finalitat

i als col·lectius de l’entorn social més proper que tenen

de reconèixer l’esforç i el talent dels futurs estudiants d’en-

dificultat per accedir als estudis superiors.

senyament superior. A la modalitat corresponent al Batxillerat

Campus Ítaca
El Campus Ítaca és un programa socioeducatiu per a
estudiants de tercer d’ESO que té l’objectiu d’animar els
nois i noies que mostren bones capacitats intel·lectuals a
continuar estudiant després d’acabar l’etapa d’ensenyament
obligatori, i de ser un espai de convivència entre l’alumnat
d’entorns socials i lingüístics diversos. Enguany s’ha
estabilitzat el nombre màxim de places disponibles, amb la
participació de 432 alumnes de 54 centres públics de
secundària en tres torns de dues setmanes cadascun.
El Campus Ítaca rep suport econòmic del Banc Santander,
a més del suport del Departament d’Educació, de la Diputació
de Barcelona i dels municipis de procedència de l’alumnat.

s’han presentat 343 treballs de recerca procedents de 203
centres de Catalunya. El mes de setembre de 2009 es
completarà el procès guardonant també els treballs
corresponents a projectes de CFGS. D’altra banda, aquest
curs s’han engegat les activitats per al professorat de
secundaria “Un dia a l’Autònoma”. Els objectius són apropar
la Universitat al professorat de secundària i contribuir a
l’actualització de coneixements i a la millora de la tasca
educativa d’aquest col·lectiu docent amb accions formatives
puntuals i diverses de caràcter teoricopràctic.
Projecte Espurna
Aquest any l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la
UAB ha organitzat la Primera Jornada Espurna: Experiències,
Eines i Contextos, per a reflexionar sobre l’estat de la qüestió

Programa Argó
El Programa Argó té com a finalitat enfortir la relació de la

i les perspectives de futur de l’ús educatiu de les TIC a l’aula
i per a analitzar i debatre les potencialitats de la plataforma.

Universitat amb els centres de secundària i alhora facilitar
la transició dels estudiants de secundària postobligatòria a
la universitat mitjançant diferents accions i activitats: així,
assessora estudiants de batxillerat en els seus treballs de
recerca, ofereix la possibilitat de cursar l’assignatura optativa
de batxillerat “Estada a l’Empresa”, i permet als estudiants
de cicles formatius que hi facin l’estada de pràctiques en
empresa. En el curs 2008-2009, més de 500 estudiants de
batxillerat i cicles formatius han participat en diferents
modalitats del Programa.

El projecte Espurna és un encàrrec del Departament
d’Educació a l’ICE de la UAB, que n’assumeix la direcció i
la coordinació, i té la col·laboració d’iEARN-Pangea. Espurna
és una aplicació educativa en línia que té per objectiu posar
a disposició del professorat un ampli ventall de recursos i
de propostes per treballar a l’aula amb un alumnat cada cop
més divers. Actualment ja s’hi han enregistrat més de 1.500
ensenyants amb diferents nivells d’implicació.
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La Universitat a l’Abast

per a la gent gran s’han incorporat al grup d’aules vinculades

En el novè any des de la seva creació, la Universitat a l’Abast

a la UAB. Amb aquestes, el nombre d’aules augmenta fins

continua creixent tant pel que fa al nombre de propostes

a deu. En total hi participen més de 2.500 persones grans.

formatives i el nombre de participants, com pel que fa a
l’aparició de noves línies d’actuació per a l’envelliment actiu
en clau de formació continuada i d’aprenentatge al llarg de
la vida. Un element que ha facilitat la projecció d’aquest
compromís ha estat l’aparició, al final del curs passat, del
web de la Universitat a l’Abast (www.uab.cat/abast).

Programa Immigració i Universitat
El programa Immigració i Universitat ha continuat assessorant
les persones immigrants de Catalunya que volen accedir a
estudis universitaris. Aquest curs acadèmic s’ha convocat
la tercera edició del Programa d’ajuts de matrícules gratuïtes
per a cursar estudis de postgrau a la UAB. Les persones

El programa Aprenent al Campus, que facilita a persones de

que han rebut l’ajut provenen de cinc països extracomunitaris

més de cinquanta anys cursar assignatures que s’imparteixen

—Perú, Senegal, Equador, Brasil i Argentina— i tenen una

al campus de Bellaterra, ha crescut notòriament, tant pel que

mitjana d’edat de 35 anys.

fa a assignatures del pla formatiu (395 assignatures procedents
de 27 titulacions), com pel que fa al nombre de participants,
que ha arribat als 211 alumnes matriculats a 208 assignatures.

Programa d’Infància a escoles de Cerdanyola
La Fundació Autònoma Solidària, dins el Pla educatiu
d’entorn, col·labora amb escoles de primària de Cerdanyola

A través del programa Aprenent a la teva Ciutat, que apropa

del Vallès, juntament amb el Departament d’Educació,

la formació universitària als municipis de l’entorn de la UAB,

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i altres entitats i

s’han fet cinc cursos, dues conferències i un taller, que

associacions del barri i del municipi, per a dur a terme el

suposen un total de 50 hores d’activitat. Algunes d’aquestes

Programa d’Infància. Aquest programa educatiu participa

propostes s’han fet amb el suport del programa Cultura i

en el procés d’integració social i educativa dels infants en

Proximitat, de la Diputació de Barcelona.

situació de desigualtat d’oportunitats i amb dificultat

Pel que fa als projectes d’investigació-acció, s’ha

d’adaptació a l’entorn social en què es desenvolupen.

desenvolupat el projecte Gent gran: imatges i veus en acció,

Més de trenta estudiants de la UAB han acompanyat nens

dirigit a millorar la projecció de les associacions de gent

i nenes d’escoles de Cerdanyola del Vallès que requereixen

gran en el seu entorn, que ha estat mereixedor del Premi

suport en els seus estudis i en l’ús del català en els tallers

Gent Gran 2006 de l’Obra Social Caixa Sabadell i del Premi

d’estudi assistit. Aquest curs s’han dut a terme tallers a dues

Salgado Alba a la millor comunicació en l’àmbit de les

escoles més. En total, més de setanta nens i nenes de quatre

ciències socials i del comportament presentada en el 51

escoles de primària, molts d’aquests d’origen immigrant o

Congrés de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia.

en situació d’exclusió social, han assistit dues vegades per

Finalment, enguany quatre noves aules d’extensió universitària

setmana als tallers d’estudi assistit durant el curs escolar.
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PROGRAMES SOCIALS I DE VOLUNTARIAT

Programes socials i de voluntariat
La Fundació Autònoma Solidària vol contribuir a fer de la

sensibilització per a donar a conèixer els drets de les persones

UAB una universitat més solidària i compromesa amb la

amb discapacitat.

realitat social mitjançant la promoció de la participació
voluntària de la comunitat universitària i el treball per a
garantir la igualtat d’oportunitats.

També l’àrea de cooperació té un grup de voluntaris per a fer
les activitats de sensibilització i formació al campus. Aquest
curs, per primera vegada, la UAB ha participat al Programa

Els voluntaris i voluntàries, a més de promoure la millora de

de Voluntariat Universitari de Nacions Unides, iniciativa que

la qualitat de vida de les persones a les quals acompanyen,

té l’objectiu de facilitar que estudiants universitaris participin

també constitueixen un factor de canvi social mitjançant

en organismes internacionals a través d’una tasca de voluntariat

l’acció. Aquesta acció, a més, contribueix a la seva formació

en països empobrits durant sis mesos.

com a persones i com a futurs ciutadans i ciutadanes.

Les persones voluntàries s’han format i han reflexionat sobre

El voluntariat de la UAB fa possible continuar el compromís

les realitats socials que han pogut conèixer en la seva tasca

envers les persones que estan passant per situacions difícils

en les activitats formatives ofertes per la FAS. 280 estudiants

i que viuen en risc d’exclusió social, mitjançant activitats

han assistit a aquestes activitats de formació i sensibilització.

culturals, socials i esportives, el suport a persones internes

Aquest curs els cicles de tardor i de primavera han tingut

que estan fent estudis als centres penitenciaris de Brians I

com a eix temàtic la igualtat de gènere.

i de Dones i l’acompanyament de joves ingressats als centres
de menors de justícia juvenil L’Alzina i Els Til·lers.

