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Honoris causa per a l’historiador
Nicolás Sánchez-Albornoz
L’historiador Nicolás Sánchez-Albornoz y Aboín ha lluitat durant tota la seva vida per recuperar la memòria històrica. PÀG. 3

S’ANALITZA LA
DEMANDA D’AUXILI

EL MINISTRE DE
JUSTÍCIA, A DRET

NOU CENTRE DE
RECERCA DEL CÀNCER

El Servei Assistencial de Salut
(SAS) de la UAB ha fet una
anàlisi de les trucades en
demanda d’auxili rebudes
durant l’any passat. La causa
més freqüent de trucada ha
estat la lipotímia, seguida
dels esquinços. PÀG. 13

El ministre de Justícia, Juan
Fernando López Aguilar, va
ser a la UAB el dia 20 d’abril
i va oferir una conferència
a la Facultat de Dret,
que va generar un intens
debat entre els estudiants
i el titular de Justícia del
govern de Zapatero. PÀG. 5

A partir del mes de maig,
l’Hospital «Germans Trias i
Pujol» de Badalona acollirà
el nou Institut de Medicina
Predictiva i Personalitzada
del Càncer (IMPPC), que
dirigirà Manuel Perucho
i que impulsen la UAB i
la Generalitat. PÀG. 9
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CONSELL SOCIAL

INFORME DE LA PRESIDENTA

Anàlisi d’alguns dels reptes de la universitat
Un informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo promou el debat
El ple del Consell Social
va debatre sobre les
conclusions d’aquest estudi
que analitza la universitat
La presidenta del Consell Social, Rosa
Cullell, va començar la seva intervenció al
ple del Consell Social –el dia 30 de març–
comentant l’informe del 2005 que ha elaborat la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), presidida per Ana P. Botín,
i que és un grup de reflexió que promou la
voluntat emprenedora de la universitat.
En l’àmbit de la percepció que tenen les
empreses de la universitat, l’informe assenyala que les empreses creuen que la
universitat no actua com a motor de desenvolupament. Entre el 81 i el 83 % de les
empreses no han recorregut mai a la universitat per dur a terme projectes d’investigació, contractar serveis cientificotècnics o anàlisis i dictàmens.
L’Informe CYD observa una disminució
d’estudiants universitaris els darrers anys,
una taxa bruta de graduació baixa, un
increment en el nombre d’estudiants de
tercer cicle, una mobilitat geogràfica
reduïda i una demanda de llocs de treball
d’alta qualificació molt superior a l’oferta.
Aquest informe també destaca el fet que
la despesa en I + D encara es manté baixa
si ens comparem amb altres països europeus i desenvolupats.
Pel que fa a la transferència de la tecnologia, tot sembla indicar que ha augmen-

tat la presència relativa d’I + D universitària i que, per contra, ha baixat la importància de la transferència de tecnologia
des de les universitats a les empreses. Les
llicències i patents continuen sent, en el
2003, una via de transferència de tecnologia molt poc explotada en les universitats espanyoles, i molt concentrada en
uns pocs centres. El 70 % de les empreses
espanyoles que durant l’any 2003 van
cooperar en innovació amb les universitats estan satisfetes o molt satisfetes amb
els resultats que van assolir. Aquest infor-

L’alcalde Antoni Morral va
presentar el Centre Direccional
de la Plana del Castell

me va generar un intens debat en el si del
ple del Consell Social.
En un altre àmbit de coses, Rosa Cullell
va comentar que es va tancar el pressupost de la UAB amb uns resultats que, encara que fossin negatius, són millors que
els que estaven previstos inicialment, i va
destacar els bons resultats assolits en termes relatius amb altres universitats de
Catalunya. Cullell va felicitar la UAB pel
destacat rigor i la transparència del treball dut a terme i per l’esforç de gestió
realitzat dins d’un context fortament restrictiu. La presidenta va afegir que cal celebrar l’acord entre l’Autònoma i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en rela-

ció amb el Conveni Transaccional sobre
la tributació de l’impost sobre els béns
immobles (IBI) situats al campus universitari. D’altra banda, Cullell va donar
l’enhorabona a la UAB pels resultats
obtinguts en les proves del MIR del 2006.
CENTRE DIRECCIONAL DEL VALLÈS
Al final del ple, l’alcalde de Cerdanyola
del Vallès, Antoni Morral, va presentar el
projecte del Centre Direccional de la Plana del Castell. Va destacar l’acord que va
comportar la modificació del Pla Parcial
per garantir un corredor biològic entre la
serralada Litoral i la Prelitoral a través de
la plana del Vallès per la serra de Galliners, que afecta diversos municipis de la
comarca. Va comentar també les modificacions acordades per integrar el Centre
Direccional al nucli urbà, a la UAB i al
Parc Tecnològic, adaptant-lo al projecte
territorial de la Via Verda.
L’alcalde va dir que, en aquest moment,
la fase de planificació del territori ha finalitzat, amb la incorporació i l’aprovació de la Declaració d’Impacte Ambiental, i que ara s’inicia el període de
tramitació de la gestió urbanística. Morral va indicar també que s’inicia la implantació del Sincrotró Alba.
Aquest projecte ocuparà una extensió
de 340,5 hectàrees de sòl qualificat com
a urbanitzable, amb una capacitat per a
3.300 habitatges. L’alcalde va finalitzar
la seva intervenció explicant les tres etapes en què es farà el projecte i detallantne els objectius d’ordenació.
Més informació: www.uab.es

ACORDS

NOMENAMENT DEL GERENT
S’aprova el nomenament del gerent de la
UAB i les condicions del contracte.
FÒRUM DE PARTICIPACIÓ SOCIAL
S’aprova la col·laboració entre la UAB
i l’Institut de Govern i Polítiques Públi-

ques per crear un Fòrum de participació
de la societat en la Universitat.
AJUTS ECONÒMICS
Es resolen els ajuts econòmics presentats
al Consell Social en la primera convocatòria.

PROJECTE CAMPUS ÍTACA
S’aprova la proposta de col·laboració
entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i el Consell Social per a la realització del Projecte Campus Ítaca.
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Doctorat honoris causa per a Nicolás-Sánchez Albornoz
L’ historiador ha lluitat tota la vida per recuperar la memòria històrica

La UAB va ser la primera universitat que va convidar Sánchez-Albornoz quan va tornar de l’exili el 1976.

El rector Lluís Ferrer felicita Sánchez-Albornoz.

Les aportacions
acadèmiques i el compromís
cívic i social li han fet merèixer
aquest reconeixement

mís personal, polític i cívic, segons va explicar Maluquer, qui també va recordar
que la UAB va ser «la primera universitat
a convidar-lo a les seves aules quan va
tornar el 1976».
El rector de la UAB, Lluís Ferrer, va tancar l’acte afirmant que Sánchez-Albornoz s’havia fet mereixedor del reconeixement tant per les seves aportacions acadèmiques com pel seu compromís cívic i
social: «Per la seva lluita per recuperar la
memòria històrica i acabar amb l’amnèsia sobre la guerra civil, l’exili i la dictadura derivada de la nostra transició». El rector li va donar la benvinguda al Claustre
de la UAB recollint les paraules del manifest de commemoració del 75è aniversari
de la Segona República: «amb orgull,
amb modèstia i amb gratitud».

L’historiador Nicolás Sánchez-Albornoz
va ser investit doctor honoris causa per la
UAB en una cerimònia que va tenir lloc el
26 d’abril passat a la sala d’actes del Rectorat. L’historiador va agrair aquest honor,
i es va congratular especialment del fet
que hagi tingut lloc a Catalunya, escenari,
per a ell, tant d’un mal record com d’un
de bo; a Barcelona va patir el seu primer
empresonament, i per la Cerdanya va
fugir a l’exili: «la satisfacció d’avui supera
amb escreix aquell empat».
La lliçó magistral de Sánchez-Albornoz
va versar sobre els informes comercials
que els cònsols estrangers remetien als
seus governs i que van ser la principal
font d’informació per a les seves recerques sobre l’economia espanyola del XIX.
Per la seva condició d’exiliat, no va poder
realitzar l’habitual investigació en arxius
espanyols i, tal com va explicar: «Aquests
informes em van servir per evitar la meva
segona condemna».
El professor Jordi Maluquer de Motes,
catedràtic d’Història i d’Institucions Econòmiques de la UAB, va ser el padrí del
doctorand. Maluquer va repassar la vida

de Sánchez-Albornoz, marcada per tres
exilis. El primer, a la infància, provocat
per la guerra civil, del qual va tornar. El
segon, a la joventut, quan SánchezAlbornoz, juntament amb Manuel Lamana, se’n va anar a l’Argentina: «Es tracta», va recordar Maluquer, «d’una història tan novel·lesca que realment ha estat
novel·lada i duta al cinema».
UNA VIDA MARCADA PER TRES EXILIS
Després d’un cop d’estat militar, Sánchez-Albornoz va abandonar l’Argentina
i va començar un tercer exili, en plena
maduresa, que el va portar als Estats
Units, on es va incorporar, definitivament, a la Universitat de Nova York.
Des de l’exili, Sánchez-Albornoz es va
mantenir actiu en una línia de compro-

Un expert internacional en la història de l’Amèrica Llatina
Nicolás Sánchez-Albornoz y Aboín (Madrid, 1926) és fill del també historiador i president del
Govern republicà a l’exili Claudio Sánchez-Albornoz i és professor emèrit de la New York
University, d’on va ser professor (1968) i catedràtic d’Història des de 1972. Es va exiliar a l’Argentina després de fugir del camp de concentració de Cuelgamuros, on complia condemna
per protagonitzar, el 1947, un dels primers actes de protesta estudiantil de la postguerra. La
seva activitat acadèmica ha transcorregut bàsicament a l’Argentina i als Estats Units.
És un prestigiós especialista en dues línies d’investigació: la història econòmica d’Espanya del
segle XIX i la història de la població a l’Amèrica Llatina, de la qual està considerat un dels majors experts internacionals. Els seus llibres, publicats en anglès i espanyol, han conegut nombroses edicions i contenen moltes qüestions relatives a la demografia, les migracions i la mà
d’obra, des dels inicis de la colonització fins al segle XX. Va ser el primer director de l’Instituto
Cervantes, quan es va crear el 1991, càrrec que va ocupar fins al 1996.
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La Xina imperial, retratada per l’historiador Barmé
Dins de l’Any de l’Àsia
Oriental, es va inaugurar
un jardí oriental
a Ciències de l’Educació
En el marc de les diverses activitats programades amb motiu de la celebració de
l’Any de l’Àsia Oriental, l’historiador i
director de cinema australià Geremie R.
Barmé va pronunciar una conferència, el
dia 24 d’abril, sobre la recuperació de la
memòria imperial xinesa en l’actualitat.
El paper del passat en el futur de la
Xina, juntament amb les respostes polítiques i socioculturals a la globalització en
els anys noranta i els primers anys del
segle XXI, van centrar la xerrada del professor australià, que va ser presentat pel
professor J. Beltrán, qui en va destacar la
seva tasca investigadora i les seves últimes aportacions en l’elaboració d’una
enciclopèdia multimèdia sobre la història de la Xina del segle XX.
El 26 d’abril es va projectar la pel·lícula
Morning sun, un documental que Barmé
va dirigir juntament amb Carma Hinton i

Inauguració del jardí oriental al davant de Ciències de l’Educació.

Richard Gordon i en el qual es construeix
un retrat cultural, històric i polític que dibuixa una Xina de Mao idealitzada i contradictòria. La sessió va ser presentada
pel professor Seán Golden, del Departament de Traducció i d’Interpretació.
Barmé va codirigir també la cinta documental The Gate of Heavenly Peace, que
es va projectar el dia 3 de maig.
D’altra banda, el dia 5 d’abril es va
inaugurar un jardí oriental a la Facultat

L’historiador Geremie R. Barmé.

de Ciències de l’Educació. En l’acte d’inauguració hi va haver una actuació
musical d’un grup d’alumnes de coreà,
com també el ball d’uns estudiants de japonès de la mateixa UAB.
El vicerector d’Estudiants i de Cultura
de la Universitat, Joan Carbonell, va glossar aquesta original festa dels cirerers florits que es va celebrar al campus fent un
recorregut literari per diversos escriptors
que han parlat de jardins.

PREMIS

Nova presidenta de la Societat
Catalana de Comunicació

José Antonio Carrillo, Premi
Richard von Misses 2006

Premi Crítica Serra d’Or per
al llibre de Xavier Domènech

La professora de l’Àrea de Periodisme Maria
Corominas Piulats ha estat elegida per unanimitat presidenta de la Societat Catalana de
la Comunicació de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), de la qual fins ara era la vicepresidenta. Encapçala l’única candidatura de
renovació parcial de la junta. Entre els seus
objectius, consta regularitzar la periodicitat
de la publicació de la institució, Treballs de
Comunicació, potenciar les sessions científiques i donar continuïtat a la jornada anual.
Fins al 2005 ha estat sotsdirectora de
l’Institut de Comunicació de la UAB.

José Antonio Carrillo de la Plata, investigador
de l’ICREA i professor adscrit al Departament
de Matemàtiques de la UAB, ha estat guardonat amb el premi Richard von Misses 2006,
que concedeix la International Association of
Applied Mathematics and Mechanics (GAMM)
als joves matemàtics que hagin contribuït
notablement a la matemàtica aplicada i a la
mecànica. El professor ha obtingut aquest
guardó per les seves contribucions en les
àrees de les equacions en derivades parcials
(EDP), simulació numèrica –especialment de
dispositius semiconductors– i càlcul científic.

Xavier Domènech Antúnez, catedràtic de l’Àrea
de Química Física del Departament de Química, ha rebut el Premi Crítica Serra d’Or
2006, apartat de recerca, pel seu llibre Química verda, del qual ja es va fer ressò aquesta
publicació. És un llibre que s’emmarca en la
interrelació entre química i medi ambient i,
més concretament, s’endinsa en el si de la
química preventiva, és a dir, descriu estratègies i pràctiques per fer una química de forma
sostenible, procurant minimitzar els compostos residuals i estalviant al màxim possible el
consum de recursos materials i energètics.
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Intens debat amb el ministre de Justícia a Dret
J. F. López Aguilar
va oferir una conferència
que va despertar l’interès
dels estudiants de Dret
El ministre de Justícia, Juan Fernando
López Aguilar, va defensar aferrissadament les reformes legislatives fetes pel
govern de José Luis Rodríguez Zapatero,
en un acte que va tenir lloc a la Facultat
de Dret, el dia 20 d’abril.
En una sala d’actes plena de gom a
gom, la degana de la Facultat de Dret,
Francesca Puigpelat, va agrair la presència del ministre, el qual, al final de la
seva conferència, va mantenir un viu
col·loqui amb estudiants i professors. La
degana va destacar el paper dels alumnes en els diversos debats que organitza
la Facultat, en els quals sempre hi ha
una àmplia participació, alhora que va
ressaltar la necessitat que la Facultat
estigui en contacte permanent amb la
societat.
El ministre va defensar les lleis que han
permès eliminar discriminacions en el
dret de família, i va afirmar que el matrimoni entre persones del mateix sexe
forma part de la llibertat i del pluralisme

El ministre Juan Fernando López Aguilar (al centre), arribant a la Facultat de Dret de la UAB el 20 d’abril passat.

de la convivència que avui dia viu la nostra societat.
El ministre es va manifestar partidari
de la defensa de les víctimes de la violència de gènere i va dir que, «a més a
més de les lleis i dels recursos invertits,
cal sobretot promoure una cultura igualitària entre els homes i les dones».
UNA ESTRATÈGIA COMUNITÀRIA
Va exposar també la necessitat de combatre la criminalitat organitzada i va manifestar que aquest objectiu requereix
una estratègia comunitària. López Aguilar va defensar les polítiques espanyoles

d’integració dels immigrants, alhora que
va considerar del tot imprescindible planificar ajuts econòmics per fomentar el
desenvolupament dels països de l’Àfrica.
El titular de Justícia del govern de
Zapatero va defensar la política de canvi
en un sentit progressista i va recordar
que la reforma de l’Administració de
Justícia és un element clau. Va dir també
que ja s’han posat en marxa 580 nous jutjats dels previstos a la legislatura actual.
El rector de la UAB, Lluís Ferrer, que va
presidir l’acte, va mostrar la seva satisfacció pel nivell i la qualitat del debat que es
va produir entre les persones assistents.

El Congrés sobre Sordesa aplega 250 professionals i investigadors
Els dies 30 i 31 de març i 1 d’abril, va tenir
lloc el Congrés sobre Sordesa, organitzat
pel Grup d’Investigació sobre Sordesa i
Trastorns en l’Adquisició del Llenguatge
(GISTAL) de la UAB. Hi van participar 250
professionals, logopedes, investigadors
i professors, com també familiars i algunes persones afectades.
El Congrés es va desenvolupar al voltant
de tres eixos temàtics: la família, l’adquisició del llenguatge oral i l’escolarització.
Cada tema va ser presentat per un expert
i, tot seguit, es van debatre, en taules paral·leles, aspectes concrets. Sobre la família va parlar Esther Dromi, de la Universitat de Tel Aviv (Israel).
Les taules paral·leles van tractar les
demandes de les famílies i les respostes
que ofereixen els equips multidisciplinaris; les interaccions que es produeixen en-

tre l’adult oient i la criatura sorda; i, finalment, es va abordar des de l’òptica de
l’aplicació dels avenços tècnics, la qüestió dels audiòfons o implants coclears.
El tema de l’adquisició del llenguatge
oral va ser introduït per Shirley Vinter,
de la Universitat de Besançon (França),
qui va remarcar la importància de la
qualitat de les interaccions durant els
dos primers anys de vida. El de l’adaptació de l’escola a les necessitats que planteja l’alumne sord va ser emmarcat per
la ponència introductòria de Shirin
Antia, de la Universitat d’Arizona (EUA),
en què va exposar els factors que han influït en la integració social i acadèmica
de l’alumne sord. Aquest congrés ha
suposat un pas més en l’apropament del
món de la investigació a les bones pràctiques educatives.

Esther Dromi, de la Universitat de Tel Aviv.
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BREUS

Ens deixa Eduard Ripoll
El professor Eduard Ripoll, destacat
investigador en prehistòria i arqueologia,
que va ser impulsor d’aquestes disciplines
a la UAB en els seus inicis i degà de la
Facultat de Filosofia i Lletres els anys
vuitanta, va morir el 28 de març. Cal destacar
la seva tasca investigadora i museística.
Va ser director del Museu Arqueològic
Nacional, a Madrid, i catedràtic de Prehistòria
a la UNED fins a la seva jubilació el 1993.

Avaluació de biblioteques
Cinc anys després de la primera avaluació
dels serveis bibliotecaris de les universitats
públiques catalanes, l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
i les biblioteques han considerat necessari
realitzar una nova avaluació. El Servei de
Biblioteques de la UAB ja ha constituït el seu
Comitè d’Avaluació Intern (CAI), en el qual
participen dotze persones en representació
del professorat, l’alumnat i el personal de les
biblioteques. La seva tasca serà la realització
d’un informe complet i detallat, que es farà
públic a la comunitat universitària per tal
que tothom pugui fer les seves aportacions.

Lingüistes de tot el món es
reuneixen a Casa Convalescència
L’International GLOW
Colloquium va seleccionar
25 ponències de les 181
que s’hi van presentar
Els dies 5, 6, 7 i 8 d’abril, va tenir lloc, a la
Casa Convalescència de la Universitat
Autònoma de Barcelona, la 29a edició
de l’International GLOW Colloquium.
Aquest congrés va ser organitzat pel
Grup de Gramàtica Teòrica dels departaments de Filologia Catalana i de Filologia Espanyola de la UAB.
Enguany s’han presentat 25 ponències
(17 d’Europa i 10 dels Estats Units i el
Canadà), que han estat el resultat d’un
rigorós procés de selecció de les 181
rebudes. També hi ha hagut dos lingüistes especialment rellevants que han
estat convidats a presentar les seves
investigacions en sessions plenàries;
han estat Richard S. Kayne, de la City
University of New York, i John McCarthy,
de la University of Massachusetts at

FOTONOTÍCIA

El lingüista Richard S.Kayne.

Amherst. La sessió principal ha estat precedida de quatre tallers monogràfics de
sintaxi (adjunts i perifèria, i adquisició
sintàctica i semàntica del nombre) i de
fonologia (constituença fonològica i tractament de l’opacitat).
Hi ha hagut una gran participació d’estudiants de postgrau i de doctorat, però
també d’investigadors reconeguts d’arreu del món.

NOTÍCIA

Joan Roura parla dels tres
anys d’ocupació de l’Iraq

La gastronomia mediterrània entra al campus
Les Jornades Gastronòmiques de la Mediterrània, que van tenir lloc del 29 al 31 de març,
van omplir els cinc bars de la Universitat de menús amb plats típics de països mediterranis, com Algèria, Grècia,Turquia, França o Itàlia. El Servei de Restauració va organitzar les
Jornades amb la voluntat de promoure una dieta saludable i de contribuir a l’educació
nutricional. El plat fort va ser la taula rodona sobre dieta mediterrània, a la Facultat de
Dret, on van participar Maria Teresa Mora, catedràtica de Nutrició i Bromatologia de la
UAB, Lluís Serra, president de la Fundació per al Desenvolupament de la Dieta
Mediterrània, Toni Massanés, director del Centre Internacional d’Alimentació i Ciència
(ALÍCIA), i Montserrat River, directora tècnica científica d’Ordesa.

«La guerra de l’Iraq és la derrota més
sonada d’occident des de la descolonització», va dir el periodista de Televisió de
Catalunya Joan Roura, qui va ser a la UAB
per participar en un debat que va tenir
lloc el 30 de març amb motiu del tercer
aniversari de l’ocupació de l’Iraq. Roura,
que és especialista en el conflicte de l’Orient Pròxim, va centrar la seva intervenció a alertar sobre la possibilitat que s’arribi a una guerra global a tota la regió, ja
que actualment «s’obren nous focs i no
se n’apaga cap».
Roura es va mostrar molt crític amb
l’actuació dels governs occidentals a l’Orient Pròxim, i va reclamar que «la ciutadania demani comptes» als seus representants polítics en matèria de política
exterior. Segons va explicar el periodista,
des de l’inici de la guerra, més de 250
professors universitaris iraquians han estat assassinats selectivament.
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El Consell Social concedeix
els primers ajuts econòmics
Els premis han correspost
a sis projectes promoguts
per diferents entitats o
òrgans de la Universitat
El Consell Social de la UAB ha concedit
els ajuts econòmics als projectes que es
van presentar a la primera convocatòria.
Aquests ajuts han correspost a la Fundació Empresa i Ciència pel projecte La
contractació de doctors per les empreses; a
l’Oficina de Planificació i de Qualitat, per
la publicació i difusió d’un llibre amb les
dades de l’Observatori de Graduats de la
UAB; a l’Institut de Govern i Polítiques
Públiques, per la creació d’un fòrum de
participació social en el marc de les activitats del Consell Social; a la Fundació
Autònoma Solidària, pel Programa Immigració i Universitat; al Programa de Cooperació Educativa Universitat-Empresa,
de la Facultat de Ciències Econòmiques i

Empresarials, pels Premis UniversitatEmpresa; a la Facultat de Ciències de la
Comunicació, pel projecte Barcelona,
Valors Afegits; i a la Facultat de Medicina
(Departament de Pediatria, d’Obstetrícia
i Ginecologia i de Medicina Preventiva),
pel projecte Salut, benestar i dinàmica de
xarxes: vinculació de la UAB a la xarxa
comunitària del Vallès Occidental.
LLIGAM ENTRE LA SOCIETAT I LA UAB
El Consell Social, l’òrgan de participació
de la societat en la Universitat, ha concedit aquests ajuts amb el propòsit d’impulsar i dinamitzar les accions i les activitats de lligam entre la societat civil i
la UAB, tot potenciant la connexió de la
UAB amb el sistema productiu laboral,
l’actuació amb col·lectius específics i el
suport a iniciatives de la comunitat universitària. S’ha fet pública una segona
convocatòria, el termini de presentació
de la qual finalitza el 15 de maig, i es farà
una tercera convocatòria a l’octubre.

BREUS

Jornada internacional
sobre l’adaptació europea
El 25 d’abril va tenir lloc una jornada
internacional a la UAB per debatre el procés
d’adaptació de la llicenciatura de Traducció
i d’Interpretació als requisits de l’Espai
Europeu d’Educació Superior (EEES).
La Jornada, presidida pel rector Lluís Ferrer,
va consistir en una taula rodona-taller
en què quatre professors de diferents
universitats europees van discutir els temes
d’interès comú que sorgeixen de l’experiència
personal dels docents que han adaptat
la metodologia i el contingut de les seves
assignatures als requisits de l’EEES.
Hi van intervenir Daniel Toudic,
de la Université Rennes 2 (França),
qui va exposar una visió general
del desenvolupament del currículum;
Olli-Philippe Lautenbacher, de la University
of Turku (Finlàndia), qui va presentar
l’experiència en l’aplicació del nou programa
de grau en traducció i interpretació;
Dorothy Kelly, de la Universitat de Granada,
qui va parlar de les guies de les assignatures
i les noves metodologies de l’ensenyament i
l’aprenentatge; i Olívia Fox i Patrícia
Rodríguez, de la UAB, que van parlar
del disseny de la classe de traducció
especialitzada castellà-anglès.

Jornada sobre accessibilitat en la
comunicació, a la Facultat de Traducció

Els mitjans públics, a debat

La II Jornada sobre Ciència-Empresa per
a l’Accessibilitat en la Comunicació va
tenir lloc el dia 21 d’abril, a la Facultat de
Traducció i d’Interpretació de la UAB,
amb la participació de professors de
diverses universitats i membres d’empreses que, durant tota la jornada, van debatre sobre el foment de l’accessibilitat en
l’àmbit de la comunicació, la informació
i les noves tecnologies, i es va posar una

especial atenció a satisfer les necessitats
dels col·lectius que, per discapacitat o
altres motius, poden quedar-ne exclosos.
La jornada va ser inaugurada per la
vicerectora d’Investigació, Montserrat
Pallarès, i van ser-hi presents la degana
de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, Laura Berenguer, i la directora
tècnica del Reial Patronat sobre Discapacitat, Natividad Enjuto.

El dia 6 d’abril va tenir lloc, a la sala d’actes
de la Facultat de Ciències de la Comunicació,
un debat, amb gran afluència de públic,
sobre la situació dels mitjans de comunicació
públics. Van participar-hi Victòria Camps,
catedràtica d’Ètica de la UAB, membre del
Consell d’Experts de RTVE i consellera del
CAC; Joan Tàpia, director de TVE a Catalunya;
i Antoni Vidal, director de RNE a Catalunya.
Per part de la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la UAB, van intervenir-hi
José Manuel Pérez Tornero, professor
del Departament de Periodisme;
Josep M. Blanco, degà de la Facultat,
i Francisco Martín, vicedegà de Promoció.

CAMPUS
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El món teatral català participa
en les II Jornades de Debat

D’esquerra a dreta, Lluís Solà, Jaume Aulet i Pau Monterde.

Les sessions
les va organitzar el Grup
d’Estudis de Literatura
Catalana Contemporània
Les II Jornades de Debat sobre el Repertori Teatral Català van reunir, els dies 27 i 28
d’abril, professionals del món de l’escena
catalana amb els crítics i els historiadors
de l’espectacle. En aquesta ocasió, el centre del debat va ser la revisió de les idees,
els propòsits i les actuacions que van definir les arts escèniques als Països Catalans
en la dècada dels setanta, com també
valorar quina ha estat la seva herència
artística i social dins del panorama creatiu dels nostres dies.
Amb el nom de 70s: spectaculum interruptum? i organitzades pel Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània de la UAB, les Jornades van rebre el
suport de gran part del món teatral català.

En la sessió a la UAB, Lluís Solà, de la
companyia La Gàbia, de Vic, i Pau Monterde, d’El Globus, de Terrassa, van aprofitar la taula rodona en què participaven
per destacar les deficiències que pateix
ara el món teatral català. Ambdós van
basar la seva exposició en el document de
treball «Quan preguntar no és ofendre»,
escrit per Francesc Foguet i Núria
Santamaria, coordinadors de les Jornades. Solà va exposar «Tretze tesis sobre el
teatre català», d’on va destacar l’afirmació que «no tindrem un teatre normal fins
que no siguem un país normal». En el seu
discurs, Monterde va afirmar que als anys
setanta els grups eren amateurs, i que «la
professionalització implica submissió als
poders del mercat».
Les jornades de debat, que es van fer a
l’Institut del Teatre i a la UAB, van ser la
culminació de més de tres mesos d’intensa activitat a les sales alternatives de
Catalunya per recuperar els autors més
influents dels anys setanta.

EL WEB

www.uab.es/culturaenviu/

El web de Cultura en Viu és un espai molt
dinàmic que val la pena consultar sovint

per descobrir les perles de l’oferta cultural de l’Autònoma. Aquest espai inclou
l’Agenda cultural (teatre, cinema, exposicions, poesia, dansa, etc.), a més de presentacions de l’activitat dels diferents
grups culturals de què disposa la Universitat.
També s’hi pot trobar els avantatges
culturals de què es pot beneficiar la
comunitat UAB per assistir a diferents
espectacles a preus més avantatjosos. Un
altre botó està destinat a la formació
artística que ofereix Cultura en Viu.

NOMENAMENTS

Canvis en diferents càrrecs
entre el personal de la UAB
Durant el mes d’abril, es van produir diversos
canvis dins l’estructura administrativa
de la Universitat. El dia 3 d’abril, José A.
Trigo Carballo, fins ara cap de l’Oficina
de Serveis Tècnics de l’Àrea d’Arquitectura
i de Logística, va ser nomenat cap de l’Àrea
de Desenvolupament de Recursos Humans.
Montserrat Masoliver Puig, qui fins ara era
administradora de centre d’Empresarials
i d’Informàtica de Sabadell, va ser nomenada
cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics. La seva
incorporació definitiva no es produirà
fins a la jubilació, el proper mes d’agost,
de l’actual cap d’aquesta àrea.
D’altra banda, Maria Genescà Palau
passa a ser, des del 15 de març,
la nova responsable de l’Oficina
de Planificació i d’Organització.
Finalment, José Luis Albertos Montoya,
qui fins ara era el cap de l’Àrea d’Economia
i Finances, assumeix una nova responsabilitat
dins la Fundació UAB, la de director
de Patrimoni.

BREUS

Neix una revista d’arqueologia
impulsada pels estudiants
La sala d’actes de la Facultat de Filosofia
i Lletres de la UAB va ser l’escenari, el 3
de maig passat, on es va donar a conèixer
una nova revista sobre arqueologia. Sota el
nom d’Analecta Arqueològica, la publicació
és obra d’Estrat Jove, un grup d’estudiants de
les llicenciatures de Ciències de l’Antiguitat
i de l’Edat Mitjana, Prehistòria i Arqueologia,
que s’engloben en aquest col·lectiu.
La presentació de la revista va ser a càrrec
del professor de Prehistòria de la UAB Jordi
Estévez, qui va destacar el fet que la revista
hagi sorgit dels estudiants. Segons Estévez,
el que fa peculiar aquest projecte és la
multidisciplinarietat i la varietat de temes
que s’hi tracten. En aquest sentit, va augurar
molt d’èxit a Analecta Arqueològica, ja que,
segons Estévez, no existeix cap revista
d’aquestes característiques a l’Estat espanyol.
El professor va afirmar que la revista té grans
possibilitats d’èxit, i va recordar l’experiència
de la revista britànica Arqueological Review
of Cambridge, de la qual ja han sortit 21
números i té característiques similars
a Analecta Arqueològica, ja que també
és impulsada pels estudiants.
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L’Hospital «Germans Trias i Pujol» acull l’Institut
de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer
Amb les tècniques de diagnòstic molecular de l’IMPPC, es treballarà per determinar el perfil genètic de cada persona,
s’intentarà saber si una persona pateix
alteracions en el seu ADN que la predisposin a patir determinades malalties.
Manuel Perucho ha estat pioner en l’estudi de l’origen genètic del càncer. El
1981 va descobrir els oncogens humans
implicats en el càncer de còlon. Dotze
anys després, el seu equip va descobrir
els gens mutadors, que causen mutacions en altres gens que originen el càncer.

Manuel Perucho va participar en el seminari Aspectes Generals i d’Investigació Bàsica en Càncer de Mama de la UAB.

La UAB i la Generalitat
han impulsat el nou centre,
que està dirigit pel destacat
oncòleg Manuel Perucho
A partir d’aquest mes, l’Hospital Universitari «Germans Trias i Pujol» de Badalona acollirà el nou Institut de Medicina
Predictiva i Personalitzada del Càncer
(IMPPC), dirigit per Manuel Perucho,
director del Laboratori de Genètica i
Epigenètica del Càncer de l’Institut
Burnham, a La Jolla (EUA). Ha estat
impulsat per la UAB i la Generalitat, i
col·laborarà estretament amb el Center
for Medical Genomics del National
Cancer Center (Japó) i l’Institut Burnham. El centre investigarà la predisposició genètica a patir diferents tipus de
càncer.
L’Institut ocuparà inicialment un espai
dels edificis docents de l’Hospital. El 2007
s’acabarà la construcció dels nous laboratoris i els grups de recerca s’hi instal·laran. Els laboratoris definitius s’estrenaran
el 2008. En una fase inicial, el centre es
dedicarà a la recerca en càncer gastrointestinal, àrea en la qual Perucho és un
expert reconegut internacionalment.

El centre crearà un petit banc d’ADN a
partir de població catalana sana seguint
el model d’un banc genètic del Japó que
ja ha recollit 300.000 mostres. L’IMPPC
treballarà com a centre de referència i establirà relacions amb empreses interessades en la fase d’innovació i desenvolupament de biomarcadors i nous fàrmacs.

VINT ANYS DE SEMINARI
Perucho va participar, el 6 d’abril, juntament amb Àngel Pellicer, investigador del
Departament de Patologia del New York
University Medical Center (EUA), i Miguel
Beato, director del Centre de Regulació
Genòmica (Barcelona), en la sessió «Bases
moleculars del càncer», dins la vintena
edició del seminari Aspectes Generals i
d’Investigació Bàsica en Càncer de Mama,
que organitza el Grup Multidisciplinari per
a l’Estudi del Càncer de Mama de la UAB,
sota la direcció del doctor Eduard Escrich.

Millora la recerca però falten més recursos
El dia 6 d’abril, abans de participar en el seminari Aspectes Generals i d’Investigació Bàsica en Càncer de Mama, els oncòlegs Àngel
Pellicer, Manuel Perucho i Miguel Beato van
comentar en una roda de premsa a la Facultat
de Medicina la situació de la recerca sobre el
càncer. En un to animat i distès, van reflexionar sobre diferents qüestions. Pel que fa a
l’estat d’aquest camp de recerca a Espanya,
per a Pellicer: «Els últims anys s’ha produït
un creixement molt important en aplicació de
recursos, sobretot a Catalunya. Però estem
encara molt lluny d’altres països».
Perucho va dir: «La recerca ha millorat en
qualitat però falta el creixement quantitatiu. A
Espanya hi ha centres que no tenen res a
envejar. La diferència és la quantitat». Per a
Beato: «A Espanya hi ha molts joves preparats, però falta més oferta perquè puguin treballar. S’està desaprofitant molt de talent».

En relació amb les expectatives de trobar
remeis efectius contra el càncer, Perucho va
destacar que «el càncer no és una malaltia sinó moltes malalties. No es pot trobar una resposta singular a un problema múltiple».
Beato i Pellicer van coincidir a dir que el problema més greu és explicar per què es produeix la metàstasi. Segons Pellicer: «Al final hi
haurà alguna cosa que permetrà curar el 99%
dels càncers o convertir-los en una malaltia
crònica», tot i que ara per ara «és impossible
saber quan s’hi arribarà». No obstant això,
«d’aquí a uns anys, quan neixi una persona, es
podrà seqüenciar el seu genoma i determinar
la seva predisposició a tal o tal tipus de càncer. Es podrà fer molt per evitar-lo si es comença aviat». Beato va afirmar que «s’ha
d’entendre el càncer no com el problema d’un
oncogèn o un altre, sinó com un sistema en
què es desordena el seu funcionament».

RECERCA
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Servei de Cultius Cel·lulars (SCC)
Es dedica a la preparació
i manteniment de cultius de
cèl·lules animals i humanes
per als grups de recerca
Molts grups de recerca experimenten als
seus laboratoris amb cèl·lules que provenen de teixits humans, animals o vegetals
i que són mantingudes en cultiu. Per
exemple, en el desenvolupament d’un
nou fàrmac, el procés experimental
passa sovint per tres fases: es fa un primer assaig en cultius cel·lulars, després
en animals i finalment en éssers humans.
Els cultius de cèl·lules animals són especialment exigents pel que fa a les condicions fisicoquímiques necessàries per
al seu desenvolupament correcte i, per
tant, és necessari un cert grau d’experiència per tal de diagnosticar i resoldre
els problemes que poden sorgir durant la
seva preparació i manteniment.
Els requeriments nutritius de les cèl·lules i la temperatura i el grau d’humitat
ambiental són alguns dels factors que
s’han de controlar. Treballar en condicions d’esterilitat és crític, ja que els microorganismes poden proliferar molt ràpidament en el microambient del cultiu.
La necessitat dels grups de recerca de la
UAB de disposar de cèl·lules eucariotes
en cultiu per a la seva activitat investigadora va donar peu a la creació del Servei
de Cultius Cel·lulars (SCC) de la UAB, un
servei universitari especialitzat que es
dedica a la preparació i el manteniment
de cultius de cèl·lules animals i humanes
que requereixen una cura especial. Els

Els laboratoris de l’SCC estan situats a l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina «Vicent Villar i Palasí» (IBB).

seus laboratoris estan ubicats a l’Institut
de Biotecnologia i de Biomedicina «Vicent Villar i Palasí» (IBB). La directora
científica n’és la doctora Agustina García,
catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular. La responsable tècnica n’és la
doctora Francisca García, tècnica superior de Suport a la Recerca, especialista
en cultius cel·lulars des de 1994.
A l’SCC es treballa tant amb cultius primaris (és a dir, establerts directament a
partir d’un teixit), com amb línies cel·lulars contínues (originades a partir d’un
cultiu primari però que han estat sotmeses a un procés de transformació o bé
cèl·lules d’origen tumoral). En aquest últim cas, els cultius es poden perllongar al
llarg del temps indefinidament. Des d’aquest punt de vista, les línies cel·lulars

Els avantatges de l’experimentació in vitro
La utilització de cultius cel·lulars presenta
molts avantatges. Un dels més destacats és
el fet que pot disminuir el nombre d’animals
que es fan servir per fer recerca. Des del punt
de vista bioètic, doncs, és molt positiu poder
prioritzar, sempre que sigui possible, l’experimentació in vitro amb cèl·lules en cultiu sobre l’experimentació in vivo amb animals.
L’experimentació in vitro ofereix un avantatge addicional al camp de la biomedicina: permet treballar amb cultius de cèl·lules humanes, un model sovint més proper a la situació

in vivo de l’espècie humana del que representa treballar amb animals d’experimentació.
Lògicament, aquestes pràctiques tenen importants limitacions respecte de l’experimentació in vivo, ja que, treballant amb cèl·lules
aïllades, és molt difícil reproduir les interaccions que existeixen entre els diferents tipus
cel·lulars que constitueixen un teixit o les interaccions entre diferents teixits. Tot i així,
l’experimentació in vitro és una tècnica molt
útil, i cada cop són més els investigadors que
la incorporen a la seva recerca.

contínues són més pràctiques que els
cultius primaris, que només es poden
mantenir durant un temps limitat. Moltes línies cel·lulars es poden adquirir en
bancs cel·lulars. L’SCC també té un petit
banc cel·lular propi al servei dels usuaris.
Tot i que la seva creació va respondre
principalment a necessitats dels grups de
recerca de la UAB, amb el pas del temps
han anat augmentant les seves col·laboracions amb hospitals, centres de recerca, empreses, etc. Tot i així, l’activitat

Els microorganismes proliferen
ràpidament en el microambient del
cultiu; per això és vital treballar
en condicions d’esterilitat
principal de l’SCC està dirigida a donar
suport als grups de recerca de la UAB.
Els grups de recerca poden sol·licitar diferents tipus de serveis. Pot ser que un
grup no tingui les instal·lacions adequades per treballar amb cultius al seu laboratori i vulgui fer servir les de l’SCC. O pot
ser que un investigador necessiti formarse treballant a l’SCC abans de posar a
punt una tècnica de cultiu al seu laboratori. En altres casos, el personal tècnic del
Servei prepara els cultius necessaris perquè un grup desenvolupi la seva activitat
de recerca. L’SCC també ofereix assessorament científic als grups.
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L’Autònoma participa en el
disseny d’aliments funcionals

Els aliments funcionals són aquells que contenen components biològicament actius beneficiosos per a la salut.

El projecte, emmarcat
dins del programa CENIT,
implica quatre universitats
i vuit empreses privades
Investigadors de la UAB participaran en un
ambiciós projecte d’R + D + I sobre el disseny d’aliments funcionals per a la prevenció i el tractament de la malaltia
d’Alzheimer i les malalties cardiovasculars.
El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç
hi ha destinat un pressupost de 21 milions
d’euros i un període de realització de quatre anys. Aquest projecte està liderat per
l’empresa La Morella Nuts, SA, i hi estan
implicades set empreses més, quatre universitats (a més de la UAB, la Universitat
Complutense de Madrid, la Universitat de
Lleida i la Universitat Rovira i Virgili) i un
centre tecnològic (l’Institut de Recerca i
Tecnologies Alimentàries (IRTA/Monells).
El projecte està orientat a «l’establiment
de metodologies per al disseny, l’avaluació i la validació d’aliments funcionals en
la prevenció de malalties cardiovasculars
i la d’Alhzeimer». En total, hi participaran
més de cinquanta doctors i tecnòlegs.

L’objectiu del projecte és generar aliments que redueixin el risc de patir malalties cardiovasculars i la malaltia d’Alzheimer, com també millorar la qualitat de
vida tant de les persones afectades com
dels seus familiars. Es tracta, doncs, d’una
iniciativa que abasta tant recerca bàsica
com aplicada, que generarà noves metodologies productives i que permetrà l’aparició de nous productes de consum que
augmentaran la seguretat alimentària.
El paper de les universitats en aquest
projecte serà desenvolupar les investigacions referents a salut. Aquesta tasca estarà dirigida i coordinada per Mercè Unzeta, professora del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular de la
UAB, membre de l’Institut de Neurociències de la UAB i vicerectora de Relacions
Exteriors i de Cooperació.
Aquest és un dels setze grans projectes
del programa CENIT, del Centre per al
Desenvolupament Tecnològic i Industrial
(CDTI), òrgan dependent del Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç, destinat a
fomentar la cooperació en R + D + I entre
el sector públic i el privat, i dotat d’una
partida pressupostària de 200 milions
d’euros.

Els aliments funcionals
Els aliments funcionals són aquells que
contenen components biològicament
actius que ofereixen beneficis per a la
salut i redueixen el risc de patir malalties.
Són, per exemple, els aliments que contenen determinats minerals, vitamines,
àcids greixosos o fibra alimentària. També ho són els que contenen cultius vius de

microorganismes beneficiosos per a la
salut. Pot tractar-se tant d’un aliment natural com d’un aliment manipulat per tal
d’afegir o eliminar un determinat component. Els aliments funcionals poden estar
destinats a tota la població o a un grup en
particular que pateixi una malaltia o que
sigui propens a contraure-la.

BREUS

La cirurgia de còlon o recte
no requereix antibiòtics orals
La preparació per a una cirurgia de còlon
o recte inclou l’administració d’antibiòtics
per disminuir el risc d’infecció postoperatòria.
S’administren hores abans de la cirurgia,
tant per via endovenosa com per via oral.
Segons un estudi realitzat per investigadors
de l’Hospital Universitari Vall Hebron (UAB),
aquesta medicació no és necessària.
En l’estudi, van participar-hi 300 persones
sotmeses a aquesta intervenció. Els resultats
demostren que administrar antibiòtics orals
no afegeix més protecció contra complicacions
en el postoperatori. També es va comprovar
que els pacients que van rebre antibiòtics
presentaven més nàusees, vòmits i dolor
abdominal durant les hores prèvies a la cirurgia.

Debat sobre els problemes del
cultiu de blat de moro a Mèxic
El 24 d’abril, el professor Alejandro Nadal,
del Colegio de México, va pronunciar,
a la Facultat de Ciències Econòmiques
i Empresarials, la conferència «Problemes
amb el blat de moro a Mèxic (del NAFTA
als transgènics)». Nadal va parlar de les
amenaces que pateix la variabilitat genètica
del blat de moro mexicà, i va destacar
la pressió econòmica. El Projecte Econòmic
per al Sector del Blat que ha elaborat
el govern mexicà preveu expulsar el 60%
dels productors de blat de moro, és a dir,
dos milions de treballadors. També va parlar
en el seminari el professor Víctor M. Toledo,
del Centre de Recerques en Ecosistemes de
la Universidad Nacional Autónoma de México.

L’Autònoma signa un conveni
amb l’ACCA i el COAMB
El 23 de març, el rector de la UAB, Lluís
Ferrer, va signar un conveni amb l’Associació
Catalana de Ciències Ambientals (ACCA)
i el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya
(COAMB). La UAB –on s’imparteix la titulació
de Ciències Ambientals– ha decidit impulsar
la col·laboració amb el COAMB i l'ACCA per
sumar esforços i coordinar l’actuació. L’acord
té una durada de dos anys, està controlat
per una comissió de seguiment i abasta
diferents «àmbits de cooperació estratègica»:
la formació continuada, la creació d’opinió,
la millora de la docència i facilitar el vincle
i l’accés als recursos de la UAB per part
del col·lectiu de ciències ambientals.
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Científics de la UAB desenvolupen una vacuna
contra la leishmaniosi amb larves d’insectes
actors i produeixen en grans quantitats –i
a un cost molt més baix que amb reactors
convencionals basats en microorganismes– les proteïnes per les quals codifiquen aquests gens, i que són les responsables de la producció dels anticossos en
els individus infectats. A cada individu se
li administraria una vacuna d’ADN amb
els gens que codifiquen per les proteïnes
del protozou que generen més anticossos
en la seva zona geogràfica i, posteriorment, aquest individu seria vacunat de
nou, però ara directament amb les pro-

La recerca està dirigida pel professor Jordi Alberola, del Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia.

La vacuna consisteix
a introduir en el pacient gens
i proteïnes de Leishmania
infantum, l’agent infecciós
Un equip d’investigadors de la UAB, en
col·laboració amb l’Institut Nacional
d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA) i l’Hospital Universitari
«Germans Trias i Pujol» de Badalona, està
desenvolupant la primera vacuna contra
la leishmaniosi produïda a partir de larves d’insectes. Aquesta nova vacuna, que
es basa en la introducció de gens i proteïnes específiques de l’agent infecciós,
el protozou Leishmania infantum, en
l’organisme del pacient, es troba actual-

ment en fase preliminar, però els científics que hi treballen preveuen que pot ser
molt més efectiva que les convencionals.
Per fer la vacuna al més específica possible, els investigadors estan duent a terme estudis epidemiològics en gossos i
persones per tal d’esbrinar si el grau de la
malaltia i les diferències entre zones, espècies (gossos o persones) i individus infectats estan relacionats amb la presència de diferents anticossos contra el
Leishmania infantum.
Per crear la vacuna i els reactius usats
en els estudis epidemiològics, els científics han aïllat gens del protozou, els han
inserit en un virus que afecta els insectes
(baculovirus) i han infectat amb aquest
virus larves d’un petit cuc (Trichoplusia
ni). Aquestes larves actuen com a biore-

L’Autònoma se situa entre els 35 millors
centres de tot el món per fer postdoctorats
Segons un rànquing publicat a l’edició
de març de la revista nord-americana
The Scientist, la Universitat Autònoma de
Barcelona es troba en la posició número
34 de les institucions més valorades internacionalment per cursar titulacions
de postdoctorat, els estudis de més grau
en la carrera investigadora, just per sobre
de l’Institut Karolinska de Suècia, que
ocupa la posició 35. La UAB és l’únic centre de tot l’Estat que es troba entre les 35
primeres posicions.

El rànquing, que exclou els centres dels
Estats Units, s’ha elaborat a partir d’un
qüestionari web que van respondre 2.983
científics dels Estats Units, el Canadà i
Europa. Entre els criteris de qualitat emprats per fer la consulta, destaquen el
valor de l’experiència per al futur de la
carrera professional; la facilitat d’accés
als equipaments, els llibres i les revistes
necessàries per a la recerca; la cobertura
mèdica per a l’investigador i la seva família; la qualitat de la tutorització de l’in-

Es preveu que la nova vacuna
serà més eficaç que les actuals
i que el mètode de producció
reduirà notablement els costos
teïnes associades a aquests gens (produïdes a baix cost en les larves d’insectes),
amb l’objectiu d’incrementar-ne l’efectivitat. Les vacunes tant es podrien usar de
manera preventiva com terapèutica.
En la recerca, dirigida pel professor Jordi Alberola, del Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
de la UAB, i membre del Servei d’Anàlisi
de Fàrmacs de l’Autònoma, hi col·laboren el grup de recerca especialitzat en
bioreactors que dirigeix el doctor José
Ángel Martínez Escribano, de l’INIA, i el
grup del doctor Guillem Sirera, de l’Hospital Universitari «Germans Trias i Pujol».

vestigador principal, tant en la pròpia
recerca com en l’orientació professional;
la remuneració; i la no-discriminació per
motius religiosos o ètnics, entre d’altres.
La revista va donar un pes a cadascun
dels 46 criteris de qualitat emprats, segons la importància mitjana que rebia
cadascun. Un cop avaluat el pes de cada
criteri, per calcular la posició d’una institució determinada en el rànquing, la revista va calcular la mitjana ponderada a
partir de la puntuació que rebia cadascun dels criteris per a aquella institució.
Els detalls de la metodologia emprada i el
rànquing complet es poden consultar a
www.the-scientist.com.
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El SAS analitza la demanda d’auxili durant el 2005
La lipotímia és la causa més freqüent per trucar al Servei de Salut
Durant l’any passat es
van fer al campus un total
de 145 trucades a aquest
servei per demanar auxili
El Servei Assistencial de Salut (SAS) de la
Universitat Autònoma de Barcelona ha fet
un estudi sobre les trucades en demanda
d’auxili que va rebre durant l’any passat.
De les 145 trucades rebudes l’any 2005
(no s’han comptabilitzat les sortides
durant la Festa Major), els motius més freqüents han estat les lipotímies (40 trucades), seguides dels esquinços (16), les
contusions, les precipitacions i les abdominàlgies (12). Totes aquestes trucades
han generat un total de 131 actuacions i
149 diagnòstics.
L’origen de les trucades més freqüents
ha estat el Servei d’Activitat Física (SAF),
amb 33 trucades fetes des d’aquest servei,
seguit de la Facultat de Filosofia i Lletres,
amb 23, i la Facultat de Ciències de l’Educació, amb 13. El mes de novembre, amb
30 trucades, ha estat el mes que el SAS
n’ha rebut més, seguit del març (amb 20),

Les trucades d’auxili es reben a la recepció del SAS i es deriven amb urgència a una infermera o un metge.

l’octubre (17) i el febrer (16). S’ha produït
un 11% més de trucades en la franja horària del matí (8-14 h) que en la franja de
la tarda (14-21 h).
SISTEMA DE FUNCIONAMENT
Les trucades en demanda d’auxili al SAS
es reben a la recepció d’aquest servei i es
deriven amb caràcter urgent a la infermeria de la Unitat d’Atenció Primària
(UAP), que és la responsable, juntament
amb el metge, de donar la resposta que

ha de seguir la trucada (contacte amb
l’EPA, sortida al campus, enviament de
seguretat o resolució telefònica del cas).
Ara fa quatre anys que la UAB va constituir els Equips de Primers Auxilis (EPA),
formats per personal d’administració i
serveis que han rebut formació de primers auxilis, que actuen de forma voluntària, i estan distribuïts pels diferents edificis del campus. Periòdicament reben
formació per part del SAS. Durant l’any
2005, van intervenir en 71 ocasions.

Obert el concurs per al cartell de la Festa Major i de L’Autònoma Actua
La UAB ja ha convocat el concurs per al
cartell de la Festa Major 2006 per fer-ne la
promoció i alhora fomentar la participació dels col·lectius de la UAB. Aquesta és
la tercera edició del concurs, que en les
dues ocasions anteriors va guanyar el
Servei d’Assistència i de Formació Religioses, l’any 2004, i el col·lectiu patatabrava.com, el 2005.
El concurs és obert a qualsevol col·lectiu de la UAB. El termini d’admissió de
cartells finalitzarà el 29 de setembre. En
el cartell hi haurà de figurar el text: «FM

UAB 2006, Festa Major, dijous 9 de novembre». El format ha de ser de 53 cm
d’amplada per 95 cm de llargada.
D’altra banda, també s’ha obert la participació al programa L’Autònoma Actua.
Aquest és un programa d’activitats musicals, escèniques i artístiques proposades
per als membres de la comunitat universitària. L’objectiu principal és fomentar
la participació de tots els membres de la
comunitat universitària de la UAB que
tinguin propostes i iniciatives artístiques
o que formin part d’algun grup de músi-

ca, teatre o dansa. Un dels àmbits d’actuació del programa és la Festa Major de
l’Autònoma.
Es proposen quatre programes principals: teatre, dansa, música i poesia. A
més, n’hi ha un de complementari per a
altres iniciatives. La participació és oberta exclusivament a actuacions de caràcter aficionat. Una comissió s’encarrega
de seleccionar les actuacions sol·licitades. Podeu ampliar la informació sobre
aquests concursos al web de la UAB o informar-vos-en a Cultura en Viu.
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L’Autònoma organitza la primera
Setmana de la Cooperació
La Fundació Autònoma
Solidària va organitzar
tot un seguit de tallers,
conferències i exposicions
La Fundació Autònoma Solidària (FAS) va
organitzar, del 24 al 28 d’abril, la I Setmana de la Cooperació a la UAB per crear
un espai de reflexió sobre el rol de la universitat en la lluita contra les injustícies
socials i, més concretament, sobre el seu
paper d’agent dins del món de la cooperació internacional per al desenvolupament.
La inauguració, el dia 24 d’abril, a càrrec
de Lluís Ferrer, rector de la UAB, i de la vicerectora Mercedes Unzeta, presidenta de
la Fundació Autònoma Solidària (FAS), va
constar d’una conferència inaugural del
professor Rafael Grasa, secretari general
de la UAB i expert en cooperació internacional.
SENSIBILITZAR LA COMUNITAT
Amb aquesta iniciativa s’ha volgut sensibilitzar la comunitat universitària sobre el
paper dels agents de la cooperació internacional per al desenvolupament en la
lluita contra les desigualtats socials, proporcionar les eines i els recursos necessaris que permetin esdevenir agents actius en la transformació dels desequilibris
nord-sud, donar a conèixer la realitat
social, cultural i econòmica dels països
empobrits per tal de crear un espai de reflexió i debat, i apropar a la comunitat universitària les propostes d’implicació en
accions de cooperació de diferents ONG.
Durant aquesta I Setmana de la Cooperació, es va oferir a la comunitat universi-

BREUS

«Seül no és Pequín», joc per
estimular la qualitat lingüística
Amb motiu de la diada de Sant Jordi,
el Gabinet de Llengua Catalana ha organitzat
una sèrie d’activitats adreçades a la comunitat
universitària per tal de promoure el respecte
cap a la diversitat lingüística i estimular la
qualitat lingüística en els treballs acadèmics
dels alumnes. «Seül no és Pequín» és un joc
virtual que, tot aprofitant que la UAB celebra
l’Any de l’Àsia Oriental, pretén acostar
la realitat lingüística d’aquesta zona a tots
els participants. Poden participar-hi totes
les persones vinculades a alguna de les
universitats catalanes. S’hi pot jugar des del
24 d'abril fins al 31 de maig. Podeu accedir-hi
des del web del Gabinet de Llengua Catalana.

Espectacle “Desfilada d’armes”, d’Intermon-Oxfam.

tària la possibilitat de rebre una formació
bàsica en els tallers que es van fer als
campus de Bellaterra i de Sabadell, durant els quals es van tractar aspectes relacionats amb els projectes de cooperació
per al desenvolupament: la gestió, el finançament i la sensibilització.
També es va organitzar un cicle de cinema solidari que, a través de quatre pel·lícules, va abordar diverses temàtiques,
com la situació de desigualtat de la dona,
l’explotació laboral, el narcotràfic, el conflicte a l’Iraq, la situació de pobresa a l’Àfrica, el poder de les multinacionals o la
destrucció ambiental de l’entorn.
De la mà d’entitats i ONG expertes en
temes com el deute extern, el turisme
sostenible, el comerç internacional, les
crisis oblidades, el comerç d’armes, els
refugiats, la dona, l’aigua o els desastres i
la vulnerabilitat, es van fer també durant
tota la setmana diferents exposicions a
les facultats i els centres de la UAB.

Cinema de muntanya
amb el Club Alpí Universitari
El Club Alpí Universitari (CAU) ha organitzat
durant els mesos d’abril i maig diverses
activitats relacionades amb la natura,
com ara un cicle de cinema, un curs de
fotografia natural i de viatges, un curs d’esquí
de muntanya i un campament de tres dies.
Des de la seva creació, fa més de quatre anys,
el CAU no ha parat de créixer i d’aglutinar
persones amb interessos en la muntanya.
Dins del cicle de cinema, s’han projectat
els films La grande cordée, cinta premiada
com el Millor Film de Muntanya del Festival
de Torelló 2001, on Gilles Chappaz explica
l’aventura de l’escalador Berhault, que
va fer la travessa de tot l’arc alpí i l’ascensió
a 22 grans parets; Desert friction, de Nic
Good; Timeless, de Dominique Perret;
Entre realidades opuestas, de Juan Jorro; i el
documental Osona-Maresme al Shisha Pangma.

Premi a la qualitat lingüística
dels treballs de curs

D’esquerra a dreta, Begoña Navarrete, Mercedes Unzeta i Rafael Grasa.

El Premi a la qualitat lingüística dels treballs
de curs de les facultats de Dret i de Ciències
Econòmiques i Empresarials s’ha convocat
per primera vegada conjuntament entre el
Gabinet de Llengua Catalana i la Comissió
de Dinamització Lingüística de la Facultat de
Dret i de la Facultat de Ciències Econòmiques
i Empresarials, amb l’objectiu de recompensar
aquells estudiants que hagin tingut en compte
la qualitat lingüística en els seus treballs
acadèmics. Les bases del premi les podeu
trobar al web del Gabinet de Llengua Catalana.
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Comença la campanya
publicitària creada pels estudiants

«Estem preparats» és la
campanya guanyadora que
han realitzat els estudiants
de tercer curs de Publicitat
Per segon any consecutiu, han estat els
estudiants de Publicitat els autors de la
campanya publicitària que la UAB, a través de la Facultat de Ciències de la
Comunicació i l’Àrea de Comunicació i
de Promoció, engega per captar estudiants de primer curs.
Dels cinc grups d’estudiants que van
arribar a la final, el Jurat va triar com a
guanyador D’instinto, format per Marina
Cebollero, Agnès Riba, Alba Segovia i
Irene Vidal. Aquestes estudiants de tercer
de Publicitat van rebre com a premi el
cost de la matrícula per al següent curs

acadèmic. El segon premi va ser per al
grup Número 13, format per Laura López
i Sandra Muñiz, i el tercer premi, per al
grup OTK, constituït per Esther Carabassa, Bàrbara Carpena, Xavier Rodríguez i
Sigfrid Mariné.
Els components del jurat van valorar de
cada proposta l’adequació al públic
objectiu, la coherència amb el brífing i
l’estratègia, el concepte i el contingut, la
competitivitat, la memorabilitat, la presentació de la campanya i l’execució d’aquesta.
Des del mes de març i fins al setembre,
la campanya es podrà veure i escoltar en
diferents mitjans de comunicació: emissores de ràdio, premsa genèrica i especialitzada, portals d’Internet, així com
també en algunes cartelleres de gran format situades en diferents estacions de
metro de la ciutat de Barcelona.

L’expedició Tahina-Can Bancaja es prepara
per viatjar cap a la República Dominicana
Fins al dia 15 de maig, els estudiants de la
UAB s’han pogut inscriure a l’expedició
Tahina-Can Bancaja, que portarà seixanta estudiants de tot l’Estat a la República
Dominicana. Aquest viatge combina la
pràctica del periodisme amb l’aventura i
la cooperació. La d’enguany serà la tercera edició de l’expedició que, impulsada
per la UAB i Bancaja, recorrerà el país.
Els participants en el projecte rebran
una beca de 400 euros cadascun, en concepte de bossa de viatge. Després de ser
rebuts pel president de la República Do-

minicana, recorreran els principals punts
d’interès de l’illa, realitzaran esports d’aventura i cobriran un programa acadèmic entorn de la cultura taïna.
La iniciativa, organitzada pel grup de
recerca Gabinet de Comunicació i Educació de la Universitat Autònoma de
Barcelona i Bancaja, pretén fomentar
l’interès de la comunitat universitària per
la cultura i les tradicions llatinoamericanes, com també establir vincles estables
entre els estudiants, les institucions i els
mitjans de comunicació autòctons.

PUBLICACIONS

CATÁSTROFES EN LA PREHISTORIA. Jordi
Estévez. Col·lecció Bellaterra Arqueología.
Ediciones Bellaterra. 2005
En aquest llibre s’insisteix en la necessitat de
no obviar la incidència que aquest tipus de fenòmens han pogut tenir en el desenvolupament de les societats i es revisen les possibilitats de reconèixer arqueològicament els efectes de fenòmens extraterrestres (com els
meteorits), climàtics, dels terratrèmols, dels
tsunamis i del vulcanisme sobre les comunitats prehistòriques. Un dels exemples analitza
el paper que un canvi sobtat en les estratègies
d’explotació de recursos per part d’aquella
humanitat va tenir en l’extinció de la megafauna eurosiberiana, americana i insular.

CATALANS DE PÈL I PLOMA. Races domèstiques autòctones de Catalunya. Pere Miquel
Parés, Amadeu Francesch, Jordi Jordana i
Xavier Such. Col·lecció Descobrir la Natura.
Ed. Lynx.
Aquest llibre constitueix el primer catàleg
complet de les races autòctones de Catalunya i omple la necessitat d’una obra divulgativa que informi de la seva història, de la seva
situació actual i dels coneixements científics
que se’n tenen. Inclou fitxes descriptives, illustracions, informació històrica, i també totes les dades sobre les actuacions i les mesures que s’estan portant a terme per a la
salvaguarda d’aquest patrimoni.
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«La UAB aporta un potent perfil
identitari a la ciutat de Cerdanyola»

L’ AUTÒNOMA ha parlat amb
l’alcalde de Cerdanyola, que
ha presentat el pla urbanístic
de la Plana del Castell
Parlem de Cerdanyola del Vallès.
Cerdanyola està ubicada en un pol de
centralitat de la regió metropolitana, a
cavall entre el Vallès i la ciutat de
Barcelona, al bell mig d’un gran nus
de comunicacions –l’eix del Mediterrani
que ja feien servir els romans– i amb un
patrimoni natural molt important. Tot
això fa de la ciutat un nucli atractiu, tant
per viure-hi com per installar-hi infraestructures, comerç i indústria.
I una universitat.
Sense desmerèixer-ne cap altre, la
Universitat Autònoma de Barcelona és el
principal equipament estratègic de la ciutat. D’entrada, aporta un benefici indirecte molt clar: l’alt percentatge de població
amb títol universitari, i molta gent vinculada a l’activitat universitària que hi viu i
que ve d’arreu món. La UAB aporta un
potent perfil identitari a la ciutat.

l’autònoma

Però no sempre ha estat així. Han estat
d’esquena molt de temps.
La relació ha canviat. Ambdues administracions compartim un projecte. La bona
sintonia amb el rector i el seu equip ha estat molt important per resoldre problemes
complexos. Els pròxims anys canviarà
molt la relació entre la UAB i Cerdanyola.
Per exemple, vam modificar el pla urbanístic de la Plana del Castell per connectar
el nucli urbà a la UAB i al Parc Tecnològic.
Faci’ns cinc cèntims d’aquest pla.
El Centre Direccional de la Plana del Castell és un pla urbanístic que afecta 340
hectàrees, de les quals el 48% seran espais
protegits, el 17%, parc científic, i el 7%, habitatges. La resta es repartirà entre equipaments públics i privats i viabilitat.
Com es combinarà habitatges, recerca i
empreses?
El pla inclou la vinculació de l’activitat
econòmica a la del coneixement. Dels
3.300 habitatges previstos, 1.200 seran de
protecció oficial i, d’aquests, el 25% seran
de lloguer. S’instal·laran empreses de tecnologies avançades, usos científics i universitaris, i també activitats complemen-
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Antoni Morral
És alcalde de Cerdanyola del Vallès per
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Alternativa (ICV-EA). Mestre de professió,
és casat i pare de tres filles.
El 1983 va assolir per primer cop l’acta
de regidor a l’Ajuntament de Cerdanyola.
Va contribuir a fundar Iniciativa
per Catalunya a finals de 1987
i a impulsar aquesta nova formació
política a Cerdanyola. El 1995 va dirigir
l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació
de Barcelona com a diputat provincial,
on va fomentar les Agendes 21 locals;
va constituir la Xarxa de Ciutats i Pobles
cap a la Sostenibilitat i va situar la Diputació
com una de les administracions
més compromeses en el repte d’avançar
cap a una societat sostenible. El 2003
va accedir a l’alcaldia de Cerdanyola
arran d’un pacte entre ICV-EUiA, CiU i ERC.
tàries al Laboratori de Llum del Sincrotró.
Es preveu que hi treballaran més de trenta
mil persones. El conjunt serà un referent
urbanístic, arquitectònic, socioeconòmic,
tecnològic i ambiental que integrarà definitivament ciutat i Universitat.
Des d’alguns sectors socials hi ha crítiques a l’impacte ambiental.
Vam modificar el projecte inicial per
adaptar-lo al projecte de la Via Verda i garantir un corredor o connector biològic
entre la serralada Litoral i la Prelitoral.
També es va reduir molt el nombre d’habitatges. Ara, el 48% és zona protegida.
Un cop units físicament, què poden fer en
comú els membres de les dues comunitats?
S’ha de canviar el model de ciutat temàtica per un de més interrelacionat; però no
és gens fàcil reconduir inèrcies instal·lades. Paral·lelament al pla urbanístic, volem desenvolupar activitats que creïn teixit urbà. Cal ubicar serveis de ciutat dins el
recinte universitari amb activitats de ciutat que no tinguin relació amb l’activitat
pròpia de la Universitat i, amb correspondència, ubicar altres activitats universitàries en el teixit de la ciutat.
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