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INTRODUCCIÓ 

Discurs del rector d 'i naugurllció del curs academic 2001-2002 

Memoria de la sccret:'aria genera l 

El curs academic 2001-2002 es va obrir oficialment 

el dia 20 de sctcmbrc de 2001 al Paranimf dc la Universitat. En 

aquesta ocasió I'acle va servir per inaugurar conjuntam enl 1.'111011 

curs del sistema univcrsilari calala. 

El discurs inaugural va ser a carrcc del Dr. Miquel Siguan , amb el 

tílol "El reclor Caparrós i el futur de la Universitat 

de Barcelona". En I'acle es va lliurar la Medalla d'Or de la 

Univcrsilat, a Hlo1 postum, al rector Or. Antoni Caparrós. 





Discurs del rector d'inauguració 
del curs academic 2001-2002 

Molt Honorable President, Honorable Conseller, Sr. President 

del Ccnsell Socia l, Magnífica i Excel·lent ísslma Senyora Rec

tora i magnífics i exceHentíssims senyors rectors de les unj
versitats catalanes germanes, senyors presidents deis 
consells socials de les unlversitats germanes de Catalunya, 

benvolguts Catalina i Toni Caparrós, membres de la comuni

tat universitaria, senyores i senyors, 
Es difícil portar a terme aquest acte sense I'amic ¡rector 

Anteni Caparrós. La medalla d'orde la Universitat que la Jun

ta de Govern li va atargar és el més modest i simbolic deis 
homenatges que li deuen la Universitat de Barcelona i la uní

versitat (om a insti tució . Deixeu-me fer públic avui, de ma

nera forma l i solemne, I'acord tambe de la Junta de Govern 

que I'edificl que acollira a Ciutat Vella les facul tats i estudis 

d'Humanitats, conegut com la Casa de Caritat, porti el nom 

de qui tant va lIuitar per ell, el nom d'edifici Antoni Caparrós. 

Un edif id que sera emblematic de la Universitat, de la dutat i 

del país, i que perpetuara la memoria de la persona bona 

i del gran universi tari que, com ha descrit el mest re Siguan, 

va ser l 'Antoni. 

EII ens parlava sovint de tres temes que avui son molt 

adients i en els qu als vul l centrar la meya intervenció . D'una 

banda, del paper de la universitat en un món globalitzat , de 

I'alt ra, del debat sobre el marc normatiu de la universitat, 1, 

finalment, de les necessitats 1 el futur del sistema universitari 

de Catalunya. 

La uni versltat es una institució molt antlga. 1 cal recordar que 

es, des del seu naixement, una de les institucions inherent

ment mes transnacionals, donada la dimensió essencialment 

internacional de I'actiu que la universitat crea i transmet, que 

es el conelxement. En I'actual era de la societat del coneixe

ment es important recordar aixo, per no deixar el monopoli 

de la globalització a les activitats economiques i empresa

rials . Cal que la cultura, la ciencia 1 la tecnologia contribuei

xin a cohesionar les vessants humanes, socials i polítiques 

que han de configurar un món habitable. Des d'una universi

ta t i un sistema universitarl brutalment sacsejat pel terrorls

me fa deu mesos, amb I'assassinat de l company Ernest 

Lluch, un terrorisme que amb tota rotunditat vam condem

nar lIavors I condemnen ara, podem afirmar i entendre que la 

tragica experiencia de la darrera setmana ha de portar la 

humanitat a reconstruir dues torres bessones: la de la pros

peritat i la seguretat, d'una banda, i, al costat d'aquesta, im

prescindiblement, la de la pau j la solidaritat internadonals, 

globals, entre els pobles i les cultures. Des de les unlversi

tats, on es genera bona part de la base científica i tecnologi

ca de les noves realitats, tenim el dret I el deure de reclamar 

una dimensió social, política I cultural de les noves regles del 

joc que es configuren, una dimensió que complementi i doni 

sentit a les realitats economiques. La disposició de la unlver

sitat catalana per aportar les reflexions sobre aquest decisiu 
repte arreu de casa nostra I del món, I especialment al Forum 

2004 de les Cultures, ha de quedar avui ben palesa. 

Molts de nosaltres vam aprendre de l'Antoni Caparrós que 

autonomia es la capacitat i la voluntat de diferenclacló. 1 que 

aquesta és la base tant de ¡'autonomla política com de 

I'autonomla universitaria: tenir independencia de crlterll vo

ler afirmar la lIibertat i la identitat com a valors Indlvlduals I 

coHectius. Llibertat i identitat com a universitaris per crear 

coneixement, per ensenyar, per aprendre, i lIibertat i identi

tat com a ciutadans per decidir i assumir el nostre desti I el 

nostre futur com a poble. Per aixo contemplem amb profun

da preocupació el Projecte de lIel d'universitats presentat ja 

al Parlament espanyol. Potser ingenuament conslderavem 

impensable un atac a I'autonomia universitaria i a ,'auto

nomia política com el que aquest projecte suposa. Les seves 

conseqilencies sobre la capacitat creativa, la qualitat de la 

formado i la recerca, serien devastadores. lIuny d'apostar 

per I'espai europeu d'ensenyament I de recerca, que la co

munitat universitaria necessita i desitja¡ lIuny d'apostar per 

fórmules de dialeg obert i sincer entre universitat i societat, 

que la comuni tat universitaria necessita i desitja¡ lIuny de 

cercar I'imprescindible consens social I potític que requerei

xen els temes d'educacló, ciencia i unlversitats en la societat 

del coneixement¡ lIuny de plantejar seriosament els reptes 

de la qualitat i el seu financ;ament, el projecte de lIei suposa 

una regressió historica, social i poHtica impresentable. És 

una injust icia per a la universitat i, el que és molt més impor

tant, un error estrategic gravíssim per al pais. La comunitat 

universitaria ja ha expressat el seu rebuig ¡ ho rara més ro

tundament en els propers mesos. Una lIei, també s'ha de dir, 

les engrunes de la qual difuminen objectivament qualsevol 

possibilitat real d'una lIei catalana d'universitats. 

No es tracta d'una lIel aíllada. En una Espanya que vol pre

sentar una cara de modernitat en el proper semestre de 

presidencia espanyola de la Unió Europea, constatem que ja 

I'opinió publica nacional I internacional i els mitjans de comu

nicació nacionals i internacionals comencen a ser conscients 
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que, desmentint brutalment i quot idianament les preten
sions de postmodernitat , retoma amb aparent impunitat 
l'Espanya profunda de ~charanga i pandereta", de murris i 

prepotencies, assodada a casos com el darrer esc¿mdo l fr
nancer i els acomiadaments de professors de rel igió, i retor
na ara la hisp¿mica ¡ atavica ¡nstitució de les oposicions tradi

cionals del franquisme a la universitat i un sistema pintoresc 

d'elecció d'organs de govern que molt bé podria serqualificat 
amb els parametres que creiem oblidats de "democracia 

organica ponderada". 
President PUjol: coneixem perfecta ment les fortes limita
cions de les aritmetiques parlamentaries a Madrid i Catalu

nya, pero tenim conflan¡:;a en la sensibilltat especial deis go
vernants de Catalunya envers els temes d'ensenyament i de 
recerca. SI us plau, coHaborem tots, des de la universi tat, la 

classe politica, la societat i el país, a evitar aquest atemptat 
al capital huma, la competitivitat, el futur del país. 

Malgrat alxo, malgrat aquestes perspect lves, la comunitat 
universitaria ha de transmetre un missatge positiu i cons
tructiu. Per dific il que sigui el marc normatiu, per difícil que 

sigui la situació financera, per difícil que sigui t radulr les de
claracions retoriques d'aposta pel capital huma i la societat 

del coneixement, la universitat i els unlversitaris co ntinua 
rem aportant el bo i millor de tots nosa ltres per tal d'estar a 

I'al¡:;ada de la confian¡:;a que ens atorga la societat catalana. 
Els professors, els estudiants i el personal d'administració I 
serveis contlnua rem aquest curs les nostres tasques amb la 

capacitat I el compromís de sempre. 
La comunitat universitaria catalana, i ara parlo en nom de 

tots els rectors de les universitats catalanes amb finan¡:;a
ment públlc, estem preocupats pels temes de desequilibri 

entre oferta i demanda de places i la necessar ia reconfigura

ció del mapa universitarl en un sentlt ampll que garanteixi el 
millor ús deis recursos per a la formació de qual itat a la qua l 
té dret la nostra joventut i la nostra societat. Hem estudiat 

les dades, n'hem tet una analisi conjunta i les posem a dispo
sició del país i del Govern. També estem preocupats pels te

mes de finan¡:;ament i endeutament, pels temes de recerca i 
pels nivells retr ibutius de les persones que vocacionalment 
van escollir dedicar la seva vida professional a aquesta me

ravellosa inst itució que és la universitat. Hem analitzat i 
comparat les dades, d'altres pa'(sos i d'al tres comunitats 

autonomes espanyoles, hem arribat a conclusions conjuntes 
i les posem al servei del país i del Govern. De manera cons

tructiva i cooperativa. Actuant com un sistema universitari al 
servei de la nostra societat, sense pica baralles esterils. 
Senyor president, senyor consel1er, representants de la 50-

cietat, espeda lment presidents i membres deis co nsells 
socials, en aquests moments difícils de desorientació a ni

ve1l internacional i de dlflcu lt ats politiques I economiques, la 
universitat catalana reafirma el seu compromís de creació i 

transmiss ió del coneixement i del capital huma que necessi
ta el país, de forum i germen de les idees que necessita una 
socfetat globalitzada per ser prospera i equ itativa. Estem 

orgullosos de rebre la confian¡:;a de la nostra societat i volem 
en la cerimonia solemne d'inauguració del curs del sistema 

universita ri enviar a la nostra societat i al nostre país un 
missatge molt ciar i posltiu: t eniu en les univers itats ca tala

nes un del millors actius per afrontar amb rigor ¡ solldesa un 
futur complex. Si us plau, si us plau: aprofiteu-Io, aprofi

teu-nos . 

Moltes gracies 
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Memoria de la secretaria general 

Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, ex
cel· lentissims i magnifíes rectors, Excel·lentissim Presi

dent del Ccnsell Social, dignlssimes autoritats, senyares I se
nyors, 
Per als membres que integrem aquesta comunitat univer

sitar ia i, en particular, per a ¡'encara recent nou equip recto
ral es un motiu de gran orgull i satisfacció poder-vos aferir el 
Paranimf de la nostra universitat com a lIoe de t rabada per 

dur a terme I'acte conjunt d'inauguració del nou curs acade

mie del sistema universitari catala. 
Afro ntem el nou curs amb I'esperit i ¡'entusiasme que propi

cien els canvi s i, alhora, amb el compromis que suposa ser 

hereus de la tasca tan generosament acomplerta pel nostre 

rector doctor Antoni Caparrós. gran defensor de I'autonomia 

universitaria i la universi tat pública. 

El curs 2000-2001 , del qual ara es tracta de ter balanc;. 

s'han Incorporat a la Universltat de Barcelona mes de 

12.000 nous estudiants de primer i segon cicles . En total, 

les nostres facultats ¡ escales universitaries han donat ca

buda a mes de 67.000 estudiants, si considere m els tres 

cicles de formació universitaria . A I'extensa oferta d'ense

nyaments de primer i segon cicles de la Universitat de Bar

celona es van afeg ir dues noves titulacions: Meteorologia i 

Climatologia, de segon cicle, i I'homologació de la titulació 

d'Enginyer ia Geológica, que fíns ara s'havia imparti t com a 

títol propi i que compartim amb la Universitat Politecnica 

de Catalunya . 

Els estudiants han estat, com sempre, motiu de dedicació 

per a la UB. En aquest sentit, s'ha n contlnuat desenvolupant 

tot un seguit d'actuacions que es duen a terme des del mo
ment d'arribada a la Universitat, en que es posa a I'abast de 

I'estudiant tata una serie d'informació amb la finalitat de ta
cilitar-l i la seva orientació, passant per la promoció de les 

practiques en empreses al lIarg del període de formació (el 

curs passat es van signar gairebé 3.000 convenis de practi 

ques), fins a arribar a la fi de I'estada a la Universi tat, mo

ment en que s'orienta les persones t itulades en aspectes re

lacionats amb la cerca activa de fel na per tal d'afavorir la 

seva incorporació al món laboral. 
D'acord amb I'impuls que la Universitat de Barcelona ha do

nat a la incorporació de les noves tecnologies en la seva actl

vi tat ordinaria, cal destacar que, des d'aquest darrer curs, 

els nostres estudiants compten tambe amb un portal perso

nal anomenat Món UB. Igualment, en I'ambit de I'oferta for

mativa, cal fer esment de I'inici de les actuacions encamina
des a reordenar les activitats del Grup UB, amb la voluntat 

d'aprofitar les possibllitats que ofereixen les noves tecnolo

gies, que modifiquen el nostre entorn tan rapidament. 

La Universitat de Barcelona continua al capdavant quant al 

nombre d'estudiants estrangers que acull a través deis dife

rents programes d'intercanvi, tant d'ambit europeu com de 

la resta del món. De la mateixa manera, un nombre impor

tant deis nostres universltarls van gaudir de la mobilitat que 

propicien els progra mes d'intercanvi. 

Com ja es tradicional, les actlvitats lectives del curs es van 

cloure amb una nova edició d~'Els )uliols" i amb una nova 

edició de la Universitat Internacional de Menorca l ila del Rel 

(UIMIR), que tot just ara es clausura. L'experh~ncla formati

va i de cooperació que suposa la Barcelona-Sarajevo Jolnt 

Summer University ha quedat integrada enguany en el marc 

d"'Els Juliols ~ . 

En I'ambit de la docencia ¡ com a reconeixement a I'excel

lencia amb que professors d'aquesta universitat desenvolu

pen la seva tasca, s'ha fet la primera convocatoria de grups 

d'innovació dacent j , igualment, la desena convocatoria del 

Programa d'innovació docent ha tingut com a objectiu assig

nar recursos a la millora de la qualitat en la docencia. 

Una altra de les iniclatives que es consolida a poc a poc i en 

les quals la Universitat de Barcelona ha estat pi onera es, 

sense dubte, I'acció tutorlal. La tutoria representa una activl

tat més del professor dins la seva tasca docent, amb 

I'objectiu de proporcionar a I'estudiant la infarmació, la for

mació i l'orientació necessaries de manera personalitzada. 

Aquest assessorament se centra en les fases d'adaptació a la 

universitat, d'aprenentatge I rendlment academic, d'orlen

taciÓ curricular i d'orientació professional. La Universltat de 

Barcelona ha participat activament en tates les reunions so

bre convergencia europea i en la Declaració de Bolonya. 

La resolució deIs concursos de places deis cossos docents 

universitaris de la catorzena convocatoria ha tingut una re

Ilevancia especial per al personal docent i investigador (PDI). 

ja que ha estat una de les més nombroses que mal s'han 

convocat. Les 317 places convocades representen, d'una 

banda, I'estabilització d'una gran part del professorat con

tractat i, de I'altra, la promoció d'vn nombre impartant de 

professars ordinaris. 
Els resulta ts de la recerca han tornat a situar la Universitat 

de Barcelona al capdavant de I'activitat científica. Són bona 

mostra d'aixo els articles publicats pels nostres invest lga

dors, el volum de recursos obtinguts en les diferents convo

cataries competitives, el nombre de grups de recerca conso

lidats i el nombre de professors impllcats en projectes d'R+D 
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competitius, que representa més del 40 % de la nostra plan

tilla de personal docent. 
Quant a la presencia en els mitjans de comu nica ció, la Uni
versitat de Barcelona s'ha si tuat una vegada més en primer 
lIoc com la universitat més esmentada I'any 2000 en infor

mació de medicina i salut. 

El curs que ara hem acabat ha estat presidit per un seguit 
d'actes commemoratius del 550 aniversari de la Un iversitat 
de Barcelona. Igua lment, la UB va ocupar la presidencia de 

l'Institut Joan Lluís Vives durant el darrer semest re del curso 
Per tal de re fon;ar la seva presencia a la societat, la UB ha 

potenciat, de manera notable, els vincles amb els seus exa
lumnes mitjam;ant el desenvolupament del projecte Antics 

VB, que també compta amb el seu portal a Internet. De la 

mateixa manera que en edicions anteriors, ha continuat de
senvolupant part de les seves activitats culturals en el marc 

del XIV Cicle de Música. 
La UB va investir doctors honoris causa I'orientalista Miquel 
Civil i el doctor Carlos Eyzaguirre pels seus treballs en el 

camp de les neurociencies. 
la iniciativa de la nostra universitat de potenciar els trebaIls 
d'investigació deis joves doctors va ser materialitzada un al 

t re cop mitjam;ant la convocatoria del IV Premi Claustre de 
Doctors a la Mi llor Tesi Doctoral. 

Membres iI·lustres de la nostra universitat també van ser 
distingits per diverses inst itucions. Es el cas deis investiga

dors Joaquim Molas, Jaume Baguña, Miquel Bruguera i Ri
card Guerrero, guardonats amb la Medalla Narcís Monturiol 

al Merlt Científic i Tecnologic que atorga el DUR$I. D'altra 
banda, el catedratic Javier Tejada va ser nomenat fellow per 
part de la prestigiosa Amer ican Physical Society ¡ el professor 

Josep M. Paredes va ser distingit amb el Premi Ciutat de Bar-

celona 2000 d'lnvestigació Científica. A més, el catedra

tic Rolf Tarrach presideix el CSIC des del mes de setembre 
de 2000 . 

Com a part integrant del Grup UB, les fu ndacions, aix í com 
els instituts i altres ens relacionats, han continuat duent a 
terme la tasca que tenen encomanada en nom de la Universi

tat de Barcelona. Cal recordar la Inauguració del Parc Cientí
fic de Barcelona, una aposta important de la Universitat de 
Barcelona per incorporar Catalunya a la societat de la tecno

logia. El repte actual és la consolidació del Parc com a centre 
de re ferencia de qualitat homologable internacionalment, 

partint de la solida base deis investigadors de la UB i amb la 
participació d'incentius empresarials i d'altres organismes 
d'investigació púb llcs. 

Aquest curs s'ha complert el cinque aniversari de la creació 
de la Fundadó Solidari tat UB. la formació del voluntariat, 

I'analisi de confllctes i la cooperació internacional han estat 
les línies sobre les quals aquesta fundació ha desenvolupat I 

consolidat la seva activitat. Una de les actuacions mes desta 
cables d'aquest darrer curs academic ha estat el projecte de 

desenvolupament agrícola dut a terme en una de les zones 
més deprimides del Marroc. 

En el camp de les infrastructures, continuen les obres de les 
facu ltats de Física i Qu ím ica i de Geografia i Historia. A la Fa
cultat de Medicina s'han iniciat les obres de l'lnstitut d'Inves

t igacions Biomediques August Pi i Sunyer ( IDIBAPS), un 
centre de referencia en la recerca biomedica que és d'ex

cel·lencia en els ambits catala , espanyol i europeu . 
Vo ldria acabar agra int-Ios la seva presencia i encoratjant-Ios 

a seguir treballant per al futur de la nostra universitat en un 
moment que pot ser especialment difícil per a aquesta inst i

tució. 
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Claustre 

Comitc Academ ic 

EI 24 de maig de 2001 el Clauslre Unh'crsitari va 

escoll ir nou rector el Or Jo,n T . ugorcs Ques. 

El nou cqu ip rectoral va prcndrc IJOsscssió el dia 

5 de j uny. 