Programa de Salut
El Programa de Salut treballa per a fomentar hàbits de vida

En el marc del Programa de Voluntariat Hospitalari s’ha continuat

saludable entre la comunitat universitària de la UAB, informant

la tasca al Centre Albada de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell,

i sensibilitzant sobre el consum de drogues, la sexualitat,

i als hospitals de la Vall d’Hebron de Barcelona i Germans Trias

les malalties de transmissió sexual i les socioaddiccions, i

i Pujol de Badalona, on s’ha acompanyat infants malalts i gent

promovent una alimentació saludable. Aquest any els

gran. Les persones voluntàries han proposat nous projectes i

voluntaris i voluntàries del programa han instal·lat 26 dies

activitats com ara l’organització de diferents tallers a les sales

el Xiringu Mòbil; l’han fet arribar a gairebé totes les facultats

de jocs de Vall d’Hebron o campanyes de recollida de joguines

del campus. S’hi han repartit bosses amb material de

i de llibres per al nens i nenes ingressats. Enguany, s’ha iniciat

prevenció i sensibilització amb el lema “I tu, ja el portes?”.

un nou programa de voluntariat sociosanitari al Centre Fòrum

En col·laboració amb altres programes de la FAS s’han fet

de l’Hospital del Mar, que atén persones amb problemes de

tallers sobre sexe segur a centres penitenciaris i es va tractar

salut mental i gent gran.

la problemàtica del VIH-sida als països del sud amb la

El PIUNE, un any més, ha rebut el suport d’estudiants
voluntaris en el centre de recursos i en les campanyes de

campanya Camino de Muzu.
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Atenció a la discapacitat
El PIUNE és l’àrea d’atenció als estudiants amb discapacitat
de la UAB i té com a objectiu garantir la igualtat d’oportunitats
en l’accés als estudis superiors de la UAB de les persones
amb discapacitat. El PIUNE gestiona el servei d’assessorament pedagògic als estudiants amb discapacitat, el servei
de transport adaptat i un servei d’acompanyaments a
persones que tenen dificultats d’orientació.
Centre de recursos
En el marc de la línia de treball per posar a l’abast de la població
amb discapacitat tecnologies accessibles, s’han habilitat sis
cabines d’estudi dotades amb equips informàtics accessibles
a l’Hemeroteca, s’ha creat un servei d’assessorament sobre
noves tecnologies i s’ha ampliat el servei de producció de
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Programa Impuls

materials en formats accessibles per a les persones amb

En col·laboració amb el Consell Social de la UAB s’ha

discapacitat. Amb el suport del Consell Social, s’ha iniciat el

posat en marxa el programa Impuls. Aquest programa

projecte d’habilitació de noves cabines d’estudi i recursos

proposa la creació d’una línia de beques d’ajut a

d’accés a la documentació escrita per a persones amb

l’estudi adreçades a estudiants amb discapacitat i en

discapacitat visual a les biblioteques de la UAB.

situació de dependència per a assistència personal,

Projecte pilot sobre els assistents personals
Amb el suport del Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya, el PIUNE ha portat a terme una
experiència pilot sobre l’assistència personal per a persones
amb discapacitat física i en situació de dependència en la
qual han participat nou estudiants de la UAB.
Els resultats mostren que l’assistent personal és l’única
alternativa perquè els estudiants amb discapacitat i en situació
de dependència puguin formar-se com a professionals i
inserir-se al món laboral d’acord amb les seves capacitats.

transport i tecnologies de suport per a l’accés a la
informació i la comunicació, amb l’objectiu que puguin
finalitzar els estudis i inserir-se al món laboral com a
titulats i titulades universitaris. S’aposta per la
participació de l’empresa privada en aquesta iniciativa.
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Activitat cultural
Cultura en Viu és el programa de dinamització cultural de la

L’Autònoma Actua

Universitat Autònoma de Barcelona. Els seus objectius són

L’Autònoma Actua és el programa que cobreix les activitats

la generació i la promoció d’activitats artístiques obertes a

musicals, escèniques i artístiques proposades per membres

tots els membres de la comunitat universitària.

de la comunitat universitària, amb l’objectiu de fomentar la

Durant el curs 2008-2009, s’han gestionat més de 150
produccions en les quals han participat més de 18.000 persones; en especial, cal destacar les més de 5.500 persones
que han visitat les deu exposicions programades al llarg del
curs. A més, s’ha donat suport a l’organització i el desen-

seva participació o actuació en diferents espais de la
programació cultural del campus. La participació està oberta
exclusivament a actuacions de caràcter amateur. Aquest curs
s’han presentat quaranta propostes a la convocatòria, des
de grups de música pop rock i hip-hop fins a recitals poètics.

volupament de quinze projectes artístics sorgits de col·lectius,

L’Artefacte

estudiants i entitats de la Universitat, i s’ha col·laborat en

Pel que fa a la programació de caràcter professional, cal

més de vint activitats culturals de departaments, en actes

destacar l’organització per quart any consecutiu del

institucionals o per acord amb entitats externes.

minifestival Artefacte, durant els mesos de febrer, març i

L’ETCenari
Les produccions artístiques pròpies de les formacions estables
(Aula de Teatre, Aula de Música i Aula de Dansa) i dels tallers
de creació realitzades al llarg del curs s’han presentat al cicle
ETCenari durant els mesos de desembre, abril i maig. Hi han
participat 135 membres de la comunitat, majoritàriament
estudiants, i han consistit en més de vint representacions a

abril. Aquest cicle es caracteritza per la seva tendència
trencadora, amb un marcat segell contemporani i de risc.
Les activitats proposades han implicat sis companyies
professionals. Entre altres, cal destacar l’actuació musical
de Miqui Puig, un espectacle coreogràfic de la companyia
Mar Gómez i una representació teatral de Q-Ars Teatre, amb
direcció de Rafel Duran.

les quals han assistit més de 2.500 espectadors. A més, els

Imatges de campus, campus en imatges

grups han fet actuacions en espais fora de la UAB, de les

Aquest curs es va concedir un ajut de l’Euroregió Migdia-

quals cal destacar la participació de l’Aula de Teatre en la

Pirineus per a un projecte fotogràfic sobre la vida universitària

Mostra de Teatre Universitari, organitzada a la Universitat de

en els campus segons la perspectiva artística de tres

València per la Xarxa Vives d’Universitats, i la participació de

fotògrafs. La UAB hi ha participat conjuntament amb la

l’Aula de Dansa al festival de dansa universitària de la

Universitat de Tolosa Le Mirail i la Universitat de Perpinyà

Universitat de París XIII i al I Certamen Coreogràfic de Sabadell,

Via Domitia. El resultat s’ha editat en un llibre amb el títol

en què va guanyar el premi del públic.

Imatges de campus. A més, durant el mes de maig se’n va
poder admirar una mostra a la sala d’exposicions de la
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General.
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Premi de Cinema Assaig de la UAB
Al final del mes de març de 2009 es va atorgar el III Premi
Roman Gubern de Cinema Assaig de la UAB i el I Premi de
Cinema Assaig de la UAB per a estudiants. El jurat va atorgar
el III Premi Roman Gubern a la pel·lícula La constelación
Bartleby, del realitzador veneçolà Andrés Duque, i va concedir
dues mencions, una a la pel·lícula Under Construction, del
xinès Zhenchen Liu, i l’altra a Iraqi Short Films, de Mauro
Andrizzi. D’altra banda, el director brasiler Lucas Parente,
estudiant del màster de Documental Creatiu, va guanyar la
primera edició del Premi de Cinema Assaig de la UAB per
a estudiants i exestudiants de la UAB, amb el film Carta
Número 1. Per a la presentació d’aquesta edició s’ha comptat
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amb la col·laboració de CaixaForum i amb la presència del

El rostre de la UAB, obra d’un creador

prestigiós realitzador europeu Harun Farocki, que va impartir

en residència

una classe magistral a l’auditori del CaixaForum.
Conegut pel gran públic gràcies al gegantí retrat de
Col·laboracions amb entitats externes

Barack Obama que va fer a la platja de Barcelona,

Pel que fa a la relació amb entitats externes, és especialment

Jorge Rodríguez Gerada ha estat el creador resident

important el conveni signat amb els Cines Verdi, que dóna

a la UAB durant el primer semestre del curs 2008-

cobertura institucional a una activitat que des de ja fa anys

2009. El seu projecte Identitat Composta ha tingut per

té lloc cada dijous al Cinema de la UAB: les Preestrenes

resultat la creació d’un retrat de grans dimensions a

Verdi. Els membres de la comunitat universitària tenen

partir dels rostres de membres de la comunitat

l’oportunitat de veure gratuïtament una sèrie de pel·lícules

universitària amb l’objectiu de fer un gran rostre de

dies abans que siguin estrenades a la sala comercial.

l’Autònoma, que l’autor va dibuixar, un cop aconseguit,

Igualment, ha continuat la col·laboració amb el programa

sobre un dels murs de l’edifici d’Estudiants.

Òpera Oberta del Gran Teatre del Liceu i amb l’Orquestra
Simfònica del Vallès, que s’ha desplaçat al campus per a
fer diverses actuacions que han posat de manifest la relació
de la música amb les energies renovables i les arts plàstiques.
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Presència als mitjans
Al llarg del curs 2008-2009, la Universitat Autònoma de

Premsa, ràdio i televisió van informar de desenes de seminaris,

Barcelona va tenir una presència continuada als mitjans de

congressos i jornades organitzades pels diferents centres

comunicació. La difusió de la recerca feta en els diversos

docents i de recerca de la UAB, com ara el seminari sobre

camps de coneixement (vegeu el capítol 05) o d’esdeveni-

el pluralisme religiós als mitjans de comunicació organitzat

ments com ara les inauguracions d’infraestructures,

amb el CAC o la reunió d’experts mundials sobre el canvi

l’organització de congressos o la presentació de les novetats

climàtic organitzada pel CREAF en què es va signar la

de l’oferta docent serveixen per a mostrar a la societat la

Declaració de Barcelona.

nostra tasca diària, retre-li comptes i projectar la Universitat.

També van ser difoses pels mitjans de comunicació les

Les universitats en general, i la UAB en particular, van tenir

novetats que l’adaptació a l’EEES ha comportat tant pel que

també molta presència als mitjans de comunicació per les

fa a la creació de nous graus i màsters oficials com pel que

mobilitzacions d’alguns estudiants contraris al procés

fa a la reestructuració dels nostres centres docents. Així,

d’adaptació a l’EEES.

per exemple, Arqueologia, Egiptologia i els graus dels àmbits

Als més de 6.300 impactes a la premsa,
cal sumar-hi més de 1.100 impactes
a la ràdio i la televisió

econòmic i biocientífic van tenir força presència als mitjans.
Finalment, cal recordar que la UAB, a banda d’aparèixer als
mitjans de comunicació pel seu paper institucional o de
difusió de la recerca, també hi ha estat sovint citada gràcies

Entre els esdeveniments institucionals del curs més tractats

als nombrosos membres del personal docent investigador

pels mitjans, cal destacar, per la vàlua dels doctorands, les

que, amb els seus articles, han contribuït a generar opinió

investidures dels dos doctors honoris causa nous de la UAB,

i a apropar el coneixement a la societat.

el cineasta Pere Portabella i el físic Albert Fert, ambdues
recollides i difoses abastament pels mitjans de comunicació.
Els mitjans han recollit també el 40è aniversari de la Universitat
Autònoma de Barcelona, el procés electoral que va dur Ana
Ripoll al Rectorat, l’obertura d’una oficina de la UAB a Xangai
o l’innovador programa de beques salari Ítaca UAB-Santander
per ajudar a joves talents a sufragar la seva carrera
universitària.
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GESTIÓ DE RECURSOS

Gestió de recursos
Ingressos liquidats

En relació amb l’any anterior s’observa un increment moderat

Els ingressos de l’any 2008 han estat condicionats, d’una

del pes del finançament públic i una petita reducció dels

banda, per la falta de cobrament d’una part dels recursos

ingressos d’origen privat, en especial de l’apartat de taxes

que havien de provenir del Pla de finançament per a la millora

i matrícules.

de les universitats públiques catalanes establert en l’Acord
de govern de la Generalitat d’octubre de 2006, per un import
de 6,8 milions d’euros, i, de l’altra, per l’obtenció d’un import

Els ingressos per activitats de recerca
i de transferència de coneixement
han crescut un 10 %

d’ingressos menor a causa d’una disminució del nombre
total de crèdits matriculats.

Els recursos que provenen de la Generalitat s’obtenen en
El pressupost d’ingressos liquidats de la UAB l’any 2008,

funció d’uns paràmetres que tenen en compte el nombre

incorporant-hi el romanent d’anys anteriors, ha estat de 382,4

d’estudiants matriculats, la dimensió de la institució i els

milions d’euros en total, la qual cosa suposa un increment

resultats docents en relació amb la resta d’universitats

d’un 6,64 % respecte a l’any anterior. Del total d’ingressos,

públiques catalanes.

sense tenir en compte les operacions financeres i la
incorporació de romanent d’anys anteriors, al voltant d’un
73,5 % procedeixen d’institucions i ens públics i, d’aquests,
el 84 % corresponen als ingressos que provenen del model
de finançament de la Generalitat i del Pla d’inversions
universitàries per finançar bàsicament les activitats i les
inversions relacionades amb la docència. El 26,5 % restant
dels ingressos és d’origen privat, i d’aquests el 50 % prové
de taxes i matrícules i de prestacions de serveis.

La docència de formació continuada i la recerca i la
transferència de coneixement són activitats que van
consolidant els ingressos any rere any. Els ingressos per
formació continuada representen el 4 % dels ingressos totals
i han tingut un creixement d’un 14,4 % respecte a l’any
anterior. Pel que fa a les activitats de recerca i transferència
de coneixement, els ingressos representen un 5 % dels
ingressos totals i han tingut un increment d’un 9,7 % respecte
a l’any anterior.
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ESTRUCTURA DELS INGRESSOS 2008

INGRESSOS DE PROCEDÈNCIA PÚBLICA
242,6 (73,47%)

185,4 (56,15%)
18,2 (5,51%)
19,8 (6%)
18,8 (5,69%)
0,4 (0,12%)

de la Generalitat (model de finançament i subvencions específiques)
de la Generalitat, per a inversions
d’altres organismes públics (subvencions finalistes)
de l’Estat, la Generalitat i la UE per a recerca competitiva
de la UE per a inversions, recerca i intercanvi

INGRESSOS DE PROCEDÈNCIA PRIVADA
87,6 (26,53%)

49,8 (15,8%)
7,3 (2,21%)

de taxes, matrícules i prestació de serveis
d’empreses, famílies i entitats sense ànim de lucre (ingressos finalistes)

17,0 (5,14%)

de convenis amb empreses i institucions per a recerca i transferència de tecnologia

13,5 (4,10%)

de cursos de formació continuada

330,2 (100%)

INGRESSOS TOTALS DE LA UAB
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Sense operacions financeres i altres, en milions d’euros. Dades extretes del pressupost liquidat de 2008. Afegint la resta d’operacions (52,2 milions d’euros), el total de drets
reconeguts és de 382,4 milions d’euros.

Pressupost definitiu de despeses

a inversions en obra nova i equipament de recerca, 39,7

El total del pressupost definitiu de despeses de l’any 2008,

milions a inversions en programes de recerca i 26,9 milions

si hi incorporem el dèficit acumulat, ha estat de 417 milions

a inversions en programes de convenis d’R+D.

d’euros, és a dir, s’ha incrementat un 8,4 % respecte
a l’any 2007.

Les despeses de personal han estat de 203 milions d’euros,
xifra que representa al voltant d’un 48,7 % del total

L’import de les despeses corrents ha estat de 319,6 milions

del pressupost definitiu de despeses, un 8,3 % més que

d’euros i representa el 76,6 % de les despeses. Pel que fa

el 2007.

a les inversions, s’han destinat 27,2 milions d’euros
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Les despeses de funcionament signifiquen el 24 % del total,

públics cobreixen el 75 % de la despesa liquidada i, pel que

un import de 100,3 milions d’euros. Aquestes despeses han

fa als ingressos d’origen privat, les taxes i altres ingressos i les

augmentat un 15,4 % a causa, d’una banda, de l’increment

prestacions de serveis en cobreixen el 15 %. En aquest aspecte

del consum corresponent a un augment de la superfície

no s’han donat canvis significatius respecte a l’any anterior.

construïda que requereix manteniment i, de l’altra, dels
increments de preus dels subministraments durant el 2008.

Finalment, en l’àmbit de les operacions financeres cal
destacar el retorn de l’anualitat dels préstecs de parcs

De la comparació entre els ingressos i les despeses corrents

científics de l’anterior Ministeri de Ciència i Tecnologia, que

i de capital liquidats, en podem extreure que els ingressos

enguany ha significat un pagament de 2,9 milions d’euros.

ESTRUCTURA DE LA DESPESA 2008

DESPESA DE PERSONAL
203 (62,5%)

118,1 (36,3%)
69,1 (21,2%)
15,8 (5%)

Personal acadèmic
Personal d’administració i serveis
Altre personal (postgraus, ICE, etc.)

DESPESA DE FUNCIONAMENT
60,9 (18,7%)

44,5 (13,7%)
0,9 (0,3%)
15,5 (4,7%)

Despesa de funcionament
Despeses financeres
Becaris d’investigació i transferències a altres institucions

INVERSIONS: OBRES, EQUIPAMENT I DESPESA EN RECERCA
61,1 (18,8%)

26,7 (8,2%)

Obra nova i equipament de recerca

20,6 (6,3%)

Programes de recerca

13,8 (4,3%)

Programes de convenis en I+D

325 (100%)

DESPESES TOTALS DE LA UAB

Sense operacions financeres i altres, en milions d’euros. Dades extretes del pressupost liquidat de 2008. Afegint la resta d’operacions (92 milions d’euros), el total de drets
reconeguts és de 417 milions d’euros.

GESTIÓ DE RECURSOS

INGRESSOS (DRETS LIQUIDATS) 2008
TRANFERÈNCIES CORRENTS 53,95%
TAXES I ALTRES INGRESSOS 19,33%
TRANFERÈNCIES DE CAPITAL 12,82%
INCORPORACIÓ DE ROMANENT 13,13%
ALTRES INGRESSOS 0,78%

TOTAL: 382,42 MILIONS D’EUROS
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DESPESES (PRESSUPOST DEFINITIU) 2008
DESPESES DE PERSONAL 48,67%
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 24,05%
INVERSIONS 22,50%
ALTRES DESPESES 4,78%

TOTAL: 417,05 MILIONS D’EUROS
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EQUIP DE GOVERN

ÒRGANS DE GOVERN

Equip de Govern

Equip de Govern

Fins al 6 de gener de 2009

A partir del 7 de gener de 2009 (1)

Rector

Rectora

Lluís Ferrer Caubet

Ana Ripoll Aracil

Vicerectors i vicerectores

Vicerectors i vicerectores

Joan Carbonell Manils

Bonaventura Bassegoda Hugas

Estudiants i Cultura

Transferència Social i Cultural

Anna Cros Alavedra

Montserrat Farell Ferrer

Relacions Institucionals

Estudis de Grau

Jordi Marquet Cortés

Joan Gómez Pallarès

Projectes Estratègics - Parc de recerca

Investigació

Antoni Méndez Vilaseca

Carles Jaime Cardiel

Estudis i de Qualitat

Estudis de Postgrau

Montserrat Pallarès Barberà

Jordi Marquet Cortés

Investigació

Projectes Estratègics -

Secretària general
Isabel Pont Castejón
Gerent
Gustau Folch Elosua (fins al 15-5-09)
Santiago Guerrero Boned
(a partir del 16-5-2009)
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Parc de Recerca
Maria Dolors Riba Lloret
Ordenació Acadèmica

Maria José Recoder Sellarès
Relacions Institucionals

Ana Ripoll Aracil
Personal Acadèmic

Miquel Àngel Senar Rosell
Personal Acadèmic

Mercedes Unzeta López
Relacions Exteriors i Cooperació

Magda Solà Tey
Economia

Immaculada Vilardell Riera
Economia

Remo Suppi Boldrito
Comissionat de la rectora

Miquel Vilardell Tarrés

per a la Societat de la Informació

Relacions amb Institucions Sanitàries
Mercedes Unzeta López
Secretari general

Relacions Internacionals

Rafael Grasa Hernández
Santiago Guerrero Boned
Gerent
Gustau Folch Elosua

(fins al 15-5-09)
Organització i Fundacions

1. Data de nomenament de la rectora.

CONSELL SOCIAL

ÒRGANS DE GOVERN

Consell Social
Juliol de 2008 - juny de 2009
Presidenta
Rosa Cullell Muniesa (fins al 23-3-2009)
Alicia Granados Navarrete (a partir del
23-3-2009)

Escollit per les organitzacions sindicals
Vicent Tirado Bausa
Membres nats
Lluís Ferrer Caubet, rector (fins al
7-1-2009)

Nomenats pel Govern

Ana Ripoll Aracil, rectora (a partir

de la Generalitat de Catalunya

de 7-1-2009)

Jesús Acebillo Marín (fins al 17-7-2008)

Rafael Grasa Hernández, secretari

Enric Uriach Torelló (a partir del 17-7-

general (fins al 7-1-2009)

2008)

Isabel Pont Castejón, secretària general

Oriol Soler Castanys

(a partir del 7-1-2009)

Nomenats pel Parlament

Gustau Folch Elosua, gerent (fins al

de Catalunya

15-5-2009)

Moisés Amoròs Perich

Santiago Guerrero Boned, gerent

Ricardo Rodrigo Amar

(a partir del 16-5-2009)

Escollit pels ens locals

Escollits pel Consell de Govern

Antoni Morral Berenguer

de la UAB

Nomenada per l’Associació d’Amics

En representació del personal acadèmic

de la UAB

Helena Estalella Boadella (fins al 25-

Mireia Belil Boladeras

3-2009)
Xavier Verge Mestre (a partir del 25-

Escollit per les organitzacions

3-2009)

empresarials
Pere Relats Casas (a partir del 16-9-2008)

En representació del personal
d’administració i serveis

El senyor Ramon Alberich Ferrer, a

Juan Manuel Gómiz Rodríguez

partir de 16 de setembre de 2008,
assisteix al Consell Social amb veu

En representació dels estudiants

però sense vot en qualitat de persona

Guillem Casòliva Cabana (a partir del

nomenada per l’organització

25-3-2009)

empresarial que no té representant

Secretària executiva

oficial en el Consell Social.

Sònia Hernández Tejada
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Consell de Govern
Fins al 24 de març de 2009
Representants escollits o designats

Professorat – sector B

President

d’entre els degans, directors de centre,

Juan Antonio Baeza Labat

Rector

directors de departament

Suplent: Mercè Coll Alfonso

Lluís Ferrer Caubet

i d’institut universitari

Núria Casellas Caralt

Membres nats

Degans i deganes
Jordi Bartrolí Molins

Secretari general

Josep Maria Blanco Pont

Rafael Grasa Hernández

Miquel Domènech Argemí

Gerent

Helena Estalella Boadella

Gustau Folch Elosua

Màrius Martínez Muñoz

Membres de la comunitat
universitària designats pel rector
Vicerectors i vicerectores
Joan Carbonell Manils
Anna Cros Alavedra
Montserrat Pallarès Barberà
Maria Dolors Riba Lloret
Ana Ripoll Aracil

Joan Montllor Serrats

Suplent: Carlos Martín Cantera
Ángel Raúl Castaño García
Suplent: Pere Masqué Barri
Maria del Carme Espunya Prat
Suplent: vacant
Seán Golden
Suplent: Albert Branchadell Gallo

Josep Maria de Dios Marcer

Estudiants

Joan Sorribes Gomis

Alejandro Benito Otero

Directors i directores de departament
Eugeni Giral Quintana
Suplent: José María Asensio Aguilera
Montserrat Llagostera Casas
Suplent: Lluís Tort Bardolet

Eudald Calvo Català
Adrià Crespo Ortiz
Víctor García Casas
Oriol Riera Arnaiz
Tomàs Sayes Jato

Santiago Maspoch Andrés

PAS

Suplent: Núria de la Osa Chaparro

Maite Chordà Serrano

Degans i directors d’escola

Francisco José Morente Valero

Juan Manuel Gómiz Rodríguez

Joaquim Coll Daroca

Suplent: Juan Carlos Rubio Martínez

Manuel López Béjar

Jesúa Piedrafita Arilla

Francesc Parcerisas Vázquez

Suplent: Alberto Marco Valle

Rosa Cullell Muniesa

Josep Maria Sanahuja Bonfill

Ferran Sancho Pifarré

2 membres pendents de designació

Carme Casablancas Segura

Suplent: Josep Maria Martí Martí

Amb veu i sense vot

Mercedes Unzeta López

Jaume Pujol Capdevila

Membres elegits pel Consell Social

Director d’institut d’investigació

Maria Dolors Pey Vilanova, cap

Professorat – sector B

José Rodríguez Álvarez

del Gabinet Jurídic

Montserrat Llonch Casanovas

Suplent: Louis Lemkow Zetterling

Suplent: Miquel Àngel Essomba
Gelabert
Estudiants
vacant

Membres elegits pel Claustre
Professorat – sector A
Eduard Escrich Escriche
Maria Eulàlia Fuentes Pujol

PAS

Iluminada Gallardo García

Carlos Alonso Moreno

Xavier Martínez Giralt
Josep Oliver Alonso
Joan Subirats Humet
Lluís Tort Bardolet
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Consell de Govern
A partir del 25 de març de 2009 (2)

Representants escollits o designats

Seán Golden

Presidenta

d’entre els degans, directors de centre,

Josep Oliver Alonso

Rectora

directors de departament

Joan Subirats Humet

Ana Ripoll Aracil

i d’institut universitari

Lluís Tort Bardolet

Membres nats

Degans i deganes

F. Xavier Villalba Nicolàs

Jordi Barbé Garcia

Professorat – sector B

Secretària general

Jordi Bartrolí Molins

M. del Mar Baeza Labat

Isabel Pont Castejón

Josep M. Blanco Pont (fins a l’11-6-2009)

Núria Casellas Caralt

Gerent

Teresa Cabré Monné

Diego Castro Ceacero

Gustau Folch Elosua (fins al 15-5-2009)

Josep M. de Dios Marcer

Josep Cañabate Pérez

Maite Martínez González

Xavier Verge Mestre

Santiago Guerrero Boned
(a partir del 16-5-2009)

Joan Montllor Serrats
Rosa M. Pujol Vilallonga

Estudiants
Jordi Almiñana Domènech

Membres de la comunitat

Teresa Velázquez García-Talavera

universitària designats per la rectora

(a partir del 12-6-2009) (3)

Vicerectors i vicerectores

Directors i directores de departament

Ricardo Naval Vidaller

Montserrat Farell Ferrer

Xavier Aymerich Humet

Marc Navarro Vilaró

Joan Gómez Pallarès

Suplent: Francesc X. Avilés Puigvert

Gerard Sánchez Gil

Jordi Marquet Cortès

Mercè Izquierdo Aymerich

Maria José Recoder Sellarès

Suplent: Joel Feliu Samuel-Lajeunesse

Miquel Àngel Senar Rosell

Josep E. Llebot Rabagliati

Mercedes Unzeta López

Suplent: Xavier Rius Cornadó

Gloria Garcia-Romeral Moreno
Marc López Conesa
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Degans i directors d’escola
Salvador Cardús Ros
Joaquim Coll Daroca
Manel López Bejar
Francesc Parcerisas Vázquez
Jaume Pujol Capdevila
Joan Sorribes Gomis
Professorat – sector B
Laila Darwich Soliva
Estudiants
Guillem Casòliva Cabana
PAS
Mercè Bausili Monserrat

PAS
Carlos Alonso Moreno
Juan Manuel Gómiz Rodríguez

Francisco José Morente Valero

Membres elegits pel Consell Social

Suplent: Lorraine Baqué Millet

Mireia Belil Boladeras

Francesc X. Such Martí

Alicia Granados Navarrete

Suplent: Isabel Portell Cortés

1 vacant

Antoni F. Tulla Pujol
Suplent: Jordi Ballester Gibert
Director d’institut d’investigació
Joan X. Comella Carnicé

Amb veu i sense vot
Maria Dolors Pey Vilanova, cap
del Gabinet Jurídic

Suplent: Louis Lemkow Zetterling
Membres elegits pel Claustre
Professorat – sector A
Carme Armengol Asparó
M. Jesús Espuny Tomás

2. Data del primer Consell de Govern
amb els nous membres.
3. Representant de la Facultat de Ciències
de la Comunicació.
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Claustre General
Fins al 20 de novembre de 2008

Directors i directores

Romualdo Moreno Ortiz

de departament

Francisco José Morente Valero

José Aguilera Ávila

Pere Nicolás Plans

Lluís Alsedà Soler

Josep Oliver Alonso

José María Asensio Aguilera

Joan Pagès Blanch

Xavier Aymerich Humet

Jesús Piedrafita Arilla

Secretari general

Lorraine Baqué Millet

Ramon Piqué Huerta

Rafael Grasa Hernández

Esteve Cardellach López

Mariona Portell Vidal

Ramon Carreras Collado

Josep Pujol Gómez

Jordi Cors Meya

Francesc Pérez Amorós

Jaume Cruz Feliu

Daniel Quesada Casajuana

Directors i directores d’escola

Fernando De Mora Pérez

Xavier Rius Cornadó

Carme Casablancas Segura

Josep Maria Domènech Mateu

Juan Carlos Rubio Martínez

Jaume Pujol Capdevila

Joel Feliu Samuel-Lajeunesse

Ferran Sancho Pifarré

Joan Sorribes Gomis

Félix Ángel García Arnas

Adolf Tobeña Pallarès

Degans i deganes de facultat

Pilar Giménez Alcover

Lluís Tort Bardolet

Jordi Bartrolí Molins

Eugeni Giral Quintana

Antoni F. Tulla Pujol

Josep Maria Blanco Pont

Pere Godall Castell

Maria Ysàs Solanes

Joaquim Coll Daroca

Núria Gorgorió Solà

Miquel Domènech Argemí

Pedro Jurado de los Santos

Helena Estalella Boadella

Francisco Javier Lafuente Sancho

Escola de Postgrau

Manel López Béjar

Montserrat Llagostera Casas

Estudiants

Màrius Martínez Muñoz

Josep Enric Llebot Rabagliati

Xavier Castells Domingo

Joan Montllor Serrats

Mireia Llinàs Grau

Laia Castelló Santamaria

Francesc Parcerisas Vázquez

Francisco Lloret Maya

Adrià Crespo Ortiz

Josep Maria Sanahuja Bonfill

Emilio Luque Fadón

Maria Forteza González

Josep M. de Dios Marcer

Alberto Marco Valle

David Gallardo Capsada

President
Rector
Lluís Ferrer Caubet
Membres nats

Gerent
Gustau Folch Elosua

Josep Maria Martí Martí
Directors i directores d’instituts
universitaris d’investigació propis
Louis Lemkow Zetterling
Neus Sanmartí Puig

Antonio Martín Artiles
Santiago Maspoch Andrés
M. Luisa Melero Moneo
Miquel Molist Montañà
Ferran Morell Brotad

Membres electes

ÒRGANS DE GOVERN

Escola Tècnica Superior

Escola Universitària d’Informàtica

Joan Torregrosa Arús

d’Enginyeria

de Sabadell

Manuel Valiente Malmagro

Professorat- sector A

Professorat – sector A

Glòria González Anadón

Jordi Roig de Zárate

Francesc Gòdia Casablancas
Enric Martí Gòdia

Professorat – sector B
Mercè Coll Alfonso

Joan Oliver Malagelada
Juan José Ramos González

Juan Antonio Baeza Labat
Carles Pedret Ferré
Estudiants

Professorat – sector B
Ángel Raúl Castaño García
M. Carme Espunya Prat
Pere Masqué Barri

Estudiants
Vanessa López Montero

Professorat – sector B

Albert Virgili Moya

Núria Robles Circuns
Nicolàs Sayes Jato
Tomàs Sayes Jato

Estudiants
Jordi Demestre Solé
Teresa Juanmartí Palacín
Marc Olomí Solà
Júlia Salat Torres

Facultat de Biociències

Lluís Salinas Roca

Albert Baiges Espinosa

Estudiants

Anna Serra Bienvenido

Juan José Montero Vállez

Marta Barreda Artés

Facultat de Ciències

Javier Naya Gimeno

Marta Cosín Tomàs

de la Comunicació

Xavier Trepat Porcar

Sara Marcó Costa

Ignasi Vila Tudela

Oriol Riera Arnaiz

Irene Alcaide Bueno

Marta Termes López
Escola Universitària d’Estudis
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Professorat – sector A
Pere Oriol Costa Badia
M. Eulàlia Fuentes Pujol

Empresarials de Sabadell

Facultat de Ciències

Manuel López López

Professorat – sector A

Professorat – sector A

David Roca Correa

Santiago Guerrero Boned

Jordi Barbé García

Daniel Tena Parera

Francesc Gómez Valls

Oriol Cabré Fabré

Professorat – sector B

Iluminada Gallardo García

Antoni Reig Malla

Estudiants
Gerard Cunill Gómez
Maite Guerra Fuentes
Antonio Lomas Anguita

Jordi Gené Torrabadella
Josep M. Lluch López
Assumpció Malgosa Morera
Jordi Marquet Cortés
Josep Santaló Pedro
Joan Sola Casadevall
Josep Lluís Solé Clivillés
Àlvar Sánchez Moreno

Estudiants
Itziar Amestoy Alonso
Inga Arutyunyan
Anna Fonoll Tassier
Georgina Marín Nogueras
Irene Ramentol Sintas
Ander Ruiz Martín
Laia Soler Aragonès
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Facultat de Ciències Econòmiques

Mireia Foradada Villar

Carles Paloma Martín

i Empresarials

Aarón Fortuñó Ramos

David Pérez Martín

Professorat – sector A

Andrea Madrid Mora

Emili Grifell Tatjé

Facultat de Ciències Polítiques

Xavier Martínez Giralt

i de Sociologia

Jordi Massó Carreras

Facultat de Filosofia i Lletres
Professorat – sector A
Rossend Arqués Corominas

Professorat – sector A

Anna Bartra Kaufmann

Tomás García González

Teresa Cabré Monné

Jesús M. Rodés Gracia

Joan Carbonell Manils

Professorat – sector B

Joan Subirats Humet

Borja De Riquer Permanyer

Montserrat Llonch Casanovas

Teresa Torns Martín

Maria Dolors Garcia Ramon

Josep Oliver Alonso
Francisco Javier Vilà Carnicero

Francesc Trillas Jané
Estudiants
Davinia Alcalá Jiménez
Xavier Almar Casas
Jordi Berbis Manonellas
Eudald Calvo Català
Carme Díaz Corral
Martí Humet Ribas

Professorat – sector B
Sònia Parella Rubio

Joan Gómez Pallarès
Josep Antoni Iglesias Fonseca
Melissa G. Moyer

Estudiants

Joan Manuel Soriano López

Marina Guinó Bastús

Francesc Vilanova Vila-Abadal

Marta Gómez Puig

Gerard Vilar Roca

Núria Iglesias Rodríguez

Pere Ysàs Solanes

Sergi Masó Tudela
Maria Rodó de Zárate

Delfina Rossi Silvano

Professorat – sector B
Àngel Cebollada Frontera

Iu Tussell Vila-Abadal

Facultat de Dret

Francisco Javier Villalba Nicolás

Facultat de Ciències de l’Educació

Professorat – sector A

Estudiants

Maria Dolores Arias Abellán

Marina Alonso Ribes

Mercè Barceló Serramalera

Marta Barbero Soler

Maria Jesús Espuny Tomás

Alejandro Benito Otero

Blanca Vilà Costa

Marta Bernaldo Guardiola

Professorat – sector B

Sergio Caravaca Fernández

Núria Casellas Caralt

Núria Palomar Vidal

José Cañabate Pérez

Gemma Pimenta Soto

Professorat – sector A
Montserrat Antón Rosera
Montserrat Casas Vildes del
Joaquín Gairín Sallán
Joan Rué Domingo
Professorat – sector B
Miquel Àngel Essomba Gelabert
Rafael Merino Pareja

Yago Raventos Domènech
Estudiants
Arnau Escolà Benet

Estudiants
Carolina Balat Mendoza
Loreto Caixach Manchón
Míriam Casamayor Salvó

Marcos Garcia Luna
Emma Manjón Sierra
Xabier Muñoz Soriano

Aida Roigé Mas
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Facultat de Medicina
Professorat – sector A
Pere Casán Clarà
Alberto De Leiva Hidalgo
Eduard Escrich Escriche
Jaume Fernández-Llamazares Rodríguez
Vicent Fonollosa Pla

Estudiants
Víctor García Casas
Alba Garriga Gabaldà
Eduard Molinet Forment
Ruben Moreno Comellas
Laura Pérez Pujol
Ingrid Rovira Carrera

Representants del PAS
PAS funcionari
Mercè Alborch López
Miquel Anguera Lasheras
Nacho Beneite Díaz
Joaquim Bernabé Ródenas
Maite Chordà Serrano

Berta González de Mingo

Facultat de Traducció

Teresa Coll Torrellas

Josep M. Grau Veciana

i d’Interpretació

José Luis Costa Arranz

Xavier Navarro Acebes
Pedro Quesada Marín
Mercedes Unzeta López

Professorat – sector A
Marisa Presas Corbella
Jaume Solà Pujols

Sergio Fortón Baringo
Susana Gabardós Iturralde
August Garcia Albero
Marta Garsaball Pujol

Josep Vaqué Rafart
Professorat – sector B

Lluís Perarnau Reyes

Albert Branchadell Gallo

Paco Quesada Martos

Seán Golden

Ernest Verdura Milian

Jordi Ortiz de Pablo

Estudiants

PAS laboral

Antonio Paya Panadés

Martí Camprodon Canal

Lola Aguilar Ruda

Elvira Isabel Hernández Toledo

Carlos Alonso Moreno

Alejandro Martí Mínguez

Juan José Bravo San José

Sara Maria Römer

Antonio Cadevall Bellera

Josep Oriol Miquel Cusachs

Facultat de Veterinària

Francisco Javier Casas Barragán

Carla Rubio Codina

Professorat – sector A

Júlia Sopeña Falcó

M. Teresa Paramio Nieto

Facultat de Psicologia

Josefina Plaixats Boixadera

Professorat – sector B
Guillermo Gómez Sebastián
Carlos Martín Cantera

Estudiants
Encarnación Diaz Clemente-Moreno
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Susanna Gassiot Riu

Pedro Chaves Talavera

Teresa Rigau Mas
Professorat – sector A
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Armand Sánchez Bonastre

Elena Añaños Carrasco

Imma Gamo Nieto
Juan Manuel Gómiz Rodríguez
Jordi Hernández Sánchez
Julián Lluís Córdoba
Beatriz Marín Franconetti

Teresa Gutiérrez Rosado

Professorat – sector B

Juan Montesinos Andrade

José Luis Lalueza Sazatornil

Mª Dolors Izquierdo Tugas

Jordi Prieto Feliu

Joan Pujol Tarrés

Estudiants

M. Dolors Riba Lloret

Sergi Graboleda Viñas

Professorat – sector B

Ramon Muns Vila

Miquel Torregrosa Álvarez

Anna Rueda Simón
Oriol Talló Parra

Neus Rubinat Tarragona
Manuel Ferran Sostres Bordas
Francisco Uriel Gargallo

CLAUSTRE GENERAL

Claustre General
A partir del 21 de novembre
de 2008 (4)
President
Rectora
Ana Ripoll Aracil

Directors i directores

Francisco José Morente Valero

de departament

Pere Nicolás Plans

Lluís Alsedà Soler

Josep Oliver Alonso

José María Asensio Aguilera

Joan Pagès Blanch

Francesc Xavier Avilés Puigvert

Joaquim Pera Isern

Xavier Aymerich Humet

Santiago Maspoch Andrés

Membres nats

Jordi Ballester Gibert

Ramon Piqué Huerta

Secretària general

Lorraine Baqué Millet

M. Isabel Portell Cortés

Isabel Pont Castejón

Mercè Campillo Grau

Àngel Puyol González

Jaume Cruz Feliu

Francesc Pérez Amorós

Fernando De Mora Pérez

Josep Rifà Coma

Núria De la Osa Chaparro

Xavier Rius Cornadó

Josep Maria Domènech Mateu

Francesc Xavier Roca Marvà

Gerent
Gustau Folch Elosua (fins al 1-5-2009)
Santiago Guerrero Boned (a partir del
16-5-2009)

Joel Feliu Samuel-Lajeunesse

Juan Carlos Rubio Martínez

Directors i directores d’escola

Carles Ferrer Ramis

Ferran Sancho Pifarré

Carme Casablancas Segura

Félix Ángel García Arnas

Carlota Solé Puig

Jaume Pujol Capdevila

Miquel Gardeñes Santiago

Francesc Xavier Such Martí

Joan Sorribes Gomis

Pilar Giménez Alcover

Adolf Tobeña Pallarès

Eugeni Giral Quintana

Lluís Tort Bardolet

Pere Godall Castell

Antoni F. Tulla Pujol

David Manuel Gómez Gras

María Valdés Gázquez

Mercè Izquierdo Aymerich

Francesc Xavier Villalba Nicolàs

Degans i deganes de facultat
Josep M. Blanco Pont
Jordi Barbé García
Jordi Bartrolí Molins
Teresa Cabré Monné
Salvador Cardús Ros
Joaquim Coll Daroca
Josep M. De Dios Marcer
Manel López Béjar
Maite Martínez González
Joan Montllor Serrats
Francesc Parcerisas Vázquez
Rosa Maria Pujol Vilallonga

Pedro Jurado de los Santos
Montserrat Llagostera Casas

Escola de Postgrau

Josep Enric Llebot Rabagliati

Estudiants

Mireia Llinàs Grau

Xavier Castells Domingo

Francisco Lloret Maya

Adrià Crespo Ortiz

Alberto Marco Valle

Gloria Garcia-Romeral Moreno

Tomàs Manuel Margalef Burrull

Judith Jacovkis Halperin

Josep Maria Martí Martí

Julia Martínez Ariño

Miquel Molist Montañà
Directors i directores d’instituts

Ferran Morell Brotad

universitaris d’investigació propis

Romualdo Moreno Ortiz

Joan Xavier Comella Carnice
Louis Lemkow Zetterling

Membres electes

Francisco Javier Lafuente Sancho

ÒRGANS DE GOVERN

Escola Tècnica Superior

Estudiants

Professorat – sector B

d’Enginyeria

Isabel Benítez Romero

María del Mar Baeza Labat

José Carlos Elías Calvo

Gonzalo Guirado López

Professorat- sector A
Josep Maria Basart Muñoz
Glòria González Anadón
David Jiménez Jiménez
Enric Martí Gòdia
Ramon Vilanova Arbós

Raúl Herranz Berzosa
Axel Salceda Redondo
Facultat de Biociències
Professorat – sector A
Jordina Belmonte Soler

Estudiants
Sandra Armengol Vall
Alfons Casalé Güell
Jordi Demestre Solé
Anna Espàrrach Sallent
Sara Maestre Andrés

Estudiants

Amadeu Creus Capdevila

Carla Bellera Vilar

Assumpció Malgosa Morera

Joan Giner Miguelez

Josep Santaló Pedro

Facultat de Ciències

Alesander Hernández Lizarraga

Josep Vendrell Roca

de la Comunicació

Professorat – sector B

Professorat – sector A

Fernando García del Pino

Pere Oriol Costa Badia

Manuel Portero Leiva
Aran Solé Garrigós
Gerard Sánchez Gil

Estudiants
Escola Universitària d’Estudis
Empresarials de Sabadell

Jordi Almiñana Domènech
Lorena Càrdenas Corrales

Maria Àngels Subirana Manzanares

Matilde Delgado Reina
Xavier Giró Martí
Emili Prado Picó
José Luis Terrón Blanco

Professorat – sector A

Marc Daroca Milan

Glòria Estapé Dubreuil

Carlos López Agulló

Professorat – sector B

Rosalía Gallo Martínez

Griselda Ribas Marzal

David Fernández Quijada

Júlia Vallvé Juanico

Nuria Simelio Solà

Albert Martí Pastor

Facultat de Ciències

Estudiants

Estudiants

Professorat – sector A

Maite Guerra Fuentes

Jaume Aguadé Bover

Professorat – sector B

Escola Universitària d’Informàtica
de Sabadell

María Luisa Arboleya Cimadevilla
Xavier Bardina Simorra
Anna Cima Mollet

Professorat – sector A

Iluminada Gallardo García

Dolores Isabel Rexachs del Rosario

Jordi Mompart Penina

Jordi Roig de Zárate

Joan Francesc Piniella Febrer

Professorat – sector B

Albert Ruiz Cirera

Xavier Verge Mestre

Joan Torregrosa Arús
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Noura Aharchi Amghar
Ivet Eroles Palacios
Ricardo Naval Vidaller
Miquel Robles Martínez
Gemma Sanahuja Castella
Mónica Vázquez Romero
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CLAUSTRE GENERAL

Facultat de Ciències Econòmiques

Estudiants

Estudiants

i Empresarials

Arnau Aymerich Casas

Irene Casas Padín

BernatChueca Playà

Artur Fuente Martínez

Laura Martínez Arbiol

Laura-Ares Martínez Bravo

Júlia Morató Garrigó

Lídia Molano Mañas

Joan Puigdellivol Ferrer

Roger Parés Gassull

Miquel Ruano Torres

Maria Sirvent Escrig

Professorat – sector A
Xavier Cussó Segura
Montserrat Farell Ferrer
Xavier Martínez Giralt
Guadalupe Souto Nieves
Francisco Javier Vilà Carnicero
Professorat – sector B
Gabriel Izard Granados
Estudiants
Javier Abad García
Lídia Brun Carrasco

Facultat de Ciències Polítiques
i de Sociologia

Facultat de Filosofia i Lletres

Professorat – sector A

Professorat – sector A

Andreu Lope Peña

Joan Carbonell Manils

Faustino Miguélez Lobo

Sílvia Carrasco Pons

Joan Subirats Humet

Jordi Cortadella Morral

Anna Campos Mariné

Professorat – sector B

Anna Comas Gómez

Ferran Izquierdo Brichs

Javi Montes López

Xavier Tell Martí

Hortènsia Curell Gotor
Gemma Cànoves Valiente
Joan Gómez Pallarès

Estudiants

Josep Lluís Martín Ramos

David Heredia Casanella

Raquel Piqué Huerta

Aida Marzo Matencio

Dolors Poch Olivé

Marc Navarro Vilaró

Joan Serrallonga Urquidi

Facultat de Ciències de l’Educació

Roger Ubach Musterni

Carlos Sánchez Lancis

Professorat – sector A

Facultat de Dret

Pere Ysàs Solanes

Professorat – sector A

Professorat – sector B

Maria Dolores Arias Abellán

Daniel Casals Martorell

Maria Jesús Espuny Tomás

Àngel Cebollada Frontera

Enric Fossas Espadaler

Laura Gimeno Pahissa

Blanca Vilà Costa

Estudiants

Esther Zapater Duque

Gemma Amorós Bové

Professorat – sector B

Elisabet Arenas Gispert

Núria Casellas Caralt

Gerard Cantoni Gómez

José Cañabate Pérez

Adrià Hernando Fresco

David Muñoz Valle
Carlos Pérez Padilla
Sandra Tayan Fernández

Carme Armengol Asparó
Anna Cros Alavedra
Jordi Deulofeu Piquet
Joaquín Gairín Sallán
Enric Roca Casas
Professorat – sector B
Àngels Campà Guillem
Diego Castro Ceacero

Neus Roca Miró

ÒRGANS DE GOVERN

Facultat de Medicina
Professorat – sector A
José Aguilera Avila
Manuel Armengol Carrasco
Pere Casán Clarà
Eduard Escrich Escriche
Jaume Fernández-Llamazares Rodríguez

Estudiants

Ernesto Castaños Moreno

Víctor García Casas

Maite Chordà Serrano

Marc López Conesa

Teresa Coll Torrellas

Nerea Miralles Aguilar

Yolanda De Maruri Casanovas

Catalina Pou Miquel

August Garcia Albero

Laura Pérez Pujol

Trinidad Moraira Reina

AlbaRodríguez Ciuró

Lluís Perarnau Reyes

Vicent Fonollosa Pla

Facultat de Traducció

Isabel Illa Sendra

i d’Interpretació

Joan Minguella Martí
Antonio Mur Sierra
Fernando Picatoste Ramón
Professorat – sector B
Rosa Corcoy Plà

Nacho Ruíz Balmaseda
Ernest Verdura Milian
Marta Violeta Labrador

Professorat – sector A
Albert Branchadell Gallo
Seán Golden
Amparo Hurtado Albir

PAS laboral
Lola Aguilar Ruda
Carlos Alonso Moreno
Juan José Bravo San José

Professorat – sector B

Antonio Cadevall Bellera

Wilhelm Neunzig

Francisco Javier Casas Barragán

Luis Molina Ferragut

Facultat de Veterinària

Trini Expósito Rico

Estudiants

Professorat – sector A

Encarnación Diaz Clemente-Moreno

Elena Albanell Trullás

Luis Ensenyat Martín

Mariola Baucells Sánchez

Ignacio Illán Gala

Mª Dolors Izquierdo Tugas

Carlos Martínez Parra

Josefina Plaixats Boixadera

Martí Paré Curell

Teresa Rigau Mas

Pere Jordi Fàbregas Batlle
Carlos Martín Cantera
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Imma Gamo Nieto

Armand Sánchez Bonastre
Facultat de Psicologia
Professorat – sector A

Consuelo Gómez Sánchez
Juan Manuel Gómiz Rodríguez
Jordi Hernández Sánchez
Beatriz Marín Franconetti
Juan Montesinos Andrade
Andreu Pompas Alcaraz
Jordi Prieto Feliu

Professorat – sector B

Marta Ramírez Hidalgo

Laila Darwich Soliva

David Sánchez Solbes

Elena Añaños Carrasco
Tomás Blasco Blasco

Representants del PAS

Jordi Fernández Castro

PAS funcionari

Sunsi Martí Carbonell

Mercè Alborch López

M. Dolors Riba Lloret

Miquel Anguera Lasheras

Professorat – sector B

Anna Borfo Bach

Jaume Vives Brosa
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Francisco Uriel Gargallo

4. Data de la publicació definitiva dels resultats
de les eleccions al Claustre per part de la Junta
Electoral General.

DEGANATS I DIRECCIONS D’ESCOLA

Degans i deganes de facultat
Jordi Barbé Garcia

Josep Maria de Dios Marcer

Facultat de Biociències

Facultat de Dret

Jordi Bartrolí Molins

Helena Estalella Boadella (fins

Facultat de Ciències

al 28-2-2009)

Josep Maria Blanco Pont (fins
a l’11-6-2009)
Comissió gestora (a partir

Teresa Cabré Monné (a partir
de l’1-3-2009)
Facultat de Filosofia i Lletres

del 12-6-2009)

Joaquim Coll Daroca

Facultat de Ciències de la

Facultat de Medicina

Comunicació

Miquel Domènech Argemí (fins al

Màrius Martínez Muñoz (fins al

14-4-2009)

30-10-2008)

Maite Martínez González (a partir

Rosa M. Pujol Vilallonga (a partir

del 15-4-2009)

de l’1-11-2008)

Facultat de Psicologia

Facultat de Ciències de l’Educació
Joan Montllor Serrats
Facultat de Ciències Econòmiques
i Empresarials
Josep Maria Sanahuja Bonfill (fins
al 15-2-2009)
Salvador Cardús Ros (a partir del
16-2-2009)
Facultat de Ciències Polítiques
i de Sociologia

Francesc Parcerisas Vázquez
Facultat de Traducció i d’Interpretació
Manuel López Béjar
Facultat de Veterinària

ÒRGANS DE GOVERN

Directors i directores d’escola
Carme Casablancas Segura
EU d’Estudis Empresarials de Sabadell
Jaume Pujol Capdevila
EU d’Informàtica de Sabadell
Joan Sorribes Gomis
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
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DIRECCIONS DE DEPARTAMENT

Directors i directores
de departament
María Valdés Gázquez
Antropologia Social i Cultural

Francesc Xavier Roca Marvà

Fernando de Mora Pérez

Ciències de la Computació

Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia

Jordi Cors Meya (fins al 26-2-2009)

Mireia Llinàs Grau

Emilio Luque Fadón (fins al

Joaquim Pera Isern (a partir del

Filologia Anglesa i Germanística

27-11-2008)

27-2-2009)

Tomàs M. Margalef Burrull

Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat

(a partir del 28-11-2008)

Mitjana

Arquitectura de Computadors i
Sistemes Operatius
M. Luisa Melero Moneo (fins al
31-8-2008)
Jordi Ballester Gibert (a partir

Josep Maria Domènech Mateu
Ciències Morfològiques
Xavier Rius Cornadó
Cirurgia

Josep Pujol Gómez (fins al 17-9-2008)
F. Xavier Villalba Nicolàs (a partir del
18-9-2008)
Filologia Catalana
Juan Carlos Rubio Martínez
Filologia Espanyola
Lorraine Baqué Millet

de l’1-9-2008)

Josep Maria Martí Martí

Art i Musicologia

Comunicació Àudiovisual i Publicitat

Francisco Lloret Maya

Joan Pagès Blanch

22-1-2009)

Biologia Animal, Biologia Vegetal i

Didàctica de la Llengua, de la Literatura

Àngel Puyol González (a partir del

Ecologia

i de les Ciències Socials

23-1-2009)

Lluís Tort Bardolet

Núria Gorgorió Solà (fins al 30-9-2008)

Biologia Cel·lular, Fisiologia i

Mercè Izquierdo Aymerich (a partir

Josep Enric Llebot Rabagliati

Immunologia

de l’1-10-2008)

Física

José Guilera Ávila (fins al 14-9-2008)
Francesc Xavier Avilés Puigvert

Didàctica de la Matemàtica i de les
Ciències Experimentals

(a partir del 15-9-2008)

Pere Godall Castell

Bioquímica i Biologia Molecular

Didàctica de l’Expressió Musical,

Jesús Piedrafita Arilla (fins al

Filologia Francesa i Romànica
Daniel Quesada Casajuana (fins al

Filosofia

Montserrat Llagostera Casas
Genètica i Microbiologia
Antoni F. Tulla Pujol
Geografia

Plàstica i Corporal
David Manuel Gómez Gras

31-1-2009)

Maria Ysàs Solanes (fins al 14-5-2009)

F. Xavier Such Martí (a partir del

Miquel Gardeñes Santiago (a partir del

l’1-2-2009)

15-5-2009)

Lluís Alsedà Soler

Ciència Animal i dels Aliments

Dret Privat

Matemàtiques

Pilar Giménez Alcover

Francesc Pérez Amorós

Ferran Morell Brotad

Ciència Política i Dret Públic

Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

Medicina

Geologia

ÒRGANS DE GOVERN

Félix Ángel Garcia Arnas

Joel Feliu Samuel-Lajeunesse

Xavier Aymerich Humet

Medicina i Cirurgia Animals

Psicologia Social

Enginyeria Electrònica

Jordi Aguiló Llobet (fins al 17-12-2008)

Adolf Tobeña i Pallarès

Francisco Javier Lafuente Sancho

Carles Ferrer Ramis (a partir del 18-

Psiquiatria i Medicina Legal

Enginyeria Química

Santiago Maspoch Andrés

Francisco José Morente Valero

Química

Història Moderna i Contemporània

12-2008)
Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Pedro Jurado de los Santos
Pedagogia Aplicada
José María Asensio Aguilera
Pedagogia Sistemàtica i Social

Alberto Marco Valle
Sanitat i Anatomia Animals
Antonio Martín Artiles (fins al
30-11-2008)

Ramon Carreras Collado (fins al

Carlota solé Puig (a partir del

24-3-2009)

l’1-12-2008)

Mercè Campillo Grau (des del

Sociologia

25-3-2009)
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia, i
Medicina Preventiva
Eugeni Giral Quintana
Periodisme i Ciències de la Comunicació
Miquel Molist Montañà
Prehistòria
M. Isabel Portell Cortés
Psicobiologia i Metodologia de les
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Romualdo Moreno Ortiz
Telecomunicació i Enginyeria de
Sistemes
Ramon Piqué Huerta
Traducció i Interpretació
Josep Oliver Alonso
Economia Aplicada
Pere Nicolás Plans
Economia de l’Empresa

Ciències de la Salut
Ferran Sancho Pifarré
Jaume Cruz Feliu

Economia i Historia Econòmica

Psicologia Bàsica, Evolutiva i de
l’Educació

Josep Rifà Coma
Enginyeria de la Informació i de les

Núria de la Osa Chaparro
Psicologia Clínica i de la Salut

Comunicacions
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CAMPUS DE LA UAB

FACULTATS I ESCOLES
1 AULARI CENTRAL
2 ESCOLA DE POSTGRAU
3 EDIFICI BLANC
ESCOLA DE PREVENCIÓ I DE SEGURETAT INTEGRAL
ESCOLA SUPERIOR D’ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE DOCUMENTS
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME I DIRECCIÓ HOTELERA
4 ESCOLA D’ENGINYERIA
5 FACULTAT DE BIOCIÈNCIES
5 FACULTAT DE CIÈNCIES
6 FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
7 FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ
8 FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA
9 FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE SOCIOLOGIA
10 FACULTAT DE DRET
11 FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES
12 FACULTAT DE MEDICINA
13 FACULTAT DE PSICOLOGIA
14 FACULTAT DE TRADUCCIÓ I D’INTERPRETACIÓ
15 FACULTAT DE VETERINÀRIA

INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA

CAMPUS UAB
1
2
3

CAMPUS DE BELLATERRA
CAMPUS DE SABADELL
CAMPUS DE SANT PAU (BARCELONA)

HOSPITALS UNIVERSITARIS
(UNITATS DOCENTS DE LA FACULTAT DE MEDICINA)
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
HOSPITAL UNIVERSITARI DE LA VALL D’HEBRON
HOSPITAL DEL MAR
HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL
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APPLUS
BOMBERS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ESCOLA DE BELLATERRA- COL·LEGI PÚBLIC
ESTACIÓ BELLATERRA FGC
ESTACIÓ DE RENFE CERDANYOLA-UNIVERSITAT
ESTACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DELS FGC
HOTEL SERHS CAMPUS
INSTITUT DE BATXILLERAT “PERE CALDERS”

SABADELL
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GRAN VIA DE LES

59
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61
62
63
64
65
66
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52
53
54
55
56
57
58

BIBLIOTECA D’HUMANITATS
BIBLIOTECA DE COMUNICACIÓ I HEMEROTECA GENERAL
CASES SERT
DEIXALLERIA DEL CAMPUS
ESCOLA BRESSOL “GESPA”
FUNDACIÓ UAB (FUAB)
PARC MÒBIL
PLAÇA CÍVICA:
- EDIFICI D’ESTUDIANTS
- SALES DE CINEMA I TEATRE
- PUNT D’INFORMACIÓ
RECTORAT. CONSELL SOCIAL. GERÈNCIA.
SERVEI ASSISTENCIAL DE SALUT
SERVEI D’ACTIVITAT FÍSICA (SAF)
SERVEI D’INFORMÀTICA
SERVEI DE LLENGUES
TREBALL CAMPUS
VILA UNIVERSITÀRIA

C-1

2
AP-7

SERVEIS
44
45
46
47
48
49
50
51

TERRASSA

C

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

CENTRE D’ESTUDIS OLÍMPICS I DE L’ESPORT (CEOE)
CENTRE DE BIOTECNOLOGIA ANIMAL I DE TERÀPIA GÈNICA (CBATEG)
CENTRE DE RECERCA ECOLÒGICA I D’APLICACIONS FORESTALS (CREAF)
CENTRE DE RECERCA EN SANITAT ANIMAL (CRESA)
CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA (CRM)
CENTRE DE VISIÓ PER COMPUTADOR (CVC)
CENTRE NACIONAL DE MICROELECTRÒNICA (CNM)
CENTRE TEMÀTIC EUROPEU DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
EDIFICI E
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ EUROPEA
CENTRE D’ESTUDIS DEMOGRÀFICS
CENTRE D’ESTUDIS INTERNACIONALS I INTERCULTURALS
INSTITUT UNIVERSITARI D’ESTUDIS EUROPEUS
GRANGES I CAMPS EXPERIMENTALS
HOSPITAL CLÍNIC VETERINARI DE LA UAB
INSTITUT CATALÀ DE NANOTECNOLOGIA
INSTITUT D’ANÀLISI ECONÒMICA (IAE)
INSTITUT D’ESTUDIS MEDIEVALS
INSTITUT D’ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA
INSTITUT D’INVESTIGACIÓ EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (IIIA)
INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I DE BIOMEDICINA (IBB)
INSTITUT DE CIÈNCIA DE MATERIALS DE BARCELONA (ICMAB)
INSTITUT DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA AMBIENTALS (ICTA)
INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ (ICE)
INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)
INSTITUT DE NEUROCIÈNCIES
LABORATORI DE LLUM DE SINCROTRÓ
MATGAS, AIE
PLANTA DE TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
PORT D’INFORMACIÓ CIENTÍFICA
SERVEI D’ANÀLISIS ARQUEOLÒGIQUES
SERVEI D’ESTABULARI

AP-7

16
17
18
19
20
21
22
23
24

BARCELONA

Podeu consultar la versió digital de la memòria de la UAB i un recull
de les dades estadístiques del curs 2008/09, juntament amb altres
documents institucionals, a l’adreça:

www.uab.cat/xifresidocuments
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