Carrecs de la UB 

EQulP RECTOR .... L (fins a l 4 de juny de 2001) 
Excm. j /I1gfc. Sr. Rector 

Dr. Antenl Caparrós Benedicto 

Excm. Sr. Vicerector a'Economía ¡ Organització 

Dr. Enrie lsidre Canela Campos 

Excm. Sr. Vlcerector d'Actlvltats ¡ Promocló Culturals 
Dr. Salvador Claramu nt Rodríguez 

Excm. Sr. Vkerector d'OrcJenadó Academica i Professorat 

Dr. Jean M. Malapeira Gas 

Excma. S~. Vicerectora de la Comunitar Universitaria 
Ora. Mercedes Marin Ramos 

Excm. Sr. Vlcerector de Oocimda I EsttJdiants 

Dr. MiQuel Martínez Martín 

E>lcm. Sr. Vicerector Adjunt al Rector 

Dr. Anteni Mlrambell Abancó 
(fins al 13 de setembre de 2000) 

Excm. Sr. Vicerector de Recerca 
Dr. Marius Rublralta Alcañiz 

Excm. Sr. Vlcerector de Relacions lnstituciona/s ¡Política Ungüística 

Dr. )osep M. Pons RMoIs 
Excma. Sra. Secretaria General 

Sra. Anna Roigé Soté 

Director d'Afers Academlcs 
Dr. Gaspar Rosselló Nicolau 

Gerent 
¡1 ·lm. Sr. Josep Escolano Traver 

Gerent Adjunta 
¡1· lma. Sra. Oiga Lanau Rami 

AURES clRRECS 
¡Hm. Sr. Adjunr del Vicerectorat de Recerca 

Dr . Joaquim Alcón Sleto 

¡1·lm. Sr. Delegar Recrorpera Tasques de Coord. OSSMA I CSSMA 

Dr. Miguel Ángel Seco García 

PRESIOENT OEL C ONSfLL SOCIAL 

!I·lm. Sr. Pedro Fontana García 

PRESJOENTS OE OIVISIÓ 
Excm. Sr. Presldent de la Olvls/ó de Ciéncies Humanes / Socials 

Dr. Jesús Contreras Hernández (reelegit el 14 de man;) 

Excm. Sr. Presldenr de la Olvlsló de C/éncies Juridlques, 
Económ/ques / Socials 

Dr. Joan Tugores Ques (fins al 4 de juny) 
Dr. lordl Suriñach Caralt (des del 13 de juliol; en funcions 

des deiS de juny) 

Excm. Sr. Presldent de la Dlvlsió de C/enc/es Experimentals 
/ Matematlques 

Dr. Joaquim Gut iérrez Fruitós 

Excm. Sr. President de la Dlvlsló de Ciencles de la $o/ut 
Dr. José Gaspar lorén Egea 

Excma. Sra. Presidenta de la O/vis/ó de C/endes de I'Educac/ó 
Dra. Gloria Sordons de Porrata-Doria (fins al 28 de man;) 
Dr. Xavier Hernández Cardona (des del 29 de mar~) 

SiNolc OE GREUGES 
Sr. Or. Ramon Valls Plana 

Nou EQUIP AECTORAL (des deiS de juny de 2001) 

Excm. I Mgfc. Sr. Rector 
Dr. Joan Tugores Ques 

Excm. Sr. Vlcerector de Professorat IOrganluació 
Dr. Ramon Alemany leira 

Excm. Sr. Vlcerector de Slstemes d'Informació ¡ Documentac/ó 
Dr. Antoni Sans Martín 

Excm. Sr. Vicerector d'Ordenac/ó Academica I Docencia 
Dr. Manel Viader Junyent 

Excm. Sr. Vicerector d'Estudlants 
Dr. Joan Guardia Olmos 

Excm. Sr. Vlcerector de PoJltlca Científica 
Dr. Mlquel Moretó Pedragosa 

Excm. Sr. Vlcerector de Recerca 
Dr. Antonl Juárez Glménez 

Excm. Sr. Vlcerector de PromocJó Univerntária 
Dr. Miguel Viñas Ciordia 

Excm. Sr. Vlcerector de Reladons lntemacíonals 
Dr. Jordi Martinell Callicó 

Excm. Sr. Vlcerector d'Edlc/ons i Publicacions 
Dr. Gabriel Oliver ColI 

Excm. Sr. Vlcerector d'Actlvlrats Culturals i Patrimon/ 
Dr. Salvador Claramunt 

Excm. Sr. Vlcerector de Política I Quamat Llngüistiques 
Dr. EmiU Soix Fuster (fins a116 de setembre de 2001) 
Dr. Jordl Matas Oalmases (des del 17 de setembre de 2001) 

Excma. Sra. Secretaria General 
Dra. Anna M. Sadia Martí 

Gerent 
¡1·lma. Sra. Oiga lanau Rami 

AL TRES CÁRRECS 
¡¡·/m. Sr. Delegat del Rector per a ProJectes de Mil/ora Docenr 

Dr. Albert Cornet Calveras 

l/·/m. 5r. Delegat del Rector per a Reladons amb la Societat 
Or. Joan francesc Pont Clemente 



Consell Social 

Membres del Consell Social 

ME MBRES EN REPRESENTACIÓ OELS I NT ERESSOS SOCIALS 

Nomenats pel Govern de la Generalitat de Catalunya 

Joan Corominas Guerín 
Rafael Foguet Ambros 

Juan Jase lópez Burniol 
Benet Uebaria Casanyé 

Antoni Vila Casas 

Nomenats pel Parlament de Catalunya 

M. Eugenia Cuenca Valero 
Xavier Mulleras Vincia 

Caries Mundó Blanch 
Francesc Raventós Torres 

Rafael Romero Fernández 

Representació de les organitzacions empresarials 
Rafael Donat Barquet 
Salvador Piera Seno 

Representació de les organitzacions sindicals 
)aume Graells Veguín 

Ramon Plandlura Vilacis 

Representació de les cambres oficials de come~ 
Pedro Fontana García 

Representació deis cof.legis professiona/s 
Josefina Cambra Giné 

Representació de I'Ajuntament de Barcelona 
Joan Fuster Sobrepere (fins al 30 de desembre) 

Joaquim de Nadal Capara (des del 10 de juliOI) 

Representació deIs ens locals 
Joan Francesc Marco Conchillo 

MEMBRES EN REPRESE NTACIÓ OE LA UB 

Membres nats 
Antoni Caparrós Benedicto, rector 
Joan Tugores Ques, rector (des del 5 de juny) 

Anna Roige Bote, secretaria general 
Anna M. Badia Marti, secretaria general 

(des de l 5 de juny) 
Josep Esco lano Traver, gerent (fins al 15 de juny) 

Oiga lanau Ramí, gerent (des del 26 de juliol) 

Representació del professorat 
Enrie 1. Cane la Campos (fins al 5 de juny) 

Miquel Martínez Martín (fins al 5 de juny) 
Ramon Alemany leira (des de 1'11 de juliol) 

Victoria Girona Brumós 
Carme Panchón Ig lesias 
Antoní Sans Martín (des de 1'11 de j uliol) 

Representació deis estudíants 

Pilar Cros Jordana 
Oriol Guinart Berrueco 

Eva Inglés Barroso 
Eulalia Reguant Cura 

Secretari i director del Gabinet recnic 

Jordi Camós Grau 



Activitat del Consell Social 

El present curs academic ha estat de plena normalitat pel 
que fa al funcionament del Consell Social a partir del desen

volupament i la consolidació del que esta previst en la Llei 
16/ 1998, de 28 de desembre, deis eonsells socials de les uni
versitats publiques de Catalunya. 
Alllarg del curs la composició del Consell Social ha sofert di

verses modificacions, tant pel que fa a la representacló social 
com a la representació de la Junta de Govern. 
En data 12 de setembre de 2000 el Govern de la Genera li
tat va prendre l'Acord de nomenament del Sr. Joan Coro

minas Guerín com a representant del Govern de la Genera 
litat en el Consell Social en subst itució del Sr. Francesc 
Costa bella, que va presentar la seva renuncia el mes de 
maig de 2000 (DOGC numo 3.233, de 27 de set embre de 

2000). 
En data 13 de setembre de 2000 el professor Antoni Miram
bell va presentar la renu ncia al carrec de vicerector adjunt 
del rector i di rector del Grup UB, i va deixar de ser membre 

del Co nsell Social. La Junta de Govern del dia 6 de mar<; de 
200 1 va designar la professora Victoria Girona Bru mos com a 
membre en representacio de l professorat. 
En data 30 de desembre de 2000 el Sr. Joan Fuster, repre

sentant de l'Ajuntament de Barcelona, es va dirig ir al presi
dent per comunicar la seva renuncia a causa de la seva incor
poracio a la Universitat Oberta de Catalunya com a vicerec

tor d'Activitats i Relacions Culturals. La seva substitució es 
va produir a finals de curs amb l'Acord del Govern de la Ge
neralitat de Catalunya de 29 de maig de 2001, de designació 

del Sr. Joaqu im Nadal Capara (DOGC num. 3.427, de 10 de 
juliol de 2001) . 
Des de la constítució del Consell Social resu ltant de la nova 
lIei no s'havia designat el representant de is ens locals, sit ua

ció que es va modificar a partir de l'Acord del Govern de la 
Generali tat de 20 de febrer de 2001, de nomenament del Sr. 
Joan Francesc Marco Conchillo (DOGC numo 3.359, de 30 de 

mar<; de 2001). 
La representació deis estudiants també ha sofert una modifi

caci6. En data 16 de man; de 2001 es va rebre un escrit del 

Sr. Xavier Martinez en el qual comunicava la seva renuncia 
com a membre del Consell Social. La Junta de Govern del dia 
18 d'abri l de 2001 va designar com a nou membre la Sra. 

Eulalia Regua nt Cura . 
S'han produIt alguns canvis amb motiu de les eleccions a 
rector i de la presa de possessió del professor Joan Tugores 
Ques com a nou rector de la Universitat de Barcelona el dia 5 
de juny de 2001. El primer canvi es deriva del que estableix 

la mateixa lIeí en el sentit que són membres nats com a re
presentants de la Junta de Govern el rector o la rectora, el 

secretari o la secretaria general i el/la gerent. 
Aixi dones, des del dia 5 de juny de 2001 són membres del 
Consell Social el Sr. Joan Tugores, rector de la Universitat, i 
la Sra. Anna M. Badia , nomenada secretaria general en subs
titueló de la Sra. Anna ROigé. El dia 15 de juny de 2001 el 
Sr. losep Escolano va finalitzar el contracte com a gerent de 

la Universitat i, un cop realitzat el procediment previst en la 
Llei, en data 26 de juliol de 2001 el rector va nomenar la Sra. 
Oiga Lanau gerent de la Universitat , motiu pel qual des 

d'aleshores és membre del Consell Social. 
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Per acabar, la Junta de Govern del dia 11 dejuliol de 2001 va 
nomenar els senyors Ramon Alemany Leira i Antoni Sans 
Martín representants deis professors en el Consell Social en 

substitució deis senyors Enrlc L Canela i Miquel Martinez. 
El Pie s'ha reunit en deu ocaslons alltarg del curs, la Comissló 
d'Afers Economies ho ha fet en nou ocasions i la Comissló d'A
fers Academies en siso La presidencia de la Comissió d'Afers 
Economies correspon al Sr. loan Corominas, per acord del Pie 
del dia 22 de desembre de 2000, 1 el Sr. Juan losé López Bur
níol continua com a presldent de la Comissió d'Afers Acade

mies. 
De les moltes aprovacions que s'han dut a terme en el si de 
les reun ions del Pie o de la Comissió d'Afers EconomiCS, des
taq uen per la seva importancia les corresponents al pressu
post de la Universitat per a I'any 2001, a la liquidació pres

suposta ria de I'exercici 2000 I deis estats financers a 31 de 
desembre de 2000 i al coneixement del dictamen d'auditorla 
externa. També s'han aprovat diverses autoritzacions de 
despesa per a obres a les facultats de Física, Química i Biolo

gia, i a 1'lIIa de la f'lisericÓrdia. 
Pel que fa a aquestes darreres despeses, s'ha de destacar 

que es va autoritzar el rector per a la signatura d'uns conve
nis amb l'Ajuntament de Ba rcelona i la Fundació Casa de Ca
ritat per a la ubicació de les facu ltats de Geografia ¡Historia I 
de Filosofla a l'l lla de la Misericordia, convenis que en substl

tueixen d'altres signats amb anterioritat. 
També es va autoritzar el rector per a la signatura del conve
ni per a la cessio d'uns espais pendents de remodelar de la 
Facultat de Medicina a l'lDIBAPS, del conveni de permuta de 
finques amb l'Ajuntament de Barcelona i del convenl per a la 

cessió d'un solar a favor de la UPC a canvi d'una cessió 
d'edificabilitat a la Universitat de Barcelona. 
En un altre ordre de qüestions, destaquen la proposta al De
partament d'Universitats per a la implantació deis ensenya· 
ments conduents a I'obtenció de titols oficials en el marc de 
la programació universitaria per al periode 2001-2002, 

I'aprovació per impartir tres ensenyaments conduents a 
I'obtenció de titol propi el curs academic 2001-2002 i I'apro
vació d'una nova Normativa de permanencia a la Universitat 

per aplicar a partir del curs academic 2002-2003. 
Una tasca important de I'activitat del Consell Social recau en 

el treball de les ponf!Ocies. L'activitat més important, I'ha dut 
a terme la Po nencia Economica, que s'ha reunit en diverses 
ocasions al lIarg del curso També han mantingut reunions la 
Ponencia deis Cursos de Postgrau i d'Extensió Universitaria I 
la Ponencia de Programació Universitaria. El treball de les 

ponencies és previ a la presentació de diversos temes a les 
reunions de les comissions o del Pie. A més, i per Indlcació 
del president, diversos membres han dut a terme diferents 
tasques d'analisi i de reflexió sobre els temes proposats. 
Com és habitual , a banda d'aquells temes que requereixen la 
seva aprovació, el Consell Social coneix al lIarg del curs dlfe· 

rents informes, alguns ja habituals, com són el preceptlu In
forme anual del Sindic de Greuges o I'informe del director de 
la Fundació Bosch i Gimpera, i d'altres d'acord amb les petl
cions que sorgeixen del Consell o de I'interes del rector o de 
membres del seu equip per donar-los a coneixer. 
Els presidents deis consells socíals de les set un lversltats 
públiques catalanes continuen les seves trobades per Inter
canviar punts de vis ta i analitzar aspectes destacats de la 
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política universitaria. Referent a aixo, s'esmenta la VI Jor

nada de Treball deis Consells Socials de les Universitats 
Públiques Catalanes, que, amb el t itol " El fu tur de la univer
si tat i les refo rmes legislatives: el debat en els consells 

socials ff
, es va dur a terme el dia 20 de setembre a la Uni

versitat Pompeu Fabra. 

Cal destacar, igualment, la participació del Consell Social en 
les activitats de la Fundació Bosch i Gimpera, la Fundació 
Pare Científic de Barcelona i la Fundació UB Media. En totes 

aquestes fundacions el vicepresident primer del patronat es, 
estatutariament, el president del Consell Social. 

Síndic de Greuges 

Ourant el curs academic 2000-200 1 el Sindic de Greuges 

de la Universitat de Barcelona ha interv ingut en un total de 
setanta-sis casos, deis quals catorze queden pendents i 
segueixen el tramit en el moment de ta n ca r aquesta infor 

mació. 
De tots els afers presentats en aquesta sindicatura, el síndic 
n'ha resott favorablement vint-i-vuit i els restants no han tin

gut una resolueió satisfactoria per als demandants. En tots 
els casos, el sindic ha comptat amb la plena col· laboració de 

totes les persones i els organs de la eomunitat un iversitaria 
per a la possible resolució deis afers t ram itats. 

Resum deis afe r s t ramitat s 

Estudlonts Proflls!>orat PAS Total 

Pendents abans 6 , 8 
de 1'1-7-2000 

Presentats 48 " 3 68 

Rebutjats 6 6 

No reelxlts 18 8 , 28 

Amb resolució " 7 2 28 
favorable 

Pendents el 30-6-2001 11 3 O '4 

Unitat de Mtuqueting i Patrocini 

O'entre les aetivltats mes rellevants dutes a terme per 
aquesta unitat creada I'any 1996 destaquen : 

Conven is de coH aboració en activi tats 

d 'interes general. Patrocinis curs 2000-2001 

Oins el Pla de finam;ament extern s'han finan¡;at projectes 
com les tertúlies QEI Pare de 7 a 9", els cursos d'estiu QEls Ju

liolsH 2000, la Fundació UB Media, la Fundació Solidaritat UB, 
la restauració de la fa¡;ana de l'Escola d'Estudis Empresarials, 

el Centre d'Estudis Internacionals, els actes del 550 aniver
sari de la UB, la reforma de la instaHació de gas del Centre 
de Formacló Permanent de Sants, la difusió de la Jornada de 

Recerca de la Diabetis i el Cicle de Música a la Universitat, per 
ci tar-ne els mes destacats. 

Les empreses col·laboradores han estat, per categories: 

• Patrocinadors d'honor: Airtel Móvil SA, Banco Santander, 
Caixa Catalunya, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona , 
Estubroker AV SA, Wall Street Institute. 

• Patrocinadors : Banco Zaragozano, Caja de Ahorros del Me
ditem~n eo, El Corte Ing lés, El Periódico, Eresmás Interacti

va, Gas Natural SDG SA, Genera l Óptica, Grup Saba, Grup 
Soteras, Layetana, La Vanguardia, Novartls Hispania SA y 
Telefónica Móvi les Espa ña SAo 

• Amics de la UB: El Mundo Deportivo, El País, Barcelona Tele
viSiÓ, Grup Balañá, I ndustrias Mercury SA l Ona Catalana. 

Resum de les dades més rellevants del curs 2000-2001 

Nombre de conven ís sígnats 

Increment de convenís respecte al curs 
1999-2000 

Facturacíó del curs 2000-2001 en projectes 
de marquetlng I patrocin; 

Nombre total de projectes patrocinats 

Nombre de patrocinadors 

Nombre proves tipus test i promoclons 
realitzades 

Nombre de persones, empreses; instltucions 
coHaboradores del Grup Universitat de 
Barcelona 

Import dlstribult a departaments I entltats 
del Grup UB 

Serve is de m arqueting a les empreses 

56 

,,% 

334.902.959 PTA 
2.012.807 

24 

31 

9 

80 

3 12 .662.214 PTA 
1.879. 138 

Aquesta unitat ofereix a empreses i institucions mitjans per dur 

a terme les seves accions de marqueting els ingressos de les 
quals redunden en benefici del finam;ament de projectes ne

cessaris per a la Universitat. Aquest objectiu es concreta en: 

- Concessió de permisos d 'ocupació temporal per a la 
coHocació de Iones publicitaries en edificis en obres i 
en tanques ex teriors. Ourant el curs 2000 -2001 s'han con 

cedit els permisos per a la coHocació de Iones publicitaries, 
durant el temps que durin les obres de rehabllitació, a les fa

¡;anes de rEscola Universi ta ria d'Estudis Empresaria ls. Un 
d'aquests permisos es va atorgar a I'empresa de publicitat 
exterior VSA per a un periode de sls mesos i el conveni es va 

signar amb I'empresa Estubroker. 
D'altra banda, durant el curs 2000-2001 també es van ges

tionar, des d'aquesta unitat, les concessions de permisos 
d'ocupació temporal a les empreses Avenir ¡ Dauphin per a la 
co l·locació de tanques publicitaries als espais que la US pos

seelx en els empla¡;aments deiS carrers Casanova, Gregorio 
Marañón, José Samitier, Pau Gargallo, Pascual Vita, Baldiri 
Reixac, Diagonal i Montalegre. 



, 
- Cessió d 'espais pe r a la rea l ització de promocions 

en facu ltats i escoles deis dife rents campus de la UB. 

La gestió de la realització de proves tast i promocions és una 
al tra de les tasques de la Unitat, que gestiona la demanda de 
les autoritzacions corresponents i coordina la realització de 
,'activitat amb I'empresa promotora ¡les facultats ¡lo campus 

on aquella té lIoe. Durant aquest curs s'han rea litzat proves 
tast de les marques següents: Peugeot, film Mi Dulce, Portal 
Internet Unicity, Sta rlux, Spot Toys'r'us, crema del iogurt 
Danone, Portal Internet Jumpy.es i Estubroker. 
- Inserció de publicitat al s diferents mitjans de comu

ni cació de la UB, com , per exemple, a la Revista d'Antics 
Al umnes "La Universitat". Durant el curs 2000-2001 s'hi han 

anunciat : Banco Santander Centra l Hispano, Airtel, Estuweb, 
General Óptica, La Vanguardia, Grup Caser, Gerona Grup, 
Paco Pepe, Ofiprix, Claustre de Doctors de la Universitat de 
Barcelona, Punt UB. 
- Contractes Il icencia d ' ús de la m arca UB. Es gestionen 

els contractes IUcencla per a la utilització publicitaria de la 
marca UB, fruit d'estudis d'investigació i de transferencia de 
tecnologla realitzats per I'empresa i la Fundació Bosch i Gim~ 

pera. L'any 2000 es van signar t res contractes nous amb les 
empreses Asociación Española de Fabricantes de Helados, 
Asociación Española de Fabricantes de Chocolates i Nutrex~ 

pa, juntament amb una prorroga del conveni signat I'any 
1999 amb Danone. 

Participaci6 de la Unitat de Marqueting i Patrocini 
en seminaris i congressos 

Del 20 al 22 de setembre de 2000, la Unitat va pa rtici par a la 
Universitat Po litecnica de Catalunya (UPe) en el ta lle r "Co
municació I captació de recu rsos", dins el seminari "La 
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comunicación y la proyección institucional en la univers i ~ 

dad ~ . Va participar, també, en un modul del master en Gestió 
Cultural organitzat per la Universitat de Barcelona . 

Incorporaci6 de Ba lmes 21 SL/ Punt UB a la Unitat 

Des del mes de gener de I'any 2000 la societat limitada Bal~ 

mes 21 va passar a ser gestionada per la Unitat de Marque~ 
tlng I Patrocinio Els primers passos d'aquesta incorporació 
han estat la realització d'un pla de viabilita t i la del nou Pla de 
negoci, que han tingut com a resultat un canvi de nom co~ 
mercial, d'objectius I d'equip. És co nsellera delegada d'a~ 

questa socletat unipersonal de la UB la directora de la Unitat 
de Marqueting i PatrOcinio 
Al lIarg del curs 2000~2001 s'ha concentrat la venda 
d'articles a la botiga inst ituciona l Balmes 21 i s'han suprl
mit els punts de Bellvitge i de la Vall d'Hebron. La US és ara 
I'única propietaria de les accions i es produeix el canvi de 

nom de Salmes 21 SL pel de Societat Punt Universitat de 
Barcelona SL (Punt US). 
La finalitat del Punt UB és ser el centre gestorde la imatge de 
la Universitat de Barcelona i d'altres marques i activitats del 

Grup amb la intenció de vendre, crear i promocionar el valor 
de marca sobre nous productes I aplicacions per al coHectlu 
universitari I la societat en general. En aquest sentlt, s'ha 
creat un nou cataleg amb més de 400 productes dissenyats 
pensant en les diferents necessitats deis coHectius de la co~ 

munitat universitaria i englobats en tres grans línies: Hnla de 
prestigi, linia de disseny i linia basica. 
L'oferta d'articles estara igualment disponible a la web de 
puntub,com i a totes les cooperatives vinculades a la Univer~ 

si tat, alxf com al Corte Inglés de Diagonal fruit d'un acord de 
col·laboraci6 entre la UB i aquest centre comercial. 



Junta de Govern 

Membres de la Junta de Govern 

(Fins al 4 de juny de 2001) 

Equip rectoral 
Antan! Caparrós Benedicto 
Enrie Isidre Canela Campos 
Salvador Claramunt Rodríguez 
Joan M. Malapeira Gas 
Mercedes Marin Ramos 
Miquel Martínez Martín 
Josep M. Pons Rafols 
Marius Rubiralta Alcai'iiz 
Anna Roigé Boté 
Gaspar Rosselló Nicolau 
Josep Escolano Traver 

Divisió l. e/enejes Humanes i Socials 

Jesús Contreras Hernández 
Pedro Clavero Paricio 
Ccloma Lleal Galceran 
Agustín Gonzalez Gallego 
Josep Cerda Ferré 
Joana Rosselló Xi menes 

Divisió JI. Ciencies Jurídiques, Económiques i Socials 
Joan Tugares Ques 
Miquel Ángel Aparicio Pérez 
Manuel Artís Ortuño 
Alfredo Rocafort Nicolau 

Divisió IlI. Ciimcies Experimentals i Matematiques 

Joaquim Gutiérrez Fruitós 
Pere Santanach Prat 
Blai Sanahuja Parera 
Fidel Cunill Garcia 
Miquel Salicrú Pages 
Joan Ellas Garcia 
Josep Lluís Morenza Gil 

Dlvisió IV. Ciencies de la Salut 
Gaspar Loren Egea 
Esteve Brau Aguade 
Josep Antoni Bombí Latorre 
M. Victoria Girona Brumós 
M. Carmen Gimenez Segura 
Margarita Peya Gascons 
Josep Carreras Barnes 

Divisió V. Ciencies de I'Educació 
Francesc Xavier Hernandez Cardona 
Carme Panchón Iglesias 
Gemma Tribó Traveria 
M. Assumpta Estivill Rius 
Joaquim Prats Cuevas 

Estudlants 
Anna Albareda Sanz 
Caries Bautista ROdríguez 
Pi lar eros Jordana 
sergio Fidalgo Piña 
Adria Fo nt Gual 
Oriol Guinart Berrueco 
Eva Inglés Barroso 
David Leal Corretge 
Sandro Maccarrone Heredia 
Juan Moran Villalobos 
Sergi Morón Valles 
Eulalia Reguant Cura 
Marta Relats 
Lluis Ribalta Coma-Cros 
Isabel ROdríguez Fernandez 
Meritxell Valladares Vidiella 
Meritxell Molinos Bueso 

Personal d'Administració i Serveis 
Francisco Javier Garda Veigas 
Ángels Gonzalez Arribas 
Salvador lafuente Barceló 
Joan Antoni Marín Gaeta 
Isabel Pifarré Capdevila 
Pepa Sanchez Monterrubio 

(Des deiS de juny de 2001) 

Nou Equip rectoral 
Joan Tugores Ques 
Remon Alemany Leira 
Manel Viader Junyent 
Joan Guardia Olmos 
Antoni Juarez Gimenez 
Miquel Moretó Pedregosa 
Antoni Sans Martín 
Miquel Viñas Clorda 
Gabriel Oliver Coll 
Jordi Martinell Callicó 
Salvador Claramunt ROdríguez 
Emili Boix Fuster (fins al16 de setembre) 
Jordl Matas Dalmases (des del 17 de setembre) 
Anna M. Badia Martí 
Oiga Lanau Rami 

La resta de membres es mante igual, exceptuant la incor

poració, (om a membre de la Dlvisió Ir, del Dr. Antón Cos

tas Comesaña. 
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Activitat de la Junta de Govern 

5essió ordinaria de 13 de juliol de 2000 

• S'informa sobre el projecte d'un portal virtual de les uni
versitats que sera el punt de trobada I Intercanvi amb les 
universltats Ilatinoamericanes. 

• S'informa sobre els premis a la qualitat per a projectes 
d'innovació docent. 

• S'informa sobre els actes per a la commemoració del 550 
aniversari de la UB. 

• S'aproven diversos ensenyaments en relacio amb titula
cions homologades propies, en centres integrats i en cen
tres adscrits, aix í com els titols propis de Gestio de l'Oci i el 
Turisme i Meteorologla i Climatologia. 

• S'aproven dlverses places vinculades a la XIV convocatoria 
de places de professorat. 

• S'aprova el Pla d'ordenació academica (POA). 
• S'aprova el conveni entre la Universitat de Barcelona ¡ el 

consord Agenda per a la Qualitat. 
• S'aprova la dedaració de la política de prevencio de riscos 

laborals de la UB. 
• S'aprova la reladó de premis extraordinaris de doctorat i 

de lIicenciatura. 

Sessió ordinaria de 17 de novembre de 2000 

• S'informa sobre la reunió de la CRUE, el Pla de minora del 
professorat i les obres de la Casa de Caritat . 

• Es presenta la Memoria de recerca 1996-1999 i s'informa 
sobre la Xarxa de Recerca Biomédica de la UB, el Parc Cien
tiflc de Barcelona i els Serveis Cientificotecnics. 

• S'informa sobre el resultat de la primera anualitat del con
tracte programa slgnat amb la Generalitat. 

• S'informa sobre la convocatoria 2000 de gru ps d'lnnovació 
docent. 

• S'aprova la incorporació a la programacio universitaria de 
I'ensenyament Englnyeria Tecnica d1nformatica de Sistemes. 

• S'aproven els cursos de postgrau i d'extensió universitaria 
(segona convocatoria) ¡ la remuneraclo corresponent a la 

coordinació i I'execució d'aquests cursos. 
• S'aproven les places de professorat vinculades a I'Hospital 

Cllnic corresponents a la XIV convocatoria. 
• S'aprova el canvi de nom del Departament de Didactica de 

l'Expressió Visual I Plastica pel de Departament de Didacti
ca de l'Educacló Visual I Plastica. 

• S'aproven les següents modificacions presentades per la 
Comissió Académica: 
• Aplicació deis plans d'estudis homologats reformats 

deis següents centres adscrits: Escola Universitaria 
(EU) d'Infermeria del Mar, EU d'Infermeria Santa Ma
drona, EU d'Infermeria Sant Joan de Déu i CDES Abat 
OUba. 

• Adaptació deis estudls conduents al diploma superior de 
Crimino logia, impartlts a I'lnstitut de Criminologia de la 
UB, als estudls de I'ensenyament propl de pregrau de 
la UB conduents al titol de graduat en Criminologia I Poli
tica Criminal. 

• S'aproven eJs ajuts per a I'any 2000 per a esportistes d'alt 
nivell. 

• S'aprova la creado de la Comlssió d'Avaluadó i Tria de la 
Documentadó de la Universitat de Barcelona. 

Organs de govem I 21 

Sessió ordinaria de 18 de desembre de 2000 

• S'lnforma sobre la reunió del Consell d'Un iversitats I la 
CRUE. 

• El rector informa que en la sessió del Claustre del día 20 de 
desembre anunciara el calendari electoral, amb I'avant;a
ment de les eleccions a rector de la UB. 

• S'lnforma que a partir del mes de gener de 2001 la UB as
sumira la presidencia de l'lnstitut Joan Lluís Vives. 

• S'aproven les modificacions de la plantilla de PASo 
• S'aprova I'actuació del Pla director per a la millora de la 

gesti6 de la UB en I'area academica i d'estudiants. 
• S'aprova el pressupost de la UB de I'exerclci 2001. 
• S'aprova la desafectació I posterior donadó de l radar me

teorolog ic per sistema Doppler. 

Sessió ordinari a de 6 de mar\; de 2001 

• S'informa sobre la reunió de la Junta del Consell Interoni
versitarl de Catalunya, en la qual es va aprovar la progra
macló universitaria per al període 2000-2004. 

• S'lnforma sobre el Pla d'inversions de la UB. 
• S'aproven diferents places de catedratic d'universitat i titu

lar d'universitat, en el marc de la XIV convocatoria. 
• S'aprova el calendari marc per al curs academlc 2001 -

2002. 
• S'aprova la normativa reguladora de la condlcló d'u 

suarl, del regim d'utilització de les instal·lacions del Ser
vei d'Esports de la UB i de la creaclo del Consell d'Es
ports. 

• S'aprova el canvl de nom del Departament d'Estratigrafia I 
Paleontologia pel de Departament d'Estratigrafia, Paleon
tologia I Geociencies Marines. 

• S'aprova el projecte "Feina UB". 
• La Comlssi6 Académica aprova el proces d'extinció deis 

plans d'estudis actuals en el cas d'implantació del pla 
d'estudis reformat I el canvi d'estudis entre els ensenya
ments propis que donen el titol de graduat Tributarl I 
Comptable I de graduat en Estudis lmmobiliaris I de la 

Constrocció. 

Sessió ordinaria de 18 d 'abril de 2001 

• S'informa sobre les modificadons de la Llei de reforma uni
versitaria (LRU). 

• S'informa de la reunió a Salamanca sobre la convergencia 
europea I la Dedaració de Bolonya. 

• S'informa sobre les mesures d'estabilització i de promoció 
del professorat de la UB. 

• S'aprova el calendari ¡ la normativa electoral per a I'elecció 
del rector de la UB . 

• S'aprova la liqu idaci6 del pressupost de I'exerclci 2000. 
• S'aprova el reglament d'eleccions del personal academic a 

organs col·leglats I unipersonals de la UB. 
• S'aprova la normativa de funcionament relativa a la 

prestadó de serveis d'orientació academica i profes
sional. 

• S'aproven el Centre Especial de Recerca d'Aprenentatge 
Virtual i el Centre Especial de Recerca en Primats. 



Claustre Universitari 

El Claustre Universitari és I'organ maxim de representaci6 a 

la Universitat. Controla el funclonament general de la Uni
versitat, n'elabora els Estatuts I n'escull el rector. Dura nt 

aquest curs academic el Claustre s'ha reunit dues vegades al 
Paranimf de la Universitat: 

El día 20 de desembre de 2000 es van tractar els punts se
güents: 

• Informe del rector. 
• Informe de la Comissió del Claustre : "Universitat 2000". 

• Informe del Comlte Academic sobre el desenvolupament 
deis concursos de professorat. 

• Elecció deis nous membres del Comite Academic. 

• Aplicació del Reíal decret sobre el districte obert. 
• Modificaci6 del Reglament del Claustre. 

Els dies 23 i 24 de malg de 2001 es van tractar els punts se· 
güents : 

• Elecció del rector. 
• Constituci6 de la nova Mesa del Claustre. 
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Comite Academic 

Membres fins al 4 de juny de 2001 

PRESIDENT 

Excm. i Mgfc. Sr. Rector 

Dr. Antoni Caparrós Benedicto 

VOCAL> 

Dr. Xavier Iglesias Guiu 
Catedratic de la Facultat de Medicina 

Dr. loan Viii! Valenti 

Catedratlc de la Facultat de Geografia I Historia 

Dr. Joan Jofre TorroeUa 
Catedratlc de la Facultat de Blologia 

Dra. Pilar Bayer Isern 
Catedratica de la Facultat de Matematíques 

Dr. Buenaventu ra Delgado Criado 
Catedratic de la Facultat de Pedagogia 

Dr. Albert Blayna Mulet 
Catedratic de la Facultar de Clenc/es Económlques 

i Empresarials 

SECRETARIA 

Prof. Anna Roigé Boté 

Activitats 

Membres des deiS de juny de 2001 

PRESID ENT 

Excm.1 Mgfc. Sr. Rector 
Dr. loan Tugores Ques 

V OCALS 

Dr. l oan Jorre Torroella 
Catedratlc de la Facultat de Biologla 

Dra. Pilar Bayer Isern 
Catedratica de la Facultat de Matematiques 

Dr. Buenaventura Delgado Criado 
Catedratíc de la Facultat de Pedagogía 

Dr. Albert Biayna Mulet 
Catedratíc de la Facultar de Cíencies Económíques 

í Empresarials 

Dr. Jesús Tusón Valis 
Catedra tic de la Facultar de Filología 

Dr. Jordi Domingo Feliubadal6 
Caredrarlc de la Facultar de Medicina 

SECRETARIA 

Dra. Anna M. Badia Marti 

Les princlpals activitats desenvolupades per aquest comite han estat la reclamaci6 d'algunes places de professorat ord inari, aixi 

com les propostes de doctors honoris causa i de professors emerits. 
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ACTIVITAT DOCENT 

Di visió 1. Cii~ncies UumaRes i Socials 

Divisió 11. Ciimcies Jurídiqucs, Ecollomiqucs i Socitlls 

Divisió m. Ciencics Expcrimentals i Matematiques 

Divis ió IV. Ciencics dc la Salul 

Divis ió V. Ciencies de I'Educació 

Centres AdscrilS 

ResulIl de dades deis cstudianls ¡del profesSOnll 

Accions per a la millora de la docencia 

Atcnció a I'estudianl 

C ursos d 'esliu 

En aqucst capitol es presenta I'activitat docen! descllvolupada a 

cada divisió i als seus dcpartaments, ahí co m I' oferta 

d 'cnsenya mcnts de primer i segon cicle i de tercer cicle que 

agrupa cadascuna d 'elles. Igualment es fa un repas de les accions 

més rellcvanls en I'ambil de la millora de la docencia i de 

I'atenció a , 'estudianl. 





Divisió l. 
Ciemcies Humanes i Socials 

Órgans de Divisió, centres i departaments 

DIVI S I6 

President: Jesu$ Contreras Hernimdez 
Vicepresident: Fernando Hernández Hernández 

Vicepresidenta: Merce Viladrich Grau 

Secretari: Francisco López Frías 

Vicegerent: Pedro Moreno Ambas 

CENTRES 

FACULTAT DE BELLES ARTS 

Dega : Josep Cerda ferré 
vicedegana: M. Antonia Vila Martinez 

Secretaria: Eulalia Grau Costa 

FACULTAT DE FILDLOGIA 

Degana: Ccloma Llea l Ga lcerán 

Vicedega: José Enrique Gargallo Gil 

Secretari: August Bover Font 

FACULTAT DE GEOGRAFTA 1 HISTORIA 

Dega: Pedro Clavero Parido 

Vicedega: Bernat Muniesa Brito 

Secretari: Joan Ramon Triadó Tur 

FACULTAT DE flLOSOFIA 

Dega: Agustín González Gallego 

Vicedega: Manuel Garcia-Carpintero Sánchez-Miguel 

Secretari: Antoni Prevosti Monclus 

CAPS O' ESTUOIS 

Belles Arts 

Valeria Cortés Romero 

Filologia 

Anna Poch Higueras 

Filosofia 

Carmen Gloria Revilla Guzmán 

Geografia 
Jaume Font Garolera 

Historia 

M. Angels del Rincón Martínez 

Historia de l'Art 

Gaspar ColI Rosell 

Antropologia Social i Cultural 

Oriol Beltrán Costa 

C OOROI HAOORS O'EHSEHYAMEH T 

Filologla Anglesa i Filologia Alemanya 

Rosa González Casademont 

Filologia Catalana 

Nuria Alturo Monné 

Filologia Classica, Filologia Arab, Filología Hebrea 

i Teorla de la Literatura I literatura Comparada 

Merce Pulg ROdrfguez-Escalona 

(en funcions fins al14 de setembre) 

Filologia Espanyola 

Marta Cristina Carbonell 

Filologia Romanica, Filología Francesa, Filología Galle

ga, Filologla Itallana, Filologia Portuguesa, Filologia 

Eslava i Llngüfstica General 

Alicia Piquer Desvaux 

DIRECTORS OE OE P ARTAMEHT 

Filologla Llatina 
Lambert Ferreres Pérez 

Filologla Grega 

Montserrat Camps Gaset 
Filologia Semítica 

Gregorio del Olmo Lete 

Filología Espanyola 
Adolfo Sotelo Vázquez 

Filología Catalana 
Joaquim Viaplana Lleonart 

Filologla Romaníca 
Ana M. Mussons Freixas 

Lingüística General 
Joana M. Rossell6 Xlmenes 

Filologia Angtesa i Alemanya 
Pilar Zozaya Arizt ia 

Historia de l'Art 
Lourdes Cirlot Valenzuela 

Prehistoria, Historia Antiga ¡ Arqueologia 

Francesc Gracia Alonso 
Historia Medieval, Paleografra i Dlplomatica 

Antoni Riera Melis 
Historia Moderna 

Pere Molas Rlbalta 
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Historia Contemporimla 
Jordi Casassas Ymbert 

Antropologia Cultural i Historia d'America i África 

Xavier Roige Ve ntura 
Geografia Física i Analisi Geografica Regional 

Francesc López Palomeque 
Geografia Humana 

Joan-Eugeni Sánchez Perez 

Departament de Logica, Historia i FUosofia de la 
Ciencia 

Ca lixto Badesa Cortes 

Historia de la Filosofia, Estetica i Filosofia de la Cultura 
Antonio Alegre Gorri 

Filosofia Teoretica i Practica 

José Luis Arce Carrascoso 
Pintura 

Pilar Palomer Mateos 
Escultura 

Mlquel A, Planas Rosselló 

Dibuix 
Jose M, Barragán Rodríguez 

Disseny i Imatge 
Manuel Laguillo Menendez 

Ensenyaments impartits als centres de la Divisió 

Enseny"ment TlpuS OUrBda mínima Credlts acad/lmlcs Centre 

Antropologia Social i Cultural Llic. 21'1 cicle 2 anys 150 Facultat Geografia ¡Historia 

Belles Arts Llicenciatura 4 anys 330 Facultat Belles Arts 

Fllologia Alemanya Lllcenciatura 4 anys 300 Facu ltat Filologia 

Filologla Anglesa Lllcenciatura 4 anys 300 Facultat Filologla 

Fllologla Arab Lllcenciatura 4 anys 300 facu ltat f ilologla 

fllologla Catalana Lllcenciatu ra 4 anys 300 Facultat Filologia 

filologia Classica Lllcenciatura 4 anys 300 facultat filolog ia 

f ilologla Eslava Lllcenciatura 4 anys 300 Facultat Filologia 

Filologia Francesa Lllcenciatura 4 anys JOO Facultat Filologla 

filologia Gallega Llicenciatura 4 anys 300 Facultat Filologla 

Fllologia Hebrea Lllcenciatura 4 anys 300 Facultat Filologla 

FI'ologla Hispanlca Llicenciatura 4 anys 300 Facultat Filolog1a 

Filologla Italiana U lcenciatura 4 anys 300 Facultat Filologia 

Fllologla Portuguesa Lllcenciatura 4 anys 300 Filcultat Filologla 

Fllologla Romlmlca Lllcenciatura 4 anys 300 Facultat Filolog la 

Filosofia Lllcenciatura 4 anys 300 Facultat Filosofia 

Geografia Llicenclatura 4 anys 300 Facultat Geogra fía i Historia 

Historia Lllcenciaturil 4 anys 300 Facultat Geografia ¡Historia 

Historia de j 'Art Llicenciatura 4 anys 300 Facultat Geografia i Historia 

LingUistica General Llic. 21'1 cic le 2 anys 150 Facultat Filolog la 

Teoria de la Literatura I Literatura COmparada Lile. 21'1 cicle 2 anys 150 Facultat Filologia 



I Altres ensenyaments 

I 
• 

Programes de doctorat 

Blenni 2000-2002 

Antropolog ia Social I Cultural 

AA i Pensament 

Art i Represen tació. Expressió i 
Comunica ció Visual 

Educació Artíst ica: Ensenyament 
i Aprenentatge de les Arts 
Visul!lls 

Espl!ll Públic i Regeneraclo 
Urbanl!l: Art i Societat 

Filosofía, Etica i Política 

Filosofía Historia, Estetlca I 
AntropOlogia 

Gresol de la Mediterr€mia Antiga 

Hlstbrla de les Ciencies 

Historia I Invenció deis Textos 
Uteraris Hlspanics 

Itlneraris en Historia de l'Art 

LlngOlstlca Aplicada 

lingüística i Comunicacló 

Literatura Cata lana: Propostes 
Tebrlques i Practiques. Del Segle 
XllJ al xx 

Programes de master 

Curs 2000-2001 

Olmatologla Aplicada 

Disseny Editoria l (Santa 
Fe-Argentina) 

Olsseny Grilfic 
(Rosario-Argen t ina) 

Disseny Gra fic (Urugual) 

Dlsseny GrMic digital 

Antropologla Cultural i Historia 
d'America I Mricl!I 

Escultura 
Dibuix 

Dibuix 

Dibu ix 

Escultura 
PsiC(llogla Sodal 

Filosofia Teoretica I Practica 

Historia de la Filosofía, Estet ica I 
Filosofia de la Cultu ra 
Fi lologla Grega 

Filologia Uatina 
Filologla Grega 
Filologia Semltlca 

lilgiea, Historia I Filosofoa de la 
Ciencia 
Filologla Semltlca 

Filologia Hlspanlca 

Historia de l'Art 

Filologla Anglesl!I I Alemanya 

Ungüistica General 

Filologla Catalana 

Geograna Física I Analisi 
Geogrilfica Regional! 
Astronomla I Meteorologia 
Javier Martín, 
Carmen lIassat 

Disseny i Imatge 
Enrie Tormo 

Disseny I Imatge 
Enric Tormo 

Oisseny i Imatge 
Enrie Tormo 

Disseny i Imatge 
Enrie Tormo 

literatura I Llengua Alemanyes 
al Segle xx 

Uteratures ¡ Cultures 

logica i Fonaments de la 
Matemiltica 

Llenguatge i Variacló 

Medlterrlmla: Prehistoria i Món 
Antic 

Món Contemporanl 

M6n Medieval I Modern. Ultimes 
Linies de Recerca 

Nivells d'Anallsl en la Llengua 
Espanyola 

Pensament Geograflc I 
Organització del Territori 

Planlficacló Territorial i 
Oesenvolupament Regional 

Problemes de Filosona 
Contemporanla 

Realitat Assetjada: 
Posicionaments Creatlus 

Recuperado de la Memoria. 
America lIatina 

Revolucions Tlpograflques 

Tlpologies Textuals en rÁmbit 
Romanic 

Estudis de la Diferencia Sexual 

Estudis de les Dones 

Estudis Orientals 

Museologia I Gestl6 del 
Patrimoni Cultural 

Activitat docent I 29 

Filologll!l Anglesa i Alemanya 

Filologla Anglesa i Alemanya 

lhglca, Historia I Filosofla de la 
Ciencia 

Filologla Catalana 

Prehistoria, Historia Antiga I 
Arqueologia 

Historia Contemporanla 

Historia Medieval, Paleografla I 
Dlplomatlca 
Historia Moderna 

Filologla Hlspanica 

Geografla Humana 

Geografla Física I Anallsl 
Geograflca Regional 

Historia de la Fllosona, Estetlca I 
Filosona de la Cultura 

Pintura 

Antropolagla Cultural I Historia 
d'America I África 

Dlsseny i lmatge 

Filologla Romanica 

Centre de Recerca en Estudls 
de Dones (DUODA) 
M. Rivera, E. Hachuel, 
R. Rabaneda 

Centre de Recerca en Estudls 
de Dones (DUODA) 
M. Rivera, E. Hacnuel 

Instltut Unlversitari del Prbxlm 
Orient Antlc 
Ignasl Adlego 

Antropologla Cultural i Historia 
d'Amerlca I Mrica / Historia de 
l'Art / Prehistoria, Historia 
Antlga I Arqueologia ! Dldactlca 
de les Ciencies Socials 
Xavier Rolgé, Gaspar COI! 
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Cursos de postgrau 

Curs 2000-20001 

Bloetica I Qualltat de Vida Dlvisió Cieneies Humanes i 
Soelals 
Margarita 60laderas 

Cultura Historlca, Societat de la Historia Moderna 
Comunicacló I Noves Professions Fernando Sanchez Marcos 

Cultura Postcolonlal 

El Seg le xx a Debat: Historia, 
Art, Filosofia i Literatura 

Estudis sobre la Cultura Visual 

Expressió-Comunlcacló i 
Uenguatges en la PTactica 
Educativa , Creacló de Projectes 
de Treball 

filo logia Anglesa I Alemanya 
Kathleen Flrth, Rosa González 

Facu ltat de Fllosofia 
Agustín González 

Dibulx 
Fernando Hernández 

Fllologla Romimica 
Sebastia Serrano 

Cursos d'extensió universitaria 

Curs 2000- 2001 

Álbum de Familia: Imatges de la 
Prehistoria 

Antropologia del Paisatge . Teorla 
I Practica de l'Antropologia 

Antropologla Visual: la Tecnica 
Audiovisual Aplicada a la 
Investigadó Social 

Art, Cultura I Símbol. Lectures j 

Recorreguts Transcultu rals 

Art, Literatura I Socletat al 
Renaixement 

6ronzes en Petit Format 

Prehistoria, Historia Antlga j 

Arqueologia 
losep M. fullola 

Antropologia Cultura l I Historia 
d'America i Afriea 
Joa n 6estard 

Antropologia Cultural i Historia 
d'Amerlca j África 
loan Bestard 

ESC\Jltura 
Josep Cerda 

Fllologia Cata lana 
Eulalia Duran 

Escultura 
loan Valle 

Cultura Historlca. Societat de la HistOria Moderna 
Comunicaci6 I Noves Professions Fernando Sánchez Marcos 

Disseny Editoria l (Santa Fe, 
Argentina) 

Disseny Graflc (Rosario, 
Argentina) 

Oisseny Granc (Uruguai) 

Disseny Grafle Digital 

Diversitat Cultural i Realitat 
Monumental d'Hlsp,!mia en 
l'Antiguitat: l'Art dellbers, 
Celtes, Grees, Fenlcls I Romans 

Disseny i Imatge 
Enric Tormo 

Oisseny i Imatge 
Enric Tormo 

Dlsseny I Imatge 
Enrlc Tormo 

Dlsseny I Imatge 
Enrie Tormo 

Historia de l'Art 
Milagros Guardia 

Funcions del Dibuix en els 
Proeessos de la Moda 

Geometria I Oibuix Téenie 

Museus i Educació 

Noves Aproxlmaeions per a 
I'Ensenyament de les 
Humanitats a l'Educació 
Secundarla 

Tecnlques Editoríals 

Urbanlsme I Plantejament Urbil 

El Cinema I els Oocuments 
Histories 

El Món Sefardí {Uengua, 
Literatura, Historia} 

Els Manuscrits Catala ns del 
Renaixement 

Escultura en Vldre. Materlals, 
Tecniquesl Processos de Motiles 
i Fusl6 

Escultura en Fang. Construccló 
d'un Forn a Mida 

Estudis de les Dones 

Estudis sobre la Cultura Visual 

Expressló-Comunicació i 
Uenguatges en la PTactica 
Educativa. Creacló de Projectes 
de Treball 

Femlnlsme I Critica 

Foneria: Construcció de Forns I 
Utillatge 

Oibuix 
Manuel Ruiz 

Oibuix 
Luis F. Ortega de Uhler 

Olbuix 
Fernando Hemández 

filolog ía Romanlca I Filología 
Anglesa i Alemanya 
Marta Segarra 

Dlvisió Ciencies Humanes í 
Socials 
laume Mascaro 

Geografía Humana 
Caries Carreras 

Historia Moderna 
Fernando Sánchez Marcos 

Fi lologia Semítica 
Ramón Magdalena 

Fllologia Romanica I Fllolog la 
Catalana 
Eulalia Duran 

Escultura 
Joan A. Valle 

Escultura 
loan A. Valle 

C. R. Estudis de les Dones 
(OUODA) 
M. Garretas, E. Hachuel 

Oibuix 
Fernando Hernández 

Fi lologia Rom/mica 
Sebastla Serrano 

Filologia Anglesa I Alemanya i 
Fi lologia Romanlca 
Ángels Carabl 

Escultura 
loan Valle 

Fonts d'lnformadó 6ibliogrilflca Dlvisió de Oendes Humanes I 
en Filologla Socials 

Javier Orduña 



Fonts d1nformadó Blbliografica Divisió de Ciéncies Humanes i 
en Filosofia I i 11 Socials 

Agustín Gonzalez 

Fonts d'lnformacló Bibliografica Dlvlsió de Ciencies Humanes I 
en Geografia I Historia I I 11 Socials 

Fonts d 'lr'lformacló Blbliografica 
en Historia de l'Art 1 i 11 

Fundons del Dlbul~ en els 
Processos de la Moda 

lntroducció a l'Antropologla 
Social 

lntroducció al Grec Antic 

lntroduccíó al Uatí 

lntroducció a la Uengua Llarlna: 
Gramatica i Traducció 

la Blografla, una Elna 
Indispensable 

la Musica I els Seus Oflcis: 
Tecniques Hlstoriogratiques I 
Sortides Professionals 

Pedro Clavero 

Oivlsió de Ciencies Humanes i 
Soclals 
Pedro Clavero 

Oibuix 
Manuel Rulz Ortega 

Antropologia SOCiall,Cu ltu ral, 
Historia d'America i Africa 
Juan Bestard 

Fllolog ia Grega 
M. Pila r Gómez Ca rdo 

Fllologla Llatina 
Pere Quetglas Nícolau 

Filologia Uatlna 
Pere J . Quetglas 

Filología Catalana 
Rosa Cabré 

Historia del l'Art 
Xosé Aviñoa 

la Ciutat, el Palau I la Relalesa 
al PrO~im Orient Antlc 

Les Noves Tecnologles de la 
lr'lformacló ¡ les Humanitats. 
Teoria I Practica 

Literatura I Cinema: l'Adaptacló 
Cinematografica com a 
Interpretació del Te~t 

LlengOes I Eplgrafles de la 
Medlterrania Antlga (Iberlc I 
Etrusc) 

Models Mascullns I Femenlns en 
el Cinema 

Moti les de Silicooa I POllureta 

Recursos a Internet per a 
l'Aprenentatge de la Uengua 
Árab i per al Conelxement de 
l'lslam 

Tecnlques Editorlals 

Relació de serveis de suport a la recerca i a la docencia 

INSTITUTS 

Institut Universltari d'Estudis del Proxim Orient Antic. 

CENTRES DE RECE RCA 

Centre de Recerca en Estudis de la Dona (DUODA). 
Centre d'Estudis Histories Internacionals (CEHI ). 
Centre Universitari de Sociolingüistica i Comunicaci6 de la UB (CUSC-UB). 

ALTRES 

Estudis Hispanies. 

SERVElS T l!CNICS DE SUPDRT A LA RECERCA 1 A LA DOCENCIA 

laboratorl Cientificotecnic d'Evolució i Gesti6 del Paisatge. 

Laboratori de Fonetica. 
Servei de lexicometria. 
Servei de Tractament de Textos Catalans . 

AULES D'INFORMATlCA 

Facultat de Selles Arts (Pedra lbes): una aula de 20 usuaris i una aula de 18 usuaris. 

Activitat docent I 31 

Institut Universltari del Pn)xim 
Orient Antic 
Ignasi X. Adlego 

Fllologla Grega 
Montserrat lufresa 

Fllologla Anglesa I Alemanya 
Mireia Aragay 

Fi lología Uatina 
Jesus Velilza, 
Ignasi Adiego 

Fllologia Romanica I Fllologla 
Anglesa i Alemanya 
Marta Segarra 

Escultura 
Joan A. Valle 

FIlología Semítica 
Merce Vlladrlch 

OlvlslÓ Clencles Humanes I 
Socials 
Jaume Mascaró 

Facultat de Filologia: una aula (edifici Aribau) de 35 usuaris i una aula (edifici central) de 30 usuaris. 
Facultat de Filosofia (edifici de les Cupules): una aula de 10 usuaris. 
Facultat de Geografia i Historia (edifici de les Cúpules): una aula de 25 usuaris i una aula de 30 usuaris. 
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Beques de col·laboració en projectes de recerca 

Conveni amb TVC 

Medchange n, 4142 

SGR9S·00041 

Ciudadanía y género en la 
construcción de la Europa 
contemporánea 

Convenl amb l'AJu ntament de 
I'Hospltalet 

Convenl entre la UB I la 
Universitat del 
Salvador 

Seccló de Gravat 

PB98- 1226 X- TRACT 

Alteradons de superlícle 
en el patrlmonl: caracterltzacl6 
i possibles Intervenclons 
de conservadó I 
restauracló 

99SGR-2 

El mercat del treball agra rl 
I la immlgracló e~tracomunlta ria 

a l'Espanya mediterranla 

Observatorl d'etlca intercultural 

Suport a la informatica 

Ajut per al Vicerectorat de 
Recerca 

Ajut per al Vlcerectorat de 
Recerca 

Antropologia Cultural 
Jesus Contreras 

Geografía Física 
Maria Sala 

Filologia Catalana 
l oaqulm Viaplana 

Historia Contem poriln ia 
Cristina Borderias 

Oivisio 1 

Geografía Física 
Jose Luis LUlón 

Pintura 
Antonia Vila 

UngOística Genera l 
M, Antonia Martí 

Pin tura 
Gemma campo 

Filolog ia Semítica 
Julio Samsó 

Antropologia Cultural 
Gon<;al Sanl 

Filosofía Teoret ica i Practica 
Norbert Bilbeny 

Oivisió 
President de la Oivisió 

Prehistoria 
Josep Vilella 

Filologia Semítica 
Gregorio del Olmo 

Conveni amb ranclu del castell 
de Vllassar de Dalt 

Mlgraclons, espals I Identitat en 
contextos urbans 

N, 2S00 14 152 Fundacl6 Bosch 
I Gimpera 

Research 

99SGR-429 

99SGR. -9 

Grup de recerca 

Els primers anys del fr¡¡nquisme 
a Catalunya 

Grup d'excel, lenda Cllo 
TIC/programa de millora docent 
de la Dlvls ió 

PB98-1175 

KAL Pragmatlca I tecnlca de la 
filosofia 

Contracte-prog fa ma 

BFF2000-0754 

PB98-1 25 1 

B502000·0745 

Varia ciÓ I canvl IlngOistic 

partament • • nvestigador/ a 

Historia Medieval 
Merce Aventin 

Antropologia Cultural 
Manuel Delgado 

Geografía Fís ica 
Montserrat Jardí 
Xavier Martí 

Div isió 1 
Fernando Hernandez 

Filologia Romimica 
Francisco Lafarga 

Geografia Física 
Roser Majoral 

Geografia Humana 
Carles Carreras i Pere Lópe~ 

Centre d'Estudis HistOr ies 
Intemacionals 
Rafael Aradl 

Aula d'lnformatica de la Faculta! 
de Geogr¡¡fi¡¡ i Historia 
Jaume Suau 

Lingüíst ica General 
Albert Basta rdes 

Historia de I¡¡ Filosofía 
Miguel Candel 

Divisió 1 
Eulalia Vintró 

Filologia Catalana 
Joan Veny 

Pintura 
Miquel Quílez 

Geografia Física 
Antonio Gómel 

FIlología Catalana 
Joan Veny 



Estudiants curs 2000-2001 

I Estudiants de prime r i s e gon cicle 

" 

Facultat de Selles Arts 

Facultat de Filosofia 

Faculta t de Fllologia 

Facultat de Geografia I Historia 

I Total Dlvlsló 1 

Es tudiants de terce r cicl e 
Estudiants en programes de doctorat 

Facultat de Selles Arts 

Facul tat de Fllosofia 

Facul tat de Fl lologla 

Facultat de Geografia I Histor ia 

I Total Dlvlsl6 1 

Professorat 2001 

Professorat per centre i cat e goria* 

1.842 

1.281 

4 .023 

4.638 

11.784 

175 

'" 
166 

381 

87. 

Facultat de Filosofia 55 10 O 37 2 O 5 

Facultat de Filologla 278 41 O 114 11 13 10 89 

Facu ltatde Geografia 216 36 O 116 11 6 5 42 
i Historia 

Facultat de Selles Arts 146 18 O 74654 39 

Total Divisl6 1 695 105 O 341 29 26 19 175 

i 

CU: Ca tedr'tie d'Universltat; CEU: C~teClr.tie d 'Escola Unlversitána; TU: Titular 
d'Universltat; TEU: Titular d"Escola Un lvers ltll1ia; AS: AS$l>Ciat; Al: Aiud ~nt ; AT: 
Alt,es (emerlt, vlsitant I substitut) 

• Els professors s'adsenuen, a efectes aCIIClérrics, als departaments universita 
ris, pero POden estar virn:ulats a.dm,nlstrativament a un centre que pOt no cor
respond,e a la mateixa dlv,sió Que el departamento Per aquesta raó, hi ha a lgu
nes d ,ferl!ncies entre Ie$ dades de d;visió per centres o pt!f departamenl:5. 

Activitat docent I 33 

Fae. de Geografla 
I Hlstbria 
39,4 % 

I 

fae. de Selles AlU 
15,6 '110 

Fae. de Filologia 
34,1% 

Estudiants en programes de postgrau, masters 
i cursos d'extensió universitaria 

I 

Postgrau 

Milster 

E~tensló Universitaria 

Total Dlvl!1I6 1 

fa.c, de Geogr~f1a 
I Histbrla 
31, 1 % 

Fae. de Belles Arts 
21,0% 

m 

'" 
643 

." i 
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Professo rat per departame nt i ca tegoria 

Departnment Totill CU CEU TU TEU AS AJ AT 

Fi lología Lla t ina 24 , O 10 O 1 , 7 

Fltologia Grega 17 4 O 10 O 1 O , 
F!!ologla SemítIca " 3 O 12 1 4 , 4 

Fllologia Hispimica 47 8 19 4 O , 13 

Alologia Catalana 55 S 1 19 12 1 , 15 

Filolog ia Rom21nlca 52 8 1 17 S 3 1 17 

Fllolog la Anglesa I Alemanya 63 S 1 17 7 S 1 " 
Historia de l'Art 53 8 O 24 3 1 3 " 
Prehistoria, Historia Antiga I Arqueologla 28 4 O 13 , 7 

Historia Medieval, Paleografia I Dlplomatica 24 3 O 13 , 4 

Historia Moderna 16 3 O 10 O O O 3 

Historia Contemporimia 31 6 O 21 , O 

Antropología Cultural I Historia d'Amerlca ¡África 33 S O 19 O O 8 

Geografia Fís ica i Ana llsl Geografica Regional " 
, O " O O 1 7 

Geografia Humana 21 3 O 10 3 O 4 

Loglca, Historia i Filosofia de la Ciencia 19 1 O " O , 
Historia de la Filosofia " S O 17 , O , 
Alosofia Teoretica I Practica 20 S O 11 O , O , 
Pintura 47 6 O " 1 , O 12 

Olbulx 34 7 O 16 O 3 O 8 

Escultura " 
, O " 

, O O , 
01sseny I Imatge 28 1 O 9 3 O , 13 

Lingüística General 28 , O 10 O 12 

I Total Dlvlsió 1 741 lOO 4 34' 4' 31 20 "O I 
cu : catedrMIc d1Jni""",itat; CfU: Catedrallc d'Escola Univ""",t.'Iria; TU: Titular d1Jniversllat; TeU: Titular d'Esc:ola universitaria; AS: A..'isodat; IU: Ajudant; AT: Altres 
(emérit, vlsitant i substitut). 



Divisió 11. Ciimcies Jurídiques, 
Economiques i Socials 

Órgans de Divisió, centres i departaments 

OlVISI Ó 

President: Ricardo Panero Gutiérrez (fins al 14 de 

desembre) 

Juan Tugores Ques (des del 15 de desembre fins al4 

de juny) 

Jordi Surlñach Caralt (des deiS de juny, president en 

funcions) 

Vicepresidents: Jordi Suriñach caralt / Francisco Martín 

Peña (fins al 14 de desembre) 

Juan Luis Domlnguez Pérez (des del 15 de desembre) 

Delegat del presldent per a afers academics: Ramón 

Alemany Lelra (fíns al 4 de juny) 

Secreta ri: Joan Maurí Maj6s (fíOS al14 de desembre) i 

Juan Manuel Trayter Jiménez (fíns al 12 de juliol) 

Vicegerent: Una Moragues Pérez 

CENTRES 

FACULTAT OE CI~NCIES ECONOMlquES 1 EMPRESARIALS 

Dega: Manel Artís Ortuño 

Vicedegana: Amelia Diaz Álvarez 

Secretarls: Hortensia Fontanals Albiol (fins al 13 de 

man;) 

Caries Grau Alguero (des del 14 de marc;) 

FACUlTAT DE DRfT 

Degans: M. Teresa de Gispert Pastor (fins al 17 

de gener) i Miguel Ángel Aparicio Pérez (des del 

18 de gener) 

Vicedeganes : Esther Mitjans Perelló (fins al 17 de 

gener) I Isabel Miralles González (des del 18 de ge

ner) 

Secretaris: Jaume Saura Estapa (fins al 20 de fe

brer) I Jaime Negre Ferran (des del 21 de febrer) 

ESCOLA D'EsTUDIS EMPRESARIALS 

Director: Alfredo Rocafort Nicolau 

Sotsdlrector: Ramón Adell Ramón 

Secretari: Ramón Pedro Ferrer Pedrola 

CAPS O'ESTUOJS 

Economla 

Jesus Fresno Lozano 

Oirecció i Administració d'Empreses 

M. Pilar Sánchez Oiaz 

Oret 

Carmelo Gómez Torres 

CIE!ncles Empresarials 

Maria Ángels Goxens Orensanz 

Estadística 

Montserrat Gulllén Estany 

Gestió I Administració Publica 

Domenech Sibina I Tomás (provisional fins al 17 

de gener) i Jordi Matas Dalmases (des del 18 de 

gener) 

Soclologla 

M. Teresa Montagut Antolí 

Investigació i Técniques de Mercat 

Enrique C. Hormigo Hernández 

Ciencjes Actuarials I Financeres 

José M. Lecina Gracia 

Ciencies Polítlques 

Rafael Cesáreo Martínez Martinez 

Relacions Laborals 

Jaime ROdríguez Pascual 

Graduat en Estudls Immobiliaris i de la Construcció 

Gonzalo Bernardos Oomínguez (provisional) 

Graduat en Crlminologia i Política Criminal 

Roberto Bergalli Russo 

Graduat en Investlgació Privada 

Ángel de Solá Dueñas (des del 27 de setembre) 

Graduat en Empresa Internacional 

Ana María Olivera Casaucau 

Graduat en Dret Tributad I Comptable 

Mlquel Joan Ciar López 
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DIRECTORS OE OEPARTAMENT 

Dret Penal i Ciencies Penal s 

Ujala Joshi Jubert (fins al 28 de mare;;) 

Santiago Mir Puig (des del 29 de mare;;) 

Dret Constitucional i Ciencia Política 

Pere Vilanova Trias 

Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat 

Social 

Antoni Font i Ribas 

Dret Administrat iu j Dret Processa l 

Elisenda Malaret Garcia 

Dret Civil 

Fernando Badosa ColI 

Comptabilitat 

Fco. Javier Castillo Navarro 

Matematica Economica, Financera i Actuarial 

Albert Biayna i Mulet 

Economia Política, Hisenda Pública i Dret Financer 

i Tributari 

Esteve Oroval Planas (fins al 13 de mare;;) 

Núria Bosch Roca (des del 14 de mare;;) 

Política Economica i Estructura Economica Mundial 
José M. Vidal Villa (fins al 28 de mare;;) 

Antón Costas Comesaña {des del 29 de man;} 
Teoria Economica 

Eduard Berenguer Comas (fins al 20 de febrer) 
Alfonso Barceló Ventayol (des del 21 de febrer) 

Sociologia i Analisi de les Organitzacions 

José Antonio Rodrfguez Díaz 

Teoria Sociologica, Filosofia del Dret i Metodologia de 
les Ciencies Socia ls 

Anton i Oomenech i Figueras 

Historia i Institucions Economiques 
Caries Sudria Triay 

Historia del Dret i Dret Roma 
Santiago Bueno Salinas 

Dret ¡Economía Internacionals 

Victoria Abellán Honrubia (fins al 28 de mare;;) i 
Alegria Borras Rodríguez (des del 29 de mar<;) 

Econometria, Estadística i Economia Espanyola 
Miguel Ángel Sierra Martínez 

Economia i Organltzacló d'Empreses 

José M. Castán Farrero 



Activitat docent I 37 

Ensenyaments impartits als centres de la divisió 

Ens"ny~men, Tipus Durada m,nlma Cred,ts lIcadémlcs Cent .... 

Ciendes Polítlques I de I'Admlnlstrado 

Gestio i Administrado Pública 

Investigació i Tecniques de Mercat 

Ciencles Actuarlals I Financeres 

Sociologia 

Estadist ica 

Cieneies Empresarlals 

Relacions Laborals 

D~' 

Economía 

Adminlstradó I Dlrecclo d'Empreses 

Estudis Immoblllaris I de la Construeció 

Investigado Privada 

Dret Tributari I Comptable 

Empresa Internadonal 

Auditoria-Censura Jurada de Comptes 

Criminologia i política Criminal 

Altres ensenyaments 

Programes de doctorat 

Bienni 2000-2002 

Uicenciatura 2n cide 

Diplomatura 

Uicenciatura 2n cicle 

Uicendatura 2n dcle 

Llicenciatura 

Diplomatura 

Diplomatura 

Diplomatura 

Uicenciatura 

Uicencíatura 

Uicenciatura 

Prepi 

Prepi 

Prepi 

Propi 

Prepl 

Propi 

Economia Econometria, Estadistica i Economia Espanyola 
Economla Política, Hisenda Pública i Oret Financer i 
Tributarl 
HislÓrla I Instltuclons Econ6miques 
Matematlca Económica, Flnancera i Actuarial 
Teoria Económica 
Pol/tlca Económica I Estructura Econ6mica Mundial 
Oret I Economla Intemaclonals 

Estudis Economla I Organlt¡acl6 d'Empreses 
Empresarials Matematlca Económica, Financera i Actuaria l 

Econometria, Estadística i Economia Espanyola 
Comptabllltat 

Ore t Oret Admlnlstrat lu i Oret Processal 
Oret Constitucional I Ciencia Política 
Dret I Economla Internacionals 
Dret Mercanti l , del Trebal l i de la Seguretat Social 
Dret Penal I Ciencles Penals 
Economlil política, Hlsenda Publ ica i Dret Financer i 
Tributari 
Dret Civil 

2 anys 

) anys 

2 anys 

2 anys 

4 anys 

3 anys 

3 anys 

) anys 

4 anys 

4 anys 

4 anys 

3 anys 

) anys 

3 anys 

3 anys 

2 anys 

3 anys 

150 

'" 
150 

150 

300 

210 

210 

207 

300 

300 

300 

"O 
180 

"O 
180 

120 

184,5 

Sodologla 

Ore! Penlll 

Ciencia 
Politica 

Historia 
Económica 

Seguretat i 
Prevenció 

Facultat de Dret 

Facultat de Dret 

Facultat d'Economlques 

Facultat d'Económíques 

Facultat d'Economiques 

Facultat d'Economiques 

Escola d'Estudis Empresarials 

Escola de Relacíons Laborals (Facultat de Dret) 

Facultat de Dret 

Facultat d'Económiques 

Facultat d'ECOnOmiques 

Facultat d'EconOmlques 

Facultat de Dret 

Facultat d'Economlques 

Escola d'Estudis Empresarials 

Escola d'Estudis Empresarials 

Facultat de Oret 

SOCiologla I Analisi de les Organitzadons 
Econometria, Estadística i Economia Espanyola 
Teoria Económica 
Política Económica I Estructura Económica 
Mundial 
Economla Política, Hisenda Publica I Oret Financer 
i Tributar! 
Teorla Sociológica, Filosofía del Oret i Metodologia 
de les Ciencles Soclals 
História Ilnstltucions Economiques 

Oret Penal i Ciencles Penals 
Interunlversltarl UPF 

Oret Constitucional I Ciencia Pollt ica 

Historia I Institucions Economiques 
Interuniversltari UAB 

Soclologla I Analisi de les Organiaacions 
Interuniversltari UAB 
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Program es de m aster 

Curs 2000- 2001 

Admlnistracló ¡ Gestló facultat d'Economiques 
en Infermeria José Antonio Rodriguez Oíaz 

Assessorla fiscal 

Assessoria 
Immoblllarla 

Audltorla-Censura 
Jurada de Comptes 

610etlca I Dret: 
Problemes de Salut 1 

610tecnologla CS 
(a distancia) 

610etlca i Dret: 
Problemes de Salut 1 

610tecnologia es 
(presencial) 

Comero;; Electronlc 

Comen; I finances 
Intemadonals 
(la convocatorla) 

Comero;; I flnances 
¡nternaclonals 
(2a convocatoria) 

Comunlcacló a 
l'Empresa 

Cooperacl6 I 
Desenvolupament 

Dret Civil: Dret de 
f amil ia 

Oret del Treball I de 
la Seguretat Socilll 
(la COl"lvocatoria) 

Dret del Treball I de 
la Seguretat Social 
(2a cOl"lvocatoria) 

Dret Empresarial 

Dret 1 Practica 
Juridlca 

Dret Trlbutan 

Ecol"lomla i Empresa a 
l'America Llat ll"la 

ECOl"lomla Pública I 
del Desel"lvolupamel"lt 

Economla Social I 
Direcció d'Entitats 
Sense Ánim de Lucre 
(a distancia) 

Escola d'Empresarials 
Joan f rancesc Pont Clemente 

Departament de Polít ica Economica i 
Estructura Economica Mundial 
Joaquín Novel la Izquierdo 

Escola d'Empresa riil ls 
Alfredo Rocafort Nicolau 

Departament de Teoría 50ciologica, 
f ilosofía del Dret i Metodología de les 
Ciencies Soci il ls 
Maríil Rosario Casado González 

Departament de Teoria 5ociologica, 
fllosofla del Dret i Metodologia de les 
Clencjes Socíals 
Maria Rosario Casado González 

Escola d'Empresarials 
José Manuel calavia Molinero 

facultat d'Economiques 
Susana Maria Gordillo Gerlini 

facultat d'Economiques 
Susana Maria Gordillo Gerlini 

Escola d'Empresarials 
Alfredo Rocafort Nicolau 

Departament de Política Eco l"lomica I 
Estructura Económica MUl"ldial 
José María Vidal Villa 

Oepartament de Dret Civil 
Alfonso Hernál"ldez Moreno 

Departament de Dret Mercantil, Dret del 
Treball i de la Seguretat Social 
Manuel Garda Femández 

Departament de Dret Merca l"lt il, Oret del 
Treball ¡ de la 5eguretat Social 
José Ignacio Garcia Nil"let 

Escola d'Empresarials 
Eduardo Alemany Zaragoza 

Departament d'Economia Política , Hisenda 
Pública i Dret Final"lcer i Tributari 
Tullo RlIul Rosembuj Erujimovich 

Depllrtllmel"lt d'Ecol"lomia Polít ica, Hisel"lda 
Pública i Dret Fil"lal"lcer í Tributa ri 
Tu lio Raul Rosembuj Erujimovich 

Oepartament de Dret i Ecol"lomia 
I l"Iternaclonals 
Juan Tugores Ques 

Facultat d'Econllmiques 
Merc/! Costa Cuberta 

Escolll d'Empresarials 
Isabel Vidal Martil"lez 

Economla Social i 
Direccló d'Entitats 
Sense Ánim de Lucre 
(presencial) 

Economla Social I 
Direccló de les Esals 

Elnes per Ensenyar 
Economla, Empresa I 
Soclologla 

Empresa 
Internaciona l I 
Comero;; Exterior 

Especial itzacló en 
Oret Penal i Clencles 
Penals (edlcl6 anual) 

Especialització en 
Dret Penal i Ciencles 
Penals (edlcló anual) 

Estudls Intemacionals 

Estudls Pollclals 

Europeu en Sistema 
Penals I Problemes 
Socia ls 

Gerontolog la Social 

Gest l6 Cu ltural (.!I 
dlstal"lcla) 

Gestló d'Empreses de 
Comunlcaci6, 
Informacló I Mi,jans 
Audlovisull ls 

Gestió del Turlsme 

Url>' 

Gestló I Admlnlstraci6 
de Persol"lal a 
l 'Empresa 

Gestló I Olreccl6 
d'Empreses 
COl"lstructores I 
Immobll i6ries 

Gestl6 1 Técl"l lques 
Superlors de 
l'Empresa- Executive 
MBA 

Instruments i Merca ts 
f il"lal"lcers (UOC) 

Interul"llversltari a 
Distancia en 
Admll"llstracl6 I 
Direccl6 d'Empreses 

Escola d'Empresarials 
I sabel Vidal Martinez 

Escola d'Empresarials 
Isabel Vidal Martínez 

Departament de Política Economica I 
Estructura Economica Mundial 
Joaqu ín Novella I zquierdo 

Escola d'Empresarials 
Joan Ramon Rodoreda Acero 

Departilment de Oret Penil l i Oencies Penals 
Sa ntiago Mir Puig 

Departament de Dret Penal i Oencies Penals 
Santiago Mir Puig 

Departament de Oret I Economía 
Intemacionals 
Victoria Abellán Honrubia 

Facultat d'Economiques 
Julio 5abaté Delgado 

Departament de Dret Penal i Ciendes Penals 
Roberto Bergall i Russo 

Departament de 50ciolog la i Analisi de les 
Orga nltzacions 
Rica rdo Moragas Moragas 

Depa rtament d'Economia Política, Hisel"lda 
Pública I Oret Financer i Tributari 
Liuís Banet Agusti 

Escola d'Empresarials 
Alfredo Rocafort Nicolau 

Divlsi6 11 
Xavier Maria Triado ¡vern 

Escala d'Empresarials 
Joan f r.!lncesc Pont Clemente 

Departament d'Economia i Organització 
d'Empreses 
Montserrat Casal"lovas Ramon 

Escola d'Empresarials 
Alfredo Rocafort Nicolau 

Departamel"l t de Teor ia Ecol"lómica 
Jual"l Tugores Ques 

Departamel"lt d'Economia i Organitzacló 
d'Empreses 
Carlos Grau AlgUNO 



Interunive~itari 
d'Admlnistració i 
Direcció d'Empreses 
MBA (Full TIme) 

Interunlve~itarl 
d'Administració i 
OirecclÓ d'Empreses 
MBA (Part Time) 

Marqueting, 
Distribuci6 I Consum 

Medíació i Assessorla 
Financera 

Mercats Financers 

Oepartament d'Economia i Organització 
d'Empreses 
Carlos Grau Alguero 

Oepartament d'Economia i Organització 
d'Empreses 
Carlos Grau Alguero 

Escola d'Empresarlals 
Maria Llui'sa Solé Moro 

Oepartament d'Economia I Organització 
d'Empreses 
Montserrat Casanovas Ramon 

Departament de Teoria Economica 
Juan Tugores Ques 

Cu rsos de postgrilu 
Curs 2000-2001 

Analisi de 1" 
Seguretat 

Atenció Primaria en 
els Serveis Soclals 

Auditoria de Comptes 

Aula Fisca l (la 
convocator ia) 

Aula Fisca l (2a 
convocatoria) 

Ciencia Pol/tica 

Comptabilitat per a 
Aávocats (la 
convocatoria) 

Comptabllitat per a 
Advocats (2a 
convocatoria) 

Cooperacló Cultural 
Iberoamericana 

Direccíó d'Empreses 
Hoteleres 

Direccíó 
d'Organltzaclons de 
Seguretat 

Direccló de 
Marqueting Estrateglc 
en les Entltats 
Esportives 

Oirecció de la 
Seguretat Privada 

facultat d'Economiques 
Julio Sabate Delgado 

Facultat d'Economiques 
Merce Costa Cuberta 

Depo!lrta ment de Comptabilitat 
Ignacio Casanovas Parella 

Departament d'Economía Polít ica, Hisenda 
Pública I Dret financer i Tributari 
Tullo Raul Rosembuj Erujimovich 

Departament d'Econom ia Política, Hisenda 
Pública I Dret Flnancer I Tributari 
Tullo Raul Rosembuj Erujimovich 

Oepartament de Oret Constitucional i 
Ciencia Política 
lordl Capó Giol 

Oepartament d'Economia Política, Hisend" 
Pública 1 Dret Flnancer i Tributari 
Tulio Raul Rosembuj Erujimovich 

Oepartament d'Economia Política, Hisenda 
Pública t Oret Financer 1 Tributari 
Tullo Raul RosembuJ Erujimovich 

Oepartament á'Economia Política, Hisenda 
Pública i Oret Flnancer i Tributari 
Uurs Banet Agustí 

Divlsló tt 
Xavler Maria Triaáo Ivero 

Facu ltat á'Economiques 
Ju lio Sabaté Delgado 

Departament á'Economia i Organització 
á'Empreses 
Ana María Gil Lafuente 

facultat de Dret 
José: Marfa Escriva Gregori 

Negocis en 
l'Economla Digital 

Seguretat InteiiJral 

Sistemes Penals 
Comparats I 
Problemes Socials 
(Argentina) 

Sístemes Penals 
Comparats I 
Problemes Socials 
(Mexlc) 

Tecnologles de la 
Informació Apllcades 
al Turlsme 

Olreccló I Gestló 
Ambiental. Aspectes 
Jurídlcs 

Dlreccló, Organltzacló 
i Negocio!lcló 
Comercial 

Oret Civil Catale 

Oret Civil en Nul,lltat, 
Separacló I Olvorcl 

Oret Financer I 
Tributarl 

Oret I Gestió de les 
Finances 

Oret i Gestió deis 
Negocls 

Oret Tributari 
Internacional (la 
convocatoria) 

Oret Tributarl 
Internacional (2a 
convoc3toria) 

Economia I Gestió áe 
la Hisenda 
Autonomlca 1 Local 

Economla, Planlficacló 
I Gestió en la 
Indústrla 
Farmaceutica 

Eines per Ensenyar 
Economia, Economia 
d'Empresa I 
Sociologla 

Actlvitat docent I 39 

Facultat d'Economlques 
Susana Maria Gordillo GerllOi 

Facultat d'Económiques 
Julio Sabaté Delgado 

Departament de Oret Penal i Ciencies 
Penals 
Roberto Bergalll Russo 

Departament de Oret Penal i Ciencies 
Penals 
Roberto 6ergalll Russo 

Dlvlsl6 II 
Juan Tugores Ques 

Oepartament á'Economla Política, Hisenda 
Públic3 I Dret Financer I Tributari 
Tullo Raul Rosembuj Erujimovlch 

Escola á'Empresarials 
Joan Ramon ROdoreda Acero 

Oepartament de Oret Civil 
Alfonso Hernández Moreno 

Departament de Dret Civil 
Francisco Rivero Hernandez 

Oepartament á'Economia Política, Hisenda 
Pública i Oret Financer i Tribu tari 
Tullo Raul Rosembuj Erujimovich 

Oepartament d'Economla Politica, Hlsenda 
Publica I Oret Financer i Tributari 
Tullo Raul RosembuJ Erujimovich 

Oepartament d'Economla Política, Hlsenda 
Públita i Oret Flnancer i Tributari 
Tullo Raul Rosembuj Erujimovich 

Oepartament d'Economla Politica, Hlsenda 
Pública I Oret Financer i Tributari 
Tullo Raul RosembuJ Erujimovich 

Oepartament d'Economia Política, Hisenda 
Pública I Dret Financer I Tributari 
Tulio Raul RosembuJ Erujimovich 

Oepartament d'Economia Potitica, Hisenáa 
Pública i Dret Flnancer I Tributari 
Joaquín Solé Vilanova 

Oepartament de Teoria Economica 
Juan Rovira Forns 

Oepartament de Política Económica I 
Estructura Economica Mundial 
Joaquín Novella Izquierdo 
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El Nou Procediment 
d'Execucló 
Hipotecarla 

Empreses 
Cooperatlyes 
(la conY(l(atbrlll) 

Empreses 
Cooperatlyes 
(2a conY(I(atoria) 

Especlalltzacl6 en 
Comptaoilltat I 
Audltoria 

Especla ll tzacl6 en 
Oret de III Unió 
Europea 

Expert en Models de 
Seguretat 

Gestió de ¡'Empresa 
Europea 

Gestló de les 
Relaclons Laborals 

Gestió de Projectes i 
Servels Socla ls 

Gesti6 Econllm lcll de 
les Entitats Esportlyes 

Gestló Financera I 
Fiscal de les Entitats 
Esportiyes 

Gestió I Oret de 111 
Seguretllt 

Gestl6 I Polltlques 
Culturals 

Infancia, Proteccló de 
la Persanll I Adopc;ó 

Departament de Dret Civil 
Antonio Montserrat Valero 

Depllrtament d'Economia Política, Hisenda 
Publica I Dret Financer i Tributari 
Tullo Raul Rosembuj ErujimoYich 

Oepartament d'Econom ia Politica, Hisenda 
Pública i Oret Financer i Tributari 
Tulio Rau l Rosembuj ErujimoYich 

Escola d'Empresa rials 
Ignacio Casa noyas Parel la 

Oepartament de Dret i Economia 
Internacionals 
Victoria Abellan Honrubia 

Facultat d'Economiques 
Julio Sabaté Delgado 

Escola d'Empresarials 
Maria Esther Subira Lobera 

Facultat de Oret 
Jaime Rodríguez Pascual 

Facultat d'Economiques 
Merce Costa Cuberta 

Departament d'Economia i Organitzacló 
d'Empreses 
XaYier Maria Triado Iyern 

Departament d'Economia i Organitzaci6 
d'Empreses 
Anll MlIría Gil Lafuente 

Facultat d'Economiques 
Julio Sabaté Delgado 

Departllment d'Economill Política, Hisendll 
Pública i Oret Financer i Tributari 
Uuís Bonet Agustí 

Oepartament de Oret CiYil 
Carlos Mllluquer de Motes Bernet 

Instruments 
Flnancers (UOC) 

Introduccló 111 Oret 
Trlbutllri (la 
convocatoria) 

Introduccló al Oret 
Tr lbutarl (2a 
conyocatorla) 

La Intervencl6 en el 
Món deis Joyes I les 
Polítlques 

Med lacló (la 
conYoclltorla) 

Medlació (2a 
conY(I(lItbrill) 

Medlacló Comunitaria 

Medlació Familiar 

Mercats Flnancers 
(UOC) 

Noyes Tecnologles 
Apllcades als Mercats 
Flnancers 

PreYenció i Seguretat 

I'reYISió Socia l a 
Espanya: Sistema 
Públlc I Prlyat 

S(I(iologla de 111 
Cultura 

Tecnlques ele Gestló 
Empresarial 

Oepartament de Teoria Economica 
Juan Tugores Ques 

Oepartament d'Economia Política, Hisenda 
PubliclI i Dret Financer i Tributari 
Tulio Raul Rosembuj ErujimoYich 

Oepartament d'Economia Política, Hisenda 
Publica i Dret Financer i Tributari 
Tulio Raul Rosembuj ErujimoYich 

Facultat d'Económ iques 
Merce Costa Cuberta 

Oepartament d'Economia Política, Hisenda 
Pública i Oret Financer i Tributari 
Tullo Raul Rosembuj Eruj imoYich 

Departament d'Economia Política, Hisenda 
Pública i Oret f inancer ¡ Tributari 
Tulio Raul Rosembuj ErujimoYich 

facultat d 'Econbmiques 
Merce Costa Cuberta 

Departament d'Economia Política, Hisenda 
Publica i Oret Flnancer i Tributari 
Tulio Raul Rosembuj ErujimoYich 

Oepartament de Teoria Econllmlca 
Juan Tugores Ques 

Oepartament d'Econom ia i Organ itzacló 
d'Empreses 
Montserrat Casanoyas Ramon 

Facultat d'Economiques 
Julio Sabaté Delgado 

Departament de Matematica Económica, 
Financera i Actuarial 
Diego Ramírez Sarrio 

Departament de Teoria SociolOglca, 
Filosofía del Oret i Metodologia de les 
Clencies Socials 
Salvador Giner de San Julián 

Escolll d'Empresarials 
Alfredo Rocafort Nicolau 



I Cursos d 'e xtensió universitaria 
Curs 2000-2001 

Analisl d'Estats 
Financers 

Anallsl Grafoscoplca I 
Pericia Documental 

Analis i i Gestió 
Comptable del Risc 
Bancarl a la Pime 

Aplicaclons d'l nternet 
per a Estudiants 

Auditoria I Contro l 
Flnancer a 
l'Administr¡¡ci6 
Pública 

Bomoolles 
Especulatlves: 
Creadó, Destruccló I 

Com Treballar la 
Informació I les 
Dades en I'Ámbit deis 
Serveis 

Comptabl[itat Bitslca 

Comptabilltat 
Informatitzada ( l a 
convocatoria) 

Comptabllltat 
Informatitzada (2a 
corwocatorla ) 

Comptabilltat Pnk tlca 
Informatltzada 

Comptabllltat 
Superior 

Contractes I Serveis 
Públics 

Creacló d'Empreses 

Creacló d'Jnlciatlves 
en I'Ámbit Social 

Oirecció i Gestló de 
l'Oficina Bancaria 

Oret d'AlgOes 

Oret Penitenclarl : 

Escola d'Empresarials 
Maria Ángeles Goxens Orensanz 

Facultat de Dret 
José Maria Escriva Gregori 

Oepartament de Comptabili tat 
Maria Pilar Sánchez Diaz 

Escola d'Empresarials 
loan Ramon Rodoreda Acero 

Escola d'Empresa ria ls 
Rafael Redondo Duran 

Oepartament de Teoria Economica 
Gonzalo Bemardos Oominguez 

Facultat d'Económlques 
Merce Costa Cuberta 

Escola d'Empresarials 
María Ángeles Goxens Orensanz 

Departament de Comptabilitat 
María Pila r Sánchez Oiaz 

Departament de Comptabilitat 
Mari¡¡ Pilar Sá nchez Diaz 

Escola d'Em presarials 
Francisco Martín Peña 

Escola d'Empresarials 
Maria Ángeles Goxens Orensa nz 

Departament de Oret Administratiu i Dret 
Processal 
Elisenda Malaret Garcia 

Escola d'Empresarials 
Alfredo Rocafort Nicolau 

Faeultat d'Economiques 
Merce Costa Cuberta 

Facultat d'Economiques 
Juan Tugores Ques 

Departament de Dret Administratiu i Dret 
Processal 
Joaquín Tomos 

Departament de Oret Penal i Ciencies 
Aspectes Processals I Penals 
Pr.'lctica Forense losé Ignacio Rivera Beiras 

Eines Informatiques 
per al Dret ( la 
convocatoria) 

Eines Informatiques 
per al Dret (2a 
con .. ocatorí¡¡) 

Fo!Icultat de Dret 
Mari¡¡ Teresa de Gispert Pastor 

Facultat de Drel 
Maria Teresa de Gispert Pastor 

El Procés C¡ .. il 
Declaratlu en la No .. a 
LEC 

Especlalltzació en 
Dret Admlnlstratlu 

Estrategia 
Empresarial en Flres I 
Congressos 

Activitat docent I 41 

Departament de Dret Admlnlstratlu I Dret 
Processal 
José Luis Vázquez Sotelo 

Departament de Dret Admlnistratlu I Dret 
Processal 
Tomas Font Uovet 

Departament d'Economla j Organltzacló 
d'Empreses 
lordl Bachs Ferrer 

Fonts d'lnformacló en Dlvlsló ¡¡ 
Ciencies Juridlques, Francisco Martin Peña 
Economlques I Soclals 
(la convocatoria) 

Fonts d'Informacl6 en Dlvlsló [1 
Clencles Jurídlques, Francisco Martin Peña 
Economiques I Socials 
(2.1 con .. ocatoría) 

Gestl6 de la Diversitat Oepartament de Sociologia i Am'llisi de les 
Organltzaclons 
Carmen Dominguez Alcón 

Gestló de Patrimonls Oepartament de Teoría Economka 
Juan Tugores Ques 

Gesti6 Financera I de 
Tresorerla de 
l'Empresa 

Imatge I Relaclons 
Públlques a l'Empresa 

Informatica Baslca 
per als Alumnes de la 
Facul tat de Oret (la 
convocatoria) 

Informatlca Baslca 
per als Alumnes de la 
Facultat de Oret (2¡¡ 
convocatoria) 

Informatie/! Baslca 
Wlndows per als 
Alumnes de l'Escola 
d'Empresarials 

Informatica de Gestló 
(Relaclons Laborals) 

Informiltlca de Gestló 
I 

Informatica de Gestló 
11 

Informatie¡¡ per a la 
Facturacló I Gestló 
d'Estocs 

Internet en 101 
Docencia 
Universitaria 

Internet per a les 
Relaclons Laborals 

Escol¡¡ d'Empresarials 
Ramon Adell Ramon 

Escola d'Empresarials 
Alfredo Rocafort Nicolau 

Facultat de Oret 
Maria Teresa de Gispert Pastor 

Facultat de Oret 
Maria Teresa de Glspert Pastor 

Escola d'Empresarlals 
Alfredo Rocafort Nicolau 

Oepartament d'Economia i Organitzacló 
d'Empreses 
losé Maria Castán Farrero 

Oepartament d'Economia i Organització 
d'Empreses 
José María Castán Farrero 

Departament d'Economia i Organització 
d'Empreses 
José María Castán Farrero 

Departament de Comptabilitat 
María Pilar Sánchez Oiaz 

Facultat d'Economiques 
Susana Maria Gordillo Gerlini 

Facultat de Oret 
Jaime Rodríguez Pascual 
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Internet: Noves 
Oportunltats de 
Negodl 

Internet: Noves 
Oportunltats de 
NegocllI 

Introducció a les 
Tknlques Tributarles 
I Comptables 

Invertir en Mercats 
Borsarls Mltjan~ant 
Metaestocs 

Les Arees de 
l'Empresa Enfront de 
l'Euro 

Les Socletats 
Analltzades des de la 
Perspectiva del Oret 
Mercantil, Civil I Fiscal 

Noves Tecnologles en 
la Recerca 
d'lnformacló 
Estadistica (la 
convocatoria) 

Noves Tecnologles en 
la Recerca 
d'lnformació 
Estadistica (2a 
convocatoria) 

Oepartament d'Economia i Organitzadó 
d'Empreses 
María Pilar López-Jurado GonziÍlez 

Oepartament d'Et:Onomia i Organització 
d'Empreses 
María Pilar López-Jurado GonZiÍlez 

Escala d'Empresarials 
José María Gay Saludas 

Facultat d'Economiques 
Juan Tugores Ques 

Oepartament d'Economia i Organ ització 
d'Empreses 
Jord l Bachs Ferrer 

Oepartament de Oret Mercantil, Oret del 
Treball i de la Seguretat Socia l 
Alfred Albiol Paps 

Oepartament d'Econometria, Estadistica i 
Economla Espanyola 
Jordi Suriñach Caralt 

Oepartament d'Econometria, Estadística I 
Economia ESp<lnyola 
lordl Suriñach Caralt 

Planlflcacló d'un 
Projecte Immoblliari 

Poder Judicial 1 Gestió 
de l'Admlnlstracló de 
Justicia 

Policla i Sistema 
Penal 

Reformes Laborals: 
Punts Controvertits 
en I'Últlma 
JurisprudenCia 

Seleccl6 de Personal 

Soclologioll de 1011 
Sexuall tat: Estudis 
Lesblcs I Gals 

Tknlques 
Informa tiques en 
Gestló de Nomines ¡ 
Seguretollt 50cl0ll1 

Visuolll Baslc Apllcat al 
Calcul Actuarial 

Relació de serveis de suport a la recerca i a la docencia 

Oepartament d'Economia i Organitzacló 
d'Empreses 
Jordi Bachs Ferrer 

Departament de Oret Constitucional i 
Ciencia Política 
Pedro Luis Jover Presa 

Departament de Oret Penal I Clencles 
Penals 
Santiago Mir Puig 

Facultat de Oret 
Jaime Rodríguez Pascual 

Escola d'Empresarials 
Alfredo Rocafort Nicolau 

Oepartament de Sociologia i Analisi de les 
Organitzacions 
Osear Guasch Andreu 

Facultat de Oret 
Jaime Rodríguez Pascual 

Departament de Matematica Economica, 
Financera i Actuarial 
María Mercedes Claramunt Bielsa 

• L'Oficina Tfecn ica de la Divisió té com a objecte donar suport en temes d'informat ica i audiovisuals, aixi 
com assessorament tecnic i comercial (prog ramari i maqulna r l) al PAS; el professorat. Durant aquest curs 

s'han incorporat dos tecnics de suport a la recerca per donar suport informatic als grups de recerca conso
lidats de la Generatitat de Catalunya i de la UB. 

• El Servei de Teledocumentació permet fer consultes on line mitjan<;¡ant modem o bé consultes amb 

(O-ROM a bases de dades relacionades amb els ensenyaments d'aQuesta divisió; 

• Consultes on line (mitjan<;¡ant modem): COLEX DATA, ESPAN, BOE, XARXA IBERTEX . 
• ConSultes amb CD-ROM: ABI-INFDRM, HELECON, COMPULEY, COLEX DATA, ARANZADI, BIBUOFILE, 

CSIC. 

S'ha renovat i actualitzat la pagina web de la DivisiÓ, de manera que s'ha ampliat la consulta en els ambits 
de gestió, docencia ¡ recerca. 

• Servei d'lnformatica de Recerca i Docencia, amb I'aula RISC, I'aula d'informatica per a postgraus i quinze 
aules d'informatica de suport a la docencia. 

• Sala d'Estudis de I'Área II, amb aproximadament 500 punts de lectura. Actualment esta oberta tots els 
caps de setmana i en els períodes d'examens de 9 a 7 hores del matí ininterrompudament. 

AU l ES O'INFORMATICA 

• Aules d'informatica de la Facultat de Ciencies Economiques i Empresaria ls: 11 au les amb 202 ordi nadors. 
• Aules d'informatica de la Facultat de Dret : 3 aules amb 63 ordinadors. 
• Aules d'informatica de l'Escola Unive rsitaria d'Estudis Empresaria ls: 7 au les amb 119 ordinadors. 

• Aules de l'Escola de Relacions Laborals: 2 aules amb 38 ordinadors. 



I Beques de col·laboració en projectes de recerca 

La mterrelaclón entre el 
sector público y el sector 
priyado en fa utiflzaclón de 
sef'lllcios sanitarios y la 
demanda de seguro 
sanitario priyado 

99SGR-392 

Evaluacl6n de polltlcas 
sanitarias y adopcl6n de 
decisiones colectlyas: una 
aplicad6n del método de la 
disponibilidad a pagar 

Respostes I estrategles del 
sector empresarial davant la 
problematica ambiental 

La dinllmlca cultural 
barcelonesa 

¡nteNencion y regulación 
del mercado eléctrico 
español en el período 
1939-1973 

El tercer sector: entidades 
no lucratlyas en España 

Derecho civi l pa trimonial 

Els resultats de la 

epartament i Investlgadoc/a 

Política Económica i Estructura 
Económica Mundial 
Marisol Rodríguez 

Teoria Sociológica, Filosofía del Dret 
i Metodologia de les Ciencies Socials 
Ramon Flecha 

Teoria Econ6mica 
loan Rovira 

Teoria Sociologlca, Filosofía del Dret 
I Metodologia de les Ciencies Socials 
Víctor Climent 

Teoria Sociologica, filosofía del Dret 
I Metodologia de les Ciencies SocIals 
Arturo Rodríguez 

Historia i Institucions Económiques 
Caries Sudriil 

Dret Ciyll 
l. Maluquer de Motes 

Dret Civil 
Ferran Badosa eoll 

Polit ica Económica i Estructura 
liberalltzaci6 deis mercats Economica Mundial 
de béns i serveis a Espanya An ton Costas Comesaña 

Realización de estudios de 
economía pesquera 

Dinamiques evoluclonllries en 
els sistemes co9nitius, socIals 
i morals. ConseqOendes 
metodolbglques per a les 
ciendes sodals I la filosofia 
m~1 

Política Economica i Estructura 
Económica Mundial 
Ramon Franquesa Artes 

Teorla Sociolbgica, Filosofía del Dret 
I Metodologia de les Ciencies Socials 
Antoni Domenech 

APEL 

Estlmacló a curt I mitjll 
termlnl de I'actlyltat 
económica a Catalunya 

Ciudadanía proactiva: los 
retos de la democracia 

La arquitectura europea de 
seguridad: perspectivas e 
hipótesis 

Política comparativa de 
Indusión social en Europa 

Arscalo 

Inyoc-traln 

Gypsy profiles 

Etg<'lce 

Anllllsl de les actltuds I 
vlslons deis joves 
suposadament \llolents I les 
seves impllcacions en la 
generacló de la seguretat 
clutadana 

Activitat docent I 43 

• epartament Iln\lestlgadoc/ a 

Teoria Sociológica, Filosofia del Dret 
i Metodología de les Clencles 
Socials 
Ramon Flecha 

Econometría, Estadística i Economla 
Espanyola 
Manuel Artis 

Teorla Sociologica, Filosofía del Dret 
I Metodol09ia de les Ciencles 
Socia ls 
Sal\l<'ldor Giner 

Dret Constitucional i Ciencl<'l Polltlca 
Pere Vilanova Trias 

Teori<'l SocIolDgica, Filosofi<'l del Dret 
I Metodologia de les Ciencíes 
Soclals 
Soledad García Cabeza 

Teori<'l SocíolDglca, Filosofia del Dret 
I Metodologla de les Clenc¡es 
Soclals 
Ramon Flecha 

Teorla Sociologica, Filosofi<'l del Oret 
i Metodologia de les Ciencles 
Soci<'lls 
R<'lmon Flecha 

Teoria Sociológica, Filosofla del Dret 
I Metodologl<'l de les Ciencies 
Socials 
Ramon Flecha 

Teoria Sociologica, Filosofia del Dret 
i Metodologi<'l de les Ciencies 
Socials 
R<'lmon Aecha 

Teoría SociológIca, Fllosofia del Dret 
I Metodolog,a de les Ciencies 
Soclals 
Ralmon Bon<'ll 
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Estudiants curs 2000-2001 

Estudiants de primer i segon cicle 

Faculta t de CI{mcles Economlques i Empresarials 

Facultat de Dret 

Escola Universitaria d'Estudls Empresarials 

~ Total Oivl$i6 II 

Estudiants de tercer cicle 

Estudiants en programes de doctorat 

Facultal de Clencles Economlques i Empresarials 

Facu ltat de Dret 

Total Oivl$i6 1 

Professorat 2001 

Professorat pe r centre i categoria. 

8.833 

9.160 

5.240 

23.233 

251 

m 

427 I 

Fac. de CI~ndes 
Econllmlques I 
Emp<esarials 

38,0 % 

EU d'Estud is 
Empresarials 

22,6% 

Estudiants en programes de postgrau, masters 
¡cursos d'extensió universitaria 

Postgrau 410 

Master 880 

Extensió Universitaria 1.387 

Total Dlvlsl6 1 2.677 í 



Activitat docent I 45 

Professorat per depa rtament i categoria 

Oepart"ment TOLIII CU CEU TU TEU AS Al AT 

Dret Civil 46 , O 15 , 8 , 
I Dret Admlnistratlu 55 , O 17 , 20 3 3 

Dret Mercantil, Dret del Treball i Seguretat Sodal 83 , 3 12 " " , 7 

Dret Constitucional 42 7 O " 7 S 4 S 

Oret Penal 27 3 O , 2 " 2 

Dret i Economla Internacional " 4 O 
" 

3 13 4 

Historia del Dret, Dret Roma I Dret Eclesiast ic de " Esta t 40 4 O 17 2 12 4 

Historia I Instituclons Economlques 31 4 , 8 II O S 2 

Teor ia Econom lca " 7 7 20 17 8 S 

política Economica ¡Estructura Economlca Mundial 40 , O 24 3 S , 
Economla Política >OS H 17 " 41 8 , 
Matematica Economica, Flnancera i Actuarial " 4 4 13 20 , 

" 3 

Comptabllitat " 4 2 4 16 " 8 4 

Economía i Organitzadó d'Empreses 94 7 2 15 17 38 2 13 

Econometría, Estadistica ¡ Economía Espanyola 78 7 S 14 27 8 8 , 
Teoría Sociologlca, filosofia del Dret I Metodología de les Ciencies Soclals " 4 2 16 , 4 4 7 

I Sociología I An61isi de les Ol'9anitzacions " 3 2 S lO 4 O 7 

Tota l Dlvistóu • 42 •• 29 23. , .. 235 80 7 • 

CU, CatedratlC d'Unl~ers l t~t; CEU: C~tedr¡'tic d'E.cola Un i ~ers i t~ria; TU: Titu lar d 'Unlve ... ltat ; TEU : Titular d'Escola Unlvers lt~rI~; AS: A5'.iOCiat; Al : Ajudant ; AT : Altres 

(emerit, visitant I substltut) 

I 



Divisió 111. Ciemcies Experimentals 
Matematiques • 

I 

Órgans de Divisió, centres i departaments 

0lV1516 

President: Joaquim Gutiérrez Fruitós 

Adjunt al presldent per a afers academics: 
Albert Cornet Calveras 

Vicepresldent: Miquel Esteban Cortada 

Vicepresidenta: Marta Sanz Solé 

Secretaria: Laura Rosell Ortiz 

vicegerent: Víctor Gómez Gómez 

CENTRES 

FACULTAT DE BrOLOGIA 

Dega: Mlquel Sallcrú pages 

vicedega: Josep Sánchez Carralera 

Secretaria: Dolores Vid al Mas 

FACULTAT DE FIStCA 

Dega: Blal Sanahuja Parera 

Vlcedega: J. Angel Padró Cárdenas 

Secretad : Santiago Vallmitjana Rico 

FACULTAT OE GEOLOGIA 

Dega: Pere Santanach Prat 

Vicedega: Albert Soler Gil 

Secretari: Alberto Saez Ruiz 

FACULTAT DE MATEMAnQUES 

Dega: Joan Ellas Garda 

Vlcedega: José Manuel Corcuera Valverde 

Secretad: Mlquel Bosch Gual 

FACULTAT DE QUIMlCA 

Dega: Fidel Cunill Garcia 

Vlcedega: Albert Moyano Baldoire 

Secretari: Daniel Sainz Garda 

CAP5 0'1':5TU015 

Blologia 

Tecla Riera Figueras 

Bioquímica 

Mont5errat Busquets Abió 

Englnyeria Electronica 

Atila Herms Berenguer 

Enginyeria Geologica 

Jaume Bordonau Ibern 

Enginveria Química 

Jaume Jiménez Farreras 

física 
Josep Llosa Carrasco 

Geología 

Joaquim Solans Huguet 

Matematiques 

Anteni Benseny Ardiaca 

QuímicCl 
Francisco López Calahorra 

DJRI!!CTO!l.S DE DEPARTAMENT 

Blologla Animal 

Joaquim Gosalbez Noguera 

Blologia Vegetal 

Carmen Bergareche Mantuliz 

Microbiologia 

Albert Bosch Navarro 

Genética 

Roser González Duarte 

Ecologia 

Nards Prat Fornells 

Bioquímica i Biologia Molecu lar 

Albert Boronat Margosa 

Biologia CeHular 

Merc€! Durfort ColI 

Fisiologla 

Ramón Rama Bretón 

Química Física 

Enrique Brillas Coso 

Química Organica 

Enrique Ped roso Müller 

Química Inorgimlca 

Guillermo Müller )evenois 

Química Analítica 

José Barbosa Torralbo 

Enginyeria Química i Metal'lúrgia 

Joan Mata Álvarez 



I 

Astronomía ¡Meteorología 

Eduard Salvador Solé 

Física Aplicada I Optica 
Josep Lluís Morenza Gil 

Física Fonamental 

Pere Seglar Comas 

Estructura i Constituents de la Materia 

Domenec Espriu Climent 

Electr6nica 

Josep Samitier Martí 

Estadística 
Caries M. Cuadras Avellana 

Matematica Aplicada i AnaliSi 

M. Jesús Carro Rossell 

Álgebra i Geometria 

Vicen~ Navarro Aznar 

Activitat docent I 47 

Cristal·lografla, Mineralogía ¡ Dlposits Minerals 

Xavier Solans Huguet 

Estratigrafia, Paleontología i Geoch~ncies Marines 

Mariano Marzo Carpía 

Geodinamica I Geofisica 

Francesc Sabat Montserrat 
Geoquimica, Petrologia i Prospecció Geologica 

Albert Casas Ponsati 

Ensenyaments impartits als centres de la divisió 

t'nsenyament T,pus Durada mlnlma Cro';dlb Ilclldo';mlcs Centre 

Biologia Ulcenc¡~ tura 4 anys 320 Facultat de Biologla 

Bioquímica Ulcenciatura 2n cicle 2 anys 163 Facultat de Biologill 

Enginyerla Electronica Enginyeria 2n cic le 2 anys 156 Facultat de Física 

Física Llicenciatura 4 anys 300 Facultat de Física 

Geologla Uicenciatura 4 anys 310 Facultat de Geologla 

Enginyerla Geolbglca Enginyeria 5 anys 37S Facultat de Geologia 

Enginyerla Química Enginyeria 4 anys 330 Facultat de Química 

Matematiques Uicenclatura 4 anys 300 Facultat de Mat.ematlques 

Quimica Ulcenclatura 4 anys 300 Facultat de Quimlca 
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Altres ensenyaments 

Programes de doctorat 
Bienni 2000- 2002 

Zoolog ia 

Antropologla Biológica 

Blologia Vegetal 

Microbiologia Ambiental I 
Biotecnologia 

Genética 

Tituladó d'Estud is Avan~ats 

d'Ecologia 

Ciendes del Mar 

Blometria I Estadística 

Bíomedicína 

Bíologia Cel·lu lar 

Immunologia 

Fis io logía 

Quím ica Teórica i 
Computacional 

Programes de master 
Curs 2000-2001 

Biologia Animal 

Biologia Animal 

Biologia Vegetal 

Microbiologia 

Genética 

Ecologia 

Ecologia 

Estadíst ica 

Bioqu ímica i Biología Molecular 

Bíología Cel ,lular An imal i Vegeta l 

Fisiología 

Fisio log ia 

Quím ica Fís ica 

Tttol del m<'tster Unltat I dl~ctor/a 

Agricultura Bio lógica 

Biología Experímental 

Bioquímica Experimental 

Geologia Experimental 

Químíca Experimental 

Enginyeria Qu imica 
Experimental 

Gest ió Integral del 
Litora l. Condícionants i 
Perspectives de 
Desenvolupament del 
Litoral de Cata lunya 

Immunologia 

Monítorització d'Assaigs 
Clínics 

Biologia Vegeta l 
Francisco J. Sans Serra 

Facu ltat de Bio log ia 
Dolors Vidal Mas 

Facultat de Biolog ia 
Dolors Vidal Mas 

Facultat de Geologia 
Alberto S¡Íez Ruiz 

Facultat de Química 
Alberto Moyano Baldoire 

Enginyeria Química i Metal' lúrgia 
Juan Mata Álvarez 

Estratigrafia i Pa leontolog ia 
Jord i Serra Raventós 

Fisiología 
Anton io Celada Cotarelo 

Flsiologia 
Ramon Rama Bretón 

Qu ímica Orgimica 

Química Inorgimica 

Química Analítica del Medl 
Ambíent í la Pol·ludó 

Eng inyeria del Med i Ambient 
i del Producte 

Astronomia í Meteorologia 

Eng inyeria i Tecnologia 
Elect róníques 

Técniques Instrumentals 
de la Física i la Ciencia de 
Materials 

Fisica Avan~ada 

Matemátiques 

Ciencies de la Terra 

Tecnologia de Mater ials 

Cu rsos de postgra u 
Cu rs 2000-2001 

Quím ica Orgim ica 

Quím ica l norgan ica 

Quím ica Analít ica 

Enginyeria Qu ímica i Metal·IÚrgia 

Astronomia i Meteorolog ia 

Electrón ica 

Fís ica Ap licada i Opt ica 

FíSica Fonamenta l 

Matemilt íca Aplicada i Anál ísí 

Geodinámíca i Geofísica 

Crista l· lografia, Mineralogía í 
Dipósits Minera ls 

Tltol del curs Unltat I dIrectorIa 

Genomica, Proteomlca 
i Bioinformática: 
Desenvolupament d'estratégíes 
terapeutiques 
per al Nou Mil ·lenni 

Gest íó de la Qua li ta t a 
l'Empresa Agroa limentária 

Tecniques Avan~ades de 
Formulació 

Bioquímica i Bio log ía Molecular 
Rafael Franco Fernández 

Facultat de Biologia 
Miguel Sa licrú Pages 

Enginyeria Qu ímica i Metal· lúrg ia 
Claudi Mans i Teixidó 
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Cursos d 'extensió universitaria 

Curs 2000· 2001 

Fonts d'lnformacíó en Biologla 

Fonts d'lnformacló en Bioquímica I 
8iologia 

Elaboració de Col·lecclons 
Zoologiques 

Elslnvertebrats : Identlficació 
Morfologica I Ecologica deis Grans 
Grups i les Especies comuns 

Un Tomb per la Galllxia: del Sistema 
Solar a les Estrel les 

UNIX-Linux Admlnistració Baslca 

UNIX-Linux Admlnistracló Avan~ada 

UNIX per a Usuar is 

Elements de Word 97 

Elements de Powerpoint 97 

Elements de Programació en 
Internet 

Internet 

Programació amb Visual easic 

Tecniques Analítiques de Separadó: 
Curs Practlc de Cromatografla de 
Uquids 

DIVisiÓ III¡Biblioteca 
Albert Cornet Calveras 

Divisió III/Biblioteca 
Albert Cornet Calvera 

8iologia Animal 
A. Cornet! E. Mateos 

Biologia Animal 
A. Cornet! E. Mateos 

Astronomia i Meteorologia 
Albert Cornet i Calveras, 
Ricard Asiaín García 

Astronomia i Meteorología 
Albert Cornet ¡ Calveras, 
Jaume Soley Izquierdo 

Astronomia i Meteorologia 
Albert Cornet I Calveras, 
Jaume Soley IzqUierdo 

Astronomía i Meteorología 
Albert Cornet i Calveras, 
Jaume Soley Izquierdo 

Estadística 
Esteban Vegas Lozano 

Estadística 
Jord i Ocaña Rebul l 

Estadíst ica 
Albert Cornet ¡Calveras, 
David Alarcón Ga llego 

Estad ística 
Francesc CilITT'IOOiI Pontaque 

Estadistica 
Albert Cornet i Calveras, 
David Alarcón Gallego 

Estadística. 
Albert COmet i Calveras, 
J. A. Sánchez Espigares 

Química Analítica 
José Barbosa 

Tknlques Espectroscópiques 
d'Analisi: Curs Prilctlc 
d'Espectroscópia Molecular I Atómica 

Fotografia de la Natura: Inldacló I 
Tecnlques 

Minerals Preciosos: el M6n de les 
Gemmes 

Adobe Photoshop 

Autocad 14 

Fonts d'lnformació en Englnyerla 
Química 

Fonts d'Informacló en Física I 
Engínyeria Electronlca 

Fonts d'lnformacló en Geologla i 
Enginyeria Geológica 

Fonts d'lnformacló en Matematlques 

Introduccíó a Java. El Llenguatge de 
la Xarxa Internet 

Introducció I Utllltzació de 
l'Espectroscopla Ultravlolada-Vislble 
(UV-Vls) i Infra roja (IR) 

La Proteccló An imal. Una 
Perspectivi!l de Necessltat Humana 

Observacló Astronomica Amateur 
Avan<;ada 

Química a Internet 

Técnlques Analitlques de Separació: 
Curs PractlC de Cromatografia de 
Gasos 

Activitat docent I 49 

Química Analítica 

Centre de Recursos de 
8iodiversitat Animal 
Albert Comet I Calveras, 
U,Dantart 

Escala de Gemmologla 
J. M. Nogués 

Servei de Dibuix I Dlsseny 
GrMic 
Albert Cornet ¡Calveras, 
Josep M. Agulló Sldero 

Servei de Dibuix i Disseny 
GrMic 
Albert Cornet i Calveras, 
Enric Blasco Avellanas 

Divisió III/Biblioteca 
Laura Rosell Ortiz 

Divisió IlI/Biblioteca 
Laura Rosell Ortiz 

Dlvlsió IIIJBiblioteca 
Laura Rosell Ortiz 

Oivlsió IlI¡Biblioteca 
Laura Rosell Ortlz 

Estadística 
Laura Rosell Ortiz/ 
David Alarcón 

Química Inorganlca 
Ga briel González, 
Montserrat Gómez 

Bíologia Cel·lular 
Merce Durfort 

Astronomia i Meteorologla 
Laura Rosell Ortiz, David 
Fernández Barba 

Química Física 
Pere Alemany, 
Xavier Gimenez 

Astronomia i Meteorologia 
Laura Rosell Ortiz, 
laume Soley Izquierdo 
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Modificacions produ'ides 
en I'organització de la divisió 

El curs 2000-2001 s'ha caracterltzat per ser el de la consoli
dacló d'un model d'informacló: el CD de la Guía de 

l'Estudiant i d'l nformació General de la UB I de la DivislÓ, j unt 
amb la Instauracló de les pagines web a tots els amblts do
cents, administratius 1 de recerca, Destaca I'exi t obtingut pel 

CD de la Dlvisió, amb una implantació entre I'alumnat supe

rior al 90%. 
Aquest curs també ha vist la consalidació del model de gestió 
amb rentlng a les aules d'informat ica I al Servei de Vehlcles. 

Aquesta modali tat s'ha aplicat als ordinadors del professorat 
i als videoprojectors de les aules de la Divisió. 
Per acabar, es mantenen els obj ectlus previstos en els pro

cessos d'estalvl energet ic, tot i have r endegat els nous edifl 

cis de les facultats de Física I Química i de BIologla . 

Relació de serveis de suport 
a la recerca i a la docencia 

Centre de Recursos de Biodiversitat Anima l 
(antic Museu de Zoología) 

El Centre ofereix a la docencia exposicions permanents I 
temporals, alxí com el diposit i la gestió de coH eccions zoolo

giques clentífiques. 

Servel d'Anallsls I sotopiques 
El Servel pot oferir una preparació de les mostres I ana lisis de 
relacló isotópica de : 1) e 13 en mostres de e02 de l Laborato
ri de Radlocarbonl per corregir les dataclans per el; 2) e13 

en mostres organiques (estudis de medi ambient, fraus ali
mentaris, etc.); 3) e 13 i 01 8 en e02 procedentde carbonats 

(minera logla I geolog ía) ; 4) e 13 i 018 en e02 procedent de 
"respiració" (anallsis clín iques I estudis de metabolismes) : 
5) e 131 0 18 en e02 procedentde begudes carboniques (de

teccló de fraus en caves i similars); 6) 0 18 en aigües (h idro
logia, metabolismes i f raus), i 7) deuteri en aigües (hldrolo

gla, metabolismes i fraus). 

Serveí de Calorimetría de Rea ccló I Analisl Termlca 

La tecnlca de la calorimetría de reacció permet : 1) el calcul 
de dades termie¡ues d'obtencló dificil per altres metodes; 2) 
el calcul de parametres de seguretat ; 3) el disseny de pro

cessos químics termicament segurs; 4) la determlnació de 
coeficlents de t ransferencia de calor; S) el calcul de dades 
cinetlques, i 6) el desenvolupament I I'optimització de pro

cessos químlcs, el dísseny de reaccions, I'escalat de proces
sos l estudis de seguretat de reaccions. 

Servei de Camps Experimentals 

El Servel aplega personal especia litzat, terrenys de cultiu 
l/o Instal·lacions de camp i instrumenta l dedicats al cul 
tiu de plantes en sol a I'alre lIiure i en con dicion s modi fica
des, i pretén facilitar als seus usuaris tota altra experimen

tació de camp obert en la mesura que no in terfereixi en les 
activitats anteriors, tant amb finalitat docent com inves
tigadora. 

Servei de Dlbulx I Disseny Grafic 
El Servei realitza els enca rrecs grafics sol·licltats pels 

usuaris, dóna suport grMic i assessorament en tot allo que 
faci referencia al seu ambit d 'act uació - elaboració de car
tografles, diagrames, posters i esquemes en general- í 

també manté una infraestruct ura perque els usuaris pu
guin preparar o rea litzar el seu material grati c, tant per 

mltjans manuals com m itjan~ant l 'l nfraestructura infor

matlca del Servei. 

Servel de Cultius Cel ·lulars 
El Se rvel esta equlpat amb les instal·lacions necessaries per 

donar un servei comp let als usuaris. D'a ltra banda, també 
realltza preparacions de mltjans de cu ltiu, la criocongelaci6 

de línies cel· lulars, així com la determ ina ció de m icoplasma 

en preparació . 

Servei d 'Embarcacions Oceanograflques 
Actualment el Servel disposa d'una embarcadó de 8,5 m 

d'eslora, equipada amb pescant ( 150 m de cable), sondes, 
GPS, CTD i botelles hidrografiques, adequada per afer ocea
nografia convencional en aigües de plataforma. El Serve; dis

posa també d'una embarcació de S m d 'eslora, amb motor 
forabord, especialment adequada per al transport d'equips 

d'lmmersiÓ. Els prlncipals usuaris, fi ns ara , són els equlps de 
recerca en .ecología I geologia, marines. 

Servel d 'Espectrometria de Masses 
El Servei reali tza I'ana llsi de mostres per impacte electronlc, 
ionltzacl6 quím ica, electroesprai, FAB, acoblament amb ero

matog rafia de gasas i HPLC. 

Servei d'Espectrometria de Masses d'Ions Secundaris 

(Sims) 
El Servei realitza ana lisis de composició en general I específi 
ca ment de t races i d'inhomogene"itat en profunditat mitjan· 

~a nt I'espectrometria de masses d'ions secundaris. 

Estabularl de Biologla 
La principal funció d 'un estabulan és proporcionar benestar 
als anlmals que hi viuen, per la qual cosa es duen a terme 

una serie de tasques que van des de la manutenció d'aquells 
fins a la netej a i la desinfecció del material divers emprat en 

aquest servei . 

Servei d 'Ester l l ització 
El Servei realitza I"esteri lització del material aportat pels 
usuaris, els més habituals deIs qua ls són investigadors i do

cents de la Oivisió 1II i de la resta de la Universltat. 

Serve! de Fermentació 

El Serve! realitza cultius mlcrobiologics (fins a 50 litres ), la 
separaci6 de ce l·lu les I medi, la concentració de la fase líqUi

da, I'obtencló de massa ceHu lar de productes intraceHu lars 
o extracel·lulars i I'optimització de processos (scale up ). 

Servel d 'Herbar i 

El Servel ofereix la posslbilitat d'ut il itzar les d iferents col-Iec
dons amb finalitat diversa: recerca pura (sistematica, car

tografica, sobre la biodiversltat, etc.), aspectes aplicats 



, 
, 

,-

i 
Ó , 

,-
;-

" 
" 
" 

(identlficacló de mostres per a finalitats concretes) i docen
cia. Tot aixo es pot aconseguir mitjanc;ant consulta directa, 
prestec o intercanvi . 

Laboratori de Datado per Radiocarboni 

Aquest labaratari centra la seva activitat en la datado per 

radiocarboni de rnateria ls d'interes arqueologic, geologic i 
historie ¡es, consegüentment, un servei de suport a la re

cerca, sobretot en els ambits de I'arqueologia i la geo

logia. 

Servei de Lamina Prima 

El Serve! realitza majoritariament lamines primes i provetes 
metal· logrMiques, i complementariament realitza serrats, 

polits diversos, t r iturats, matxucats, Inclusionats i tamisats 

normalment a roques. Excepclonalment, el Servei du a ter

me tasques molt diverses per a la irwestigaciÓ. 

Servei de Magnetoquímica 

El Servei ofereix mesures de susceptibilitat magnetica (T va

riable), mesures de magnet ització (camp variable) i espec

tres de ressonilncia pa ramagnetica electrónica. 

Servei d'Insta l·lació Radioactiva de Biologia 

(Radioisotops) 

Són els usuaris mateixos els que manipulen i compten les 

seves mostres marcades amb isótops radioactius. El que 

ofereix la instal'lació com a tal es el marc fisic on treballar 

amb seguretat, lega lment establert i controlat, que es re

quereix per fer aquest tipus de manlpulacions, així com 

els grans equips i el mater ial complementari necessaris 

per a la manipulació i la quantificació de mostres radioac

tives. 

'j_ Servei d'InstaHació Radioactiva de Fisicoquímica 

" 
" 
" 

:Is 
,-

" li-

r.; 

la instal-lació radioactiva de la Facultat de Química funciona 

en n!g im d'autoservei. Tots els departaments i serveis de la 

Facultat que necessitin fer preparacions I mesures que impli

quin I'us de radionuclids tenen accés a la seva utilització se

gulnt la normativa establerta pel Consell de Seguretat Nu

clear per a aquest tipus d'instal-laclons. 

Servei de Síntesi de Peptids 

El Servei realit za la síntesi individual de peptids, la síntesl 

multlple de pept ids, la purificadó de peptids, l'analis1 d'a

minoacids, les reaccions amb HF anhidre, la conjugadó 

d'immunopept ids a proteTnes portadores i I'assessorament 

en J'elecció de seqúencies per sintetitzar. 

Servel de Suport de Calcul 

El Servei ofereix suport de calcull bases de dades per a la re

cerca de la Divisió mitjan¡;ant un VAX 63 10 que es canviara 

per una workstatíon AXP/300. 
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Servei de Textos Matem atics 

la finalitat principal d'aquest servei és la composició de te)(

tos cientifics, que es realitza princlpalment utUitzant el for
matador Tex. El Servel presenta dues modalitats: al elabo

ració de textos per al personal adscrit al Servei, i b) elabora

ció de te)(tos en regim d 'autoservei. 

Servei de Reologia 

El Servei de Reologia posa a I'abast deis grups de recerca 

publics, així com del sector industrial, la possibilitat de ca

racteritzar de forma avan¡;ada qualsevol tipus de mate

rial: fluids biológics, pintures, productes alimentarls, si s

temes amb tensioactlus, suspensions de materials mlne

rals ceramics, solucions polimeriques amb pOlímers fosos, 

cosmetics, tintes, productes dermofarmaceutics, sois, 

gels, transicions de fase ( Iiquid -sólid), etc_ El Servei ofe

reix: 

• Determinació de les propletats de flux ¡deis para me

tres reologics de qualsevol tipus de substancia, en els 

r angs permesos pels dlferents Instrumen ts de que dis

posa. 

• Quanti fi cació de I'elast icitat del material en unitats abso

lutes. 

• Caracterització del comportament reologic en processos de 

reacció química, gelificació, polimeritlació, etc. 

• Oeterminació del consum energetic de tancs agltats de 
fluíds newtonians i no newtonlans. 

• Optimització de la formulacló de productes amb propletats 

especificades. 

• Analisi i interpretació de resultats. 

• Assessorament e)(pert en qualsevol problema que es pugul 

plantejar en aquesta area. 

Servei de Vehicl es 

la missió pr incipal d'aquest servei es cobrir les necessltats 

de vehicles per a la realització de les assignatures de 

practiques i les activitats de recerca de camp de la Oivisió. 

També pretén donar suport a les necessitats de trasllat 

d'utillatge dintre de la Olvlsló o la Unlversitat i les necessl

tats d'automoció per a I'assistencia a congressos ¡ reunlons 

cient ifiques o academiques en que I'ús d'un vehicle sigui el 

mitja de transport mes adequat, tant per comoditat com 

per economia. Amb I'esperit de cobrir el maxim de necessl

tats, el Servei incorpora una varietat de vehicles (cinc 

vehides tot terrenv, una furgoneta, dos minibusos I un mo

novolum). 

Aules d 'informatica 
la Oivisió compta amb 22 au1es, que tenen una capacitat to

tal de 428 places. 
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Beques de col·laboració en projectes de recerca 

Flnatitzacló de la tesl 
doctorllt 

Dlpóslt de capes primes I 
caracter ltzllci6 de 
mater lals 

Selscan 

AJu t-suport a grups de 
recerca de Catalunya , 
Grup de 610químlca 
Integratlva 

Grup de Recerca 
Consolldat de la 
Generlllitat de Catalunya 

European mountaln lake 
ecosystems: 
rt>9ionallsatlon, diagnosis 
and socloeconomlc 
evalulltlon (EMERGE) 

Grups de qualltat 

MAT97 CICYr 

Feder, mejoras en los 
contactos eléctricos de 
circuitos de automóvil 

Banc de Dades de 
Blodiversltat 

Ajut Vlcerectorat 

Heterocycllc amines In 
cooked foeds. Role In 
human health 

Estudio de la violación de 
CP con los detectores, .. 

Descontaminación 
(otocatalíUca: hada el 
cambio de la escala 

Banc de Dades de 
Vertebrats 

Materials I Catbllsl 

Ajut Vicerectorat 

Dbtencló de soques 
productores de fitases 

Diseño de una nueva 
vacuna veterlnarlll para 
la prevención de 
infecciones causadas por 
cepas entero patógenas 
de Escherichia coll 

Química Orgilnica 
Fernando Albericio Palomera 

Física Aplicada i Óptica 
Enric Bertran 

Geoquímica, Petrologia i Prospecció 
Geológica 
Albert Casas Ponsati 

Bioquímica i Biologia Molecular 
Marta Cascante Serratosa 

Bioquím ica i Biologia Molecular 
Marta Cascante Serratosa 

Ecologia 
lordi Ciltalan Aguila 

Flslologia 
Antonio Celada Cotarelo 

Cristal·lografia, Mineralogía 
I Dipósits Minerals 
Miguel Ángel Cuevas Diarte 

Enginyeria Química i Metal· lurgia 
Ferran Espiell Álva rez 

Biologia Vegetal 
Xavier Font Castell 

Bioqu imica i Biologia Moleculilr 
Rafael Franco Fernández 

Química Anillíticil 
M.Teresa Ga lceran Huguet 

Estrvctura i Constituents de la Materia 
Uuis Garrido Beltran 

Englnyeria Química i Metal·IÚrgla 
Jaime Glmenez Farreras 

61010gla Animal 
Joaquim Gosalbez Noguera 

Químia Inorg.llOica 
Narcis Homs Milrti 

Química Física 
Francesc lIIes Riera 

Mlcroblologia 
Antonio Ju¡!Jrez Gimenez 

Microbiologia 
Antonio Juárez Gimenez 

Grup de Recerca de la 
Generalitat 

Estudio mediante el uso 
de modelos genéticos 
de la molécula CD&9 

Ba nc de Dades de Fongs 

Dlsseny I prototlpus 
d'emlssor/receptor RF 

Ús de I'hablta t per I'a rpella 
a Utxesa 

Ajut Vicerectorat 

Evaluación del Ad-prbg4 
en el tratamiento del cáncer 
de páncreas humano 

GR Qualitat de la Generalitat 

Electrodeposlci6n 
de aleaciones para acabados 
de superficies y obtención 
de laminas magnéticas 

Anatomy and evolut ion 
of the Ba naston turb ldite 
system 

Grup de RecerCll COrlsol ldat 

Slntesls por implantacl6n 
16nlca de nanopartículas 
pa ra dispOSitivos 
optoelectr6nlcos y 
componentes ópticos 

Banc de Dades d'Artrópodes 

Els slstemes naturals de la 
vall d'Atinya. Artropodes 

Ajut Vicerectorat 

Pla pllot per a I'avaluació I la 
reduccl6 de la contaminació 
lumlnlca 

Desarrollo de procesos de 
moléculas con act ividad 
farmacéut ica 

Estudi de la regulacl6 del gerl 
de la prote'ina UCP3 

Act lvltat SSAO i t ransport de 
glucosa (TUNEUP) 

epartamenl , ,nve 

Física Aplicilda i Optk il 
19nilcio Juvells Prades 

Fisiologia 
M. del Pi lil r Liluzurica Gómez 

Biolog ia Vegetal 
laume Llistosella Vidal 

Electrón ica 
losep Maria López Villegas 

Blolog ia Anima l 
Santiago Mañosa Rifé 

Estratigrafía i Paleontologla 
Ma riano Marzo Carpio 

Bioquímica i Biología Molecular 
Adela Mazo Sánchez 

Electronica 
Joan Rilmon Morante Ueonart 

Química f ísica 
Carlos M. Müller }evenois 

Geodina mica i Geofísica 
Josep Anton Muñoz de la Fuente 

Bioqu ímica i Biolog ia Moleculilr 
Milr<;il l Pilstor Anglildil 

Electronica 
Alejilndro Pérez Rodríguez 

Biologi il Animil l 
An toni Serra Sorribes 

Biologi il Animil l 
An toni Serl<l Sorribes 

Bioquímica i Biologiil Molecular 
Maria Solei Farres 

Astronomiil i Meteorologla 
lordi Torra Roca 

Quimica Organica 
Jaume Vilarrasa Llorens 

Bioqu ímica i Biologia Molecular 
Francesc Villaroya Gombau 

Bioqu ímica i Biologia Molecular 
Antonio Zorzilno Olarte 



Estud iants Curs 2000-2001 

Estudiant s de primer i segon cicle 

Facultat de Física 

Facultat de Geologia 

Facultat de Matematiques 

Facultat de Quimica 

Facultat de Biologia 

Total Dlvlsl6 IU 

Estudlants de tercer cicle 

Estudiants en programes de doctorat 

Facultat de Física 

Facultat de Geologia 

Facultat de Matematiques 

FactJltat de Química 

Facultat de Biologia 

j Total Dlvisi6 III 

Professorat 2001 

Professorat per centre i categoria* 

Facultat de Biología 265 39 O 

FactJltat de FíSica 160 23 O 

fa,cultat de GeoIogia 73 !3 O 

Facultat de Matematiques 88 15 O 

Facultat de Química 218 36 O 

Total Divisló III B04 "O O 

139 

91 

45 

40 

119 

434 

1.426 

79l 

758 

2,399 

2.308 

7.682 

78 

52 

!3 

95 

280 

518 I 

9 21 9 48 

1 7 9 29 

3 3 8 

3 5 17 8 

14 19 29 

15 5057 122 

CU: CMedrAt lc d'Universitat; CEU: CatedrAl lc d'Escola Unlversitária; TU: Titular 
d\lnlversitat; TEU: Titular d'Escola Universitaria; AS: Asscx:lat; Al: Ajudant; AT: 

Mres (em~rit, visitant I substltut ) 

• Els professors s'adSCJiuell, a ef~es academlcs, als depa<umenB universita· 

ns, pero POden estar vinculaB admllllstratlVamellt a un centre que pot no COr
respo.ndre a la matelxa dillisióque el departamento Per aquesta raó, hi ha aigu' 
n~ diferblcies entre les dades de dlvlsló per tentres O per departamenB. 

Activitat docent I 53 

Estudlilnts 2000-2001 Ollllsl 

Fat. di. BioIogla. 
30,0% 

Fae. de Quimica 
31,2 % 

Fac. de Fislca 
18,6 "" 

Fac. de Geol(lgla 
10,3% 

Estudiants en programes de postgrau, masters 
¡cursos d'extensió universitaria 

Postgrau 

Ml!ster 

ElCtensió Universitaria 

Total Dlvlsló 1 

FiK. de BioIo9Ii11 
33,0 "" 

F~c. de Química 
27,1 '1'0 

Fac. de FíSica 
19,9 '" 

19 

258 

"7 

724 

F~c. de 
Matemiltlques 

10,9 '1'0 

I 
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Professorat per departament i categoria 

Departament Total CU CEU TU TEU AS Al AT 

Blologi<l Animal 37 5 O 21 1 2 O • 
BlolO9la Vegetal 42 7 O 20 2 6 O 7 

Mlcroblologla 33 5 O 15 O 2 3 • 
Genetlca 33 4 O 18 O 2 1 • 
EcolO9ia 26 4 O 13 1 2 5 

BIoquímica i 81010gla Molecular 54 9 O 27 1 10 O 7 

Química Física 40 7 O 25 O 2 4 2 

Química Organica " 7 O 17 O O 3 7 

Química Inorganlca 40 6 O 26 O 2 O 6 

Química Analítica 45 6 O 20 O 2 9 • 
Englnyeria Química I Meta!-lúrgla 40 5 O 23 3 7 

Astronomia i MeteQrologl/l 26 5 O 16 O O O 5 

Físic/l Fonamental 36 4 O 18 1 1 5 7 

Estructura I Constltuents de la Materia 37 7 O 24 O O 5 

Estadística 33 5 O 13 6 2 2 5 

Matematica Aplicada I Anallsl 42 7 O 19 4 7 4 

Álgebra 1 GeQmetrla 31 5 O 14 7 3 

CrlstaH09rafia, Mlneralogla 1 Dlposlts Minerals 17 4 O 10 O 

Geoquímica, Petrologla 1 Prospeccló Geolbgica 20 4 O 13 O 1 O 2 

Blologia Ce!-lular Animal I Vegetal 22 3 O 12 O 2 2 3 

Flslologla 24 4 O 13 O 1 5 

Electrónica 33 3 O 12 O 3 2 13 

Estratigrafia i Paleontologla 20 2 O 12 O O 2 4 

Física Aplicada I OPtlca 27 4 O 17 O 2 2 2 

Geodinamica Geofísica 20 3 O 14 O 1 O 2 

I Tonl Dlvlsl6 III 812 125 O 432 .. 50 50 133 

CU: C8t<!<l rlllic d'Univer5lt~t; CfU: Dlt<!<lr6t1t d 'ES(ol~ Unjversllarl~; TU: l1tular d'Unlver5Itat; TEU: Tjtul~r d'Escol ~ Universitaria; AS: A5soclat; Al: Ajudant; AT: Altre5 
(emérit , visitan! I subst itut)o 



Divisió IV. 
Ciimcies de la Salut 

Organs de Divisió, centres i departaments 

DIVISJ6 

President: José Gaspar Lorén Egea 

Vicepresidents: Joan Sentís Vilalta ¡ Núria Casamitjana 

Badia 
Secretaria: Esperanza Ballesteros Perez 

Vicegerent: Teresa Riba Salles 

Adjunt a la Presidencia: Francesc Cardellach López 

C ENTRes 

ESCOLA Q' INFERMERIA 

Directora: Margarlda Peya Gascans 

Vicedirectora: Lourdes Garcia Viñets 
Secretaria: Teodosla Bardají Fandos 

Adjunt a la Dlrecció (Podología): Virginia Novel Martí 

FACUlTAT De FARMÁCIA 

Degana: M. Victoria Girana Brumos 

Vicedega: Anteni Diez Noguera 

Secretari: Caries Benedí González 

FACULTAT OE MeolclNA 

Dega: Josep Antoni Bomb; Latorre 

vicedegana: M. Teresa Estrach Panella 

Secretan : Ferran Climent Romeo 

FACULTAT oe PS1COLOGIA 

Degana: María carmen Gimenez Segura (en funcions) 

Vicedega: Joaquim Arnau Querol (en funcions) 

Secretaria: Maria Llursa Honrubia Serrano 

(en funcions) 

FACULTAT O'OOONTOLOG1A 

Dega: Esteve Brau Aguadé 

Vicedega: Leonardo Berini Ay t es 

Secretarl: Juan Ramon Boj Quesada 

C APS D' EsTUDIS 

Ciencia i Tecnologia deis Aliments 

Susana Buxaderas Sánchez 

Farmacia 

Montserrat pujor Cubells 

Infermer ia 

Carmen López Matheu 

Medicina 

Wilma Penzo Giacca 

Odontología 
Maria Peralre Ardevol 

Podología 

Antonio Jesús Zalacain Vicuña 

Psicología 

Juan Antonio Amador Campos 

DIRECTORS DE D EPARTAMENT 

Ciendes Morfologiques i Odontoestomatorogia 

Domingo Ruano Gil 

Biologia Cel·lular i Anatomia Patologica 

Oriol Bachs Valldeneu 

Productes Naturals, Blorogia Vegetal Sanitaria 

i Edafologia 

Carmen Morales Pujol 

Mlcrobiologla i Parasitologla Sanitaries 

Francisco Congregado Córdoba 

Farmacologia i Quimica Terapeutica 

Jordi Camarasa Garcia 

Medicina 

Vicente Arroyo Pérez 

Cirurgia I Especialitats Quirúrgiques 

Eduard Jaurrieta Mas 

Obstetricia i Ginecologia, Pediatna, Radiologia 

i Medicina 

Francesca Pons Pons 

Psiqulatria i Psicobiologla Clínica 

M. Carmen Junqué Plaja 

Salut Pública 

Andreu Prat Marin 
Personalltat, Avaluacló i Tractament Psicologic 

Antonio Andrés Pueyo 

Metodologia de les Ciencies del Comportament 

Montserrat Freixa Blanxart 

Psicologia Social 

Álvaro ROdríguez Carballeira 

Pslcologia Basica 

M. Victoria Diez Chamizo 
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Psicologia Evolutiva i de l'Educació 

Ana Teberosky Coronado 
Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica 

Fco. Javier Colina Torralva 

Infermeria. Salut Pública, Salut Mental 
i Salut Maternoinfantil 

M. Pila r Isla Pera 
Unitat Departamental d'Odontoestomatologia 

Joan Salsench Cabré (en funcions) 

Ciencies Flsiologiques 1 
Josep Carreras Barnés 

Ciencles Fisiologiques II 

Jordi Bermúdez Mas 
Bioquímica i Biologia Molecular 

Eduard Salsas Leroy 

Fisiologia 
Josep Queralt Regué (en funcions) 

Nutrició i Bromatologla 
Abel Mariné Font 

Fa rmacia i Tecnologia Fa rmacéutica 
Josep Cemeli Pons 

Fisicoquim ica 
M. Assumpció Alsina Estel1er 

AlTRf5 UNITATS 

Un itat Docent de Llevadores 
Gloria Seguranyes Gui llot 

Clínica Podologica 
Virginia Novel Martí 

Cllniques Podologica i Odontológica 
Pere Clavero Clarós 

Ensenyaments impartits als centres de la divisió 

En~enyament T'pu$ Durada mínima Cred,ls acadi!mlcs Cenlre 

Farmacia 

Ciencia i Tecnologia deis Aliments 

Medicina 

Pslcologla 

Odontologia 

Infermerla 

Podologla 

Altres ensenyaments 

Programes de doctorat 
Bienni 2000- 2002 

Biolog ia i Patologla Cel·lu lars 

Biopatologla en Medicina 

Biotecnologia 

Ciencia Cognitiva I Uenguatge 

Ciencia del Sol (Genesi, Ús 
i Conservació de 5015) 

Ciru rgia I Especialltats 
Quinirgiques 

Desenvolupament i Diversi tat: 
Invest lgadó en Dlscapacitats 
I Envelliment 

Dissenys, Avaluació i Tecnologia 
Informatica en Clencies 
del Comportament 

Els Primats I l'Origen de I'Home 

Farmada , Tecnologia 
Farmaceutica 

Fisiopatologla Infantil 

Ulcenciatura 

Uicenciatu ra 21'1 cicle 

Ulcenciatura 

Ulcenclatu ra 

Uicenclatura 

Diplomatura 

Diplomatura 

Blologla Cel ·lu lar i Anatomia 
Patologica 

Medicina 

Bioquímica i Biología Molecular 

Psicologia Basica 

Productes Natu rals, Biolog la 
Vegetal I Edafologia 

Cirurgia i Especialita ts 
Qulrúrglques 

Pslcologia Evolut iva I de 
l'Educació 

Metodologia de les Ciencies 
del Comportament 

Pslquiatrla i Psicobiologia 
Clínica 

Farmacia i Tecnología 
Farmaceutica 

Obstetrícia i Ginecologla, 
Pedlatrla, Radiologia i Medicina 
Física 

5 anys 37 5 

2 anys '" 
6 anys SOO 

4 anys 300 

5 anys 375 

3 anys 230 

3 anys 22< 

Influencia Social: Relacions, 
Pro ces sos I Efectes 

Investlgacló en Fisiopatologla 
General de la Malaltia 

la Representació Mental : 
Cog nlcló, Comunicadó 
i Llenguatge 

Medlcaments, Alim entació i Salut 

Microbiología Medica 

Neuroclendes 

Organogenesll Ana tomia Clínica 
Aplicada 

Psicologia Clínica i de la Salut 

Quimica Orgill'llca i Farmacéutica 

Recursos Humans i Organitzaclons 

Tecniques Clíniques 
en Odontoestomatologia 

Facul tat de Farmacia 

Faculta t de Farmacia 

Facultat de Medicina 

Facul tat de Pslco logia 

Facultat d'Odontologia 

EU d'l nfermerla 

EU d'(nfermeria 

Psicología Social 

Medicina 

Psicologia Basica 

Fisicoquímlca 

Microbiologia I Parasito logia 
Sanitaries 

Biologia Cel·lular I Anatomia 
Patologica 

Ciencies Morfologlques 
I Odontoestomatologla 

Personalitat, AvaluaciÓ 
i Tractament Pslcologic 

Farmacologla I Qufmica 
Terapeut ica 

Psicología Social 

Ciendes Morfologlques 
I Odontoestomatologia 



Programes de master 
Curs 2000-200 1 

Anillisl i Conducdó de 
Grups: Investlgació I 
¡ntervencíó 

Ciéncles Expenmentals 
Biomectlques 

Ci ru rgía Gínecolog ica 
Endosc6plca 

Cirurgia I lmplantologla 
Bucal 

Dermofarmacia i 
Cosmetologla 

Direccló de Recursos 
Humans i Consultor la en les 
Organitlacions 

Direcció de Recursos 
Humans i Consultona en les 
Organitlacions (ediCló no 
pre5enclal) 

Orogodependéncles 

Experimental en Cléncies 
Farmacéutíq ues 

Gesti6 Empresarial per a la 
Indústria Farmacéutica i 
Afins 

Gesti6 Hospitalaria I de 
Serveis Sanitarls 

Immunologia I AI· lergla 
Pediat, ica 

Psicologla Sodal 
M. Pilar Gon~ale~ Lópe~ 

Dlvlsl6 IV 
Mig uel Viñas Ciordla 

Obstetrícia i Ginecolog ia, Pediatria, 
Radlologla i Medícina FíSica 
Juan Antonio Vanrell Dia~ 

Unitat Departamental 
d'Odontoestomatologia 
Cosme Gay Escoda 

Farmacia I Tecnolog ia Farmacéutica 
Alfons del Po~o Carrascosa 
Claudi Faulí Trillo 

Pslcologia SoCial 
Santiago D¡¡¡~ de Quijano de Arana 

Psicologia Soci¡¡1 
Santiago Diaz de Quijano de Arana 

PsiQulatl1a I Pslcobiologia Clín ica 
Mlquel Sanche~ Turet 

Factl ltat de Farmacia 
Victoria Girona Brumós 

Farmacia i Tecnología Farmaceutica 
Josep M. Suñé Negre 
Joan Mundet Hiern 
Claudi Faulí Tri llo 

Salut Pública 
Miguel Ángel Asenjo Sebast ian 
Juan Grau Sociats 

Obstetricia I Ginecologia, Pediatría, 
Radiologia i Medicina Física 
Maria Anunciación Martín Mateos 
Manuel Cruz Hernande~ 

Infermeria de Salut Publica I 
Comunítilria 

Infermeria Médica I 
Quirúrgica 

Intervencl6 Ambiental: 
Persona, Socletat I Gestló 

Medicina Tropical i Salut 
Internacional 

Neuropslcologla Clínica 

OClusió I Rehabilltació Oral 

Odontopedíatrla 

Ortodoncia 

Pertorbaclons del Llenguatge 
i l'Audícló 

Psiqulatria I Pslcologia 
Clínica de la Infancia I 
l 'Adolescéncla 

Terapia Cognltlvosoclal 

Activitat docent I 57 

Infermeria, Salut PUblica, Salut 
Mental i MatemoinfantH 
Rosalla Pedreny Oríol 
Catalina Sala Miravltlles 
Anna Roige Bote 

Infermerla Fonamental i 
MedicoQulrúrglca 
Lldón Barrachína Belles 
Enrlqueta Force Sanmartin 

Ps icología Socia l 
Enrlc Poi Urrutla 

Medicina 
Manel Corachan Cuyas 
lordi Mas Capó 

Psiquiatría I Psicobiologia Clíníca 
Carme JunQué P1aja 
Manel Salamero Saró 

Unltat Departamental 
d'Odontoestomatologia 
Joan Salsencn cabré 
Maria Peralre Ardevol 
lordi Sams6 Man~anedo 

Unítat Departamental 
d'Odontoestomatologla 
loan R. Boj Quesada 

Unltat Departamental 
d'Odontoestomatologla 
losep Duran Von ArK 

Pslcologia BáSica 
MIQuel Serra Raventós 
Carme Suisan Serradell 

Psiquiatría i Psicobiología Clínica 
José Toro Tra llero 

Personalltat, Avaluació I Tractament 
Pslcologlc 
Gulllem Feixas Viaplana 
Manuel Villegas Besora 
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Cursos de postgrau 
Curs 2000-2001 

Ac:tualitzacló en Pslcopatologia 
Clinlca 

Ani!lllsl I Conduccl6 de Grups en 
les Organlt%aclons 

Ani!llisi I Conduccló de Grups en 
els Ámblts Cllnicosanltarl I 
Socloeducatlu 

Anatomla Quirúrgica per a 
Metges Interns Resldents 
d'Especlalltats Qulrúrgiques 

Artlculacló Temporomand lbular 

Atendó d'[nfermeria al Malalt 
Cardiolbglc 

Atenci6 d'lnfermeria al Malalt 
Cronlc 

Atencló Prehospltalarla Urgent 

Avaluacl6 Dlni!lmlca de la 
Personalltat, Intervenció I 
Valoracl6 d'lntervenclons 

Biomecanlca de l'Aparell 
Locomotor 

Cures d'lnfermeria al Malalt 
Critic 

Especlalltzacló en Audlcló I 
Uenguatge 

Evolucló Normal I Patolbglca des 
de la Pslcoanallsl iI la 
lnterdlsciptlnarietat: Teorla I 
Practica 

Personalita t , Avaluació I 
Tractament Psicolbgic 
Jose Gut ierrez Maldonado 

Psicologia Social 
M. Pilar González López 

Pslcolog ia Social 
M. Pilar Gonzalez López 

Ciendes Morfolog iques i 
Odontoestomatologia 
Domingo Ruano Gil 

Un itat Departamental 
d'Odontoestomatologia 
Daniel Llombart l aques 
Joan Sabria Rius 

[nfermeria Fonamental I 
Medicoquinirgica 
Javier Colina Torralva 

¡nfermeria, Salut Pública, Salut 
Mental i Maternoin fantil 
Immaculada Ubeda Bonet 
Ramona Bernat Bemat 
Rosa Girbau Garc!a 

¡nfermeria Fonamental I 
Medicoqulnirgica 
Javier Colina Torra lva 
loan Parellada Sabate 

Persona litat, Avaluació i 
Tractament Psicolog ic 
Maria Vives Gomila 

Ciencies Morfologiques i 
Odontoestomatologia 
Domingo Ruano Gil 

¡nfermeria f onamental i 
Medicoquinirgica 
Merce Arqué Blanco 
Lola Andreu Periz 

Psicologia Basica 
Miquel Serra Raventós 
Carme Buisan 5erradell 

Personalitat, Avaluadó i 
Tractament Psicolbgic 
M. Teresa Miró ColI 

Gastroenterologla, Hepi!ltologla I Obstetricia i Ginecologia, 
Nutrlcló Pedilltrica Pediatria, Radiologia ¡Medicina 

Física 
Rafael Jimenez González 

Gerodontologla Unltat Departamental 
d'Odontoestomatologia 
Caries Subira Pifarré 
Josep M. Ramon Torrell 

Infermerla en Alcoholisme I 
Drogodependencies 

lnfermerla I VIH{SIDA: una VislÓ 
Global I Humanista 

Infermeria, Salut Pública, Salut 
Mental i Maternoinfantil 
Merce Ugalde Apalategui 

Salut Pública 
laume Canela Soler 
Montserrat Teixidor Freixa 

¡nfermeria Oncologica 

Infermer la Quirúrgica 

I ntervenci6 d'lnfermerla 
en Educacl6 I Assessorament 
Sexual 

Intervencló d'lnfermeria 
en Salut Menta l I Psiqulatria 

Introduccló a la Medicina 
de l'Educacló Física I de l'Esport 

La [nferm eria de Família 

La Inferm eria en la Vigilancia 
I el Control de la ¡nfeceló 
Hospitalaria 

llIsers en Medicina 

Medicina Bucal 

Med icina Clinlca Prevent iva 

Medicina I Para sito logia 
Troplcals 

Medicina Subaquatlca 
i Hlperoorlca 

Metodologla de l'Educacló 
Sanitaria 

Odontologla en l'Atencló 
Primaria 

Perfeccionament en ¡nfermeria 
Infantil 

POlltraumatlsmes I Malalt Crít ic 

Pslqulatria Forense 

¡nfermeria f onamenta l i 
Medicoquinirgica 
Lidón Barra china Belles 
Ángel Vidal Milla 
Ascensión Chicote Carquero 

Infermeria Fonamental i 
Med icoqu inirgica 
Isabel Oto Cavero 
Maria Agui lar Cortes 

Infermeria, Salut Pública, 
Salut Menta l i Maternoinfantll 
Maria Honrubia Pérez 

¡nfermeria, Salut Pública, 
Salut Mental i Materno infantll 
Assumpta Rigol Cuadra 

Ciencies Morfologiques 
i Odontoestomatologia 
Domingo Ruano Gil 

Infermeria, Salut Públ ica, 
Salut Mental i Matemoinfantil 
Rosalla Pedreny Oriol 
M. Teresa ¡cart ¡sern 

Infermeria, Salut Pública, Salut 
Mental i MaternOinfantil 
Carme López Matheu 

Cirurgia i Especia litats 
Quirúrgiques 
Emili Canalís Arrayas 
Montserrat Serra Mita 

Unitat Departamenta l 
d 'Odontoestomatolog ia 
Eduard Chimenos Küstner 
José López López 

Salut Pública 
Andreu Prat Marin 
Lluís Salieras Sanmartí 

Medicina 
Manuel Corachan Cuyas 
lordi Mas Capó 

Ciendes Fisiolbgiques 11 
Ramon Segura cardona 
Jordi Desola Ala 

Infermeria, salut Publica, Salut 
Mental i MatemOinfantll 
Pilar Isla Pera 

Unitat Departamental 
d 'Odontoestomatologia 
Emilio Cuenca Sa la 

Infermeria, Salut Pública, Salut 
Mental i Maternoinfantil 
Ma rina Heredia Torras 
Roser Álvarez Miró 

Cirurgia i Especlali tats 
Quinirgiques 
loan Silnchez-Uoret i Tortosa 

Salut Pública 
Gabriel Martí Amengual 
Emili Huguet Ramia 



Ylta ' del cu rs Un.tat I d irectori a 

Rehabllitació I Protes! 
MaxiHofacial 

Reladons Humanes i Qualitat 
Assistencial en Infermería 

Salut Mental I Intervenclons 
Pslcologiques en Immlgrants, 
ReNgiats i Minories 

Actual ització en Cures 
d'Infermeria en Cirurgla 
Torácica 

Actual ització en Cures 
Intensives Resplratorles per 
a la Infermeria 

Aven~os en 6iologia Molecular 

cancer de Pulmó: Actualltzaci6 
en DiagnOstlc i Tractament 

Elaborad6 i Control de Qualltat 
en Formulació Oficinal i 
Magistral 

Evoluci6 Normal i Patol/)glca des 
de la PSicoanállsl: un Estudl 
Interdiscipl inari 

Gestió de la Qua lítat en el 
Desenvolupament I la Fi!lbrlei!lcló 
Industrial de Medlcaments 

Unltat Departamental 
d'Odontoestomatologia 
Tomas l. Escujn Henar 

Infermeria, Salut Publica, Salut 
Mental I Maternoinfantil 
M. Dolores Miguel López de 
Vergara 

Personalitat, Avaluació i 
Tractament Psicologic 
Joseba Atxotegu i Loizate 

Clrurgia 1 Especiillitilts 
Quirurgiques 
Emili Canalís Arrilyas 

Medicina 
Robert Rodríguez Roisín 
Anton i Torres Milrtí 

Cléncies Fisiologiques 1I 
Ramon Bartrons Bach 

Cirurg la i Especialitats 
Qulrurgiques 
Emlli Canalís Arrayas 
Juan losé Grau de Castro 
Antoni Torres Martí 

farmácia i Tecnologia 
Farmaceutica 
Alfonso del Pozo Carrascosa 
Angels Salvadó Lledós 
Cliludi Fauli Trillo 

PerSOnlllitat, Avaluació i 
Tractament Psicologíc 
M. Teresa Miró ColI 

Farmacia 1 Tecnologia 
Farmaceutica 
Ramon Salazar Macian 

Cursos d'extensió universita r ia 
Curs 2000-2001 

Actualització en Endocrlnologia 
Ginecolbglca i Reproducció 
Humana 

Actualització en Pslcologla de la 
DelinqUencia 

Curs Superior de Qulromassatge 

Fonts d'Informacló en Cieneies 
de la Salut (Farmac ia M) 

Fonts d'informacló en Cléncies 
de la Salut (Farmacia T) 

Obstetricia j Ginecologia, 
Pediatria, Radlologia i Medicina 
f ísica 
Juan Antonio Vanrell Diaz 

Personalitat, Avaluació i 
Tractament Psicologic 
Antoni Andrés Pueyo 
Santiago Redondo IIlescas 

Cléncles Morfológiques i 
Odontoestomatolog ía 
Dom ingo Ruano Gil 

Dlvlsló IV 
Montserrat Pujol Cubells 

Divlsló IV 
Montserrat Pujol Cubells 

I-D i Registres en la Industria 
Farmacéutica 

Iniciadó a la MediCina 
Subaquatica 

Marqueting Fi!lrmacéutlc 

Nefrolog ii!ll Diallsl Apllcades 
a la Cura del Malalt Renal 

Odontologia Integ rada d'Adu lts 

Odontologla Protesica 

PsicofarmacolO9li!l Cllnica 

Suport Vital en Medi Aqulltic 

Villidac!ó Industrial: Apllcadó en 
la Industria Farmaceutica I Anns 

Direccló de Recursos Humans 
I Consultorla 
en les Organltzaclons 

Oirecció de Recursos Humans 
i Consultorla 
en les Organlt~aclons 
(ed icló no preSeneii!ll) 

La Cirurgia al Comeno;ament del 
Tercer MII·lennl: Mites i Realitats 

Medicina Clinietl Preventiva 

Ortesi I Protesi de l'Aparell 
Locomotor 

Tecnica Ortopédica 

Técnlques d'Exploracló de la 
Funció Pulmonar 

Activitat docent I 59 

FarmiKia i Tecnología FarmitCi!utica 
losep M. Suñé Negre 
Claudi Fau!í Trillo 

Ciendes fisloláglques 11 
Ramon Segura Cardona 
lordl Desola Ala 

FarmiKia i Tecnología Farrnacéutica 
Josep M. Suñé Negre 
Claudl Faulí Trillo 

¡nfermeria Fonamental i 
Medicoqulrurgica 
Lola Andreu Periz 

Un itat Departamental 
d'Odontoestomatologia 
losé Javier Echevarria Garela 

Unltat Departamental 
d'Odontoestomatologia 
Joaquim Nogueras Clemente 

Pslqulatrla I Psicobiologia Clínica 
Wllma Penzo Giacca 

Orurgía i Espedalitats Quirúrgiques 
Miguel Angel Nalda Felipe 
Jordi Desola Ala 

Farmacia I TecnolO9la 
Farmaceutica 
Ramon Sala~ar Madiln 

Psicologia SOcial 
Santiago Oíaz de Quijano 
de Arana 

Psicología Sodal 
Santiago Díaz de Quijano 
de Arana 

Clrurgla ¡ Espedalitats 
Qulrurglques 
Emili Canaljs Arrayas 

Salut Publica 
Andreu Prat Marin 
Uuis Sal ieras Sanmartí 

Cíencies Morfologiques i 
Odontoestomatologia 
Domingo Ruano Gil 

Cifmcies Morfologiques I 
Odontoestomatologia 
Domingo Ruano Gil 

Medicina 
Robert Rodriguez Roisín 
Felip Burgos Rincón 
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Relació de serveis de suport a la recerca i a la docencia 

Al Campus de Bellvitge compten amb els següents 

servels: 

• audlovisuals 

• radlolsotops 

• dlsseccló 
• estabulad 

A la Facultat de Farmacia compten amb 

els següents servels: 

• audlovlsuals 
• desenvolupament del medicament 

• radiolsotops 
• seqüenciació de proteInes 

• estabulari 

A la Facultat de Psicologia compten amb 

els següents servels: 

• audlovisuals 

• logopedia 

• estabulari 
• terapia de la conducta 

A la Facultat de Medicina compten amb els següents serveis: 

• audlovisuals (Servei de Fotografia de la Facultat) 

• radioisotops 

• dissecció 
• estabulari 

AULES o'INFoRMAncA 
Campus de Bellvitge: 

3 aules, amb un tota l de 48 ordinadors. 

Facultat de Farmacia: 
5 aules, amb un total de 76 ordinadors. 

Facultat de Medicina: 
2 aules, amb un total de 23 ordinadors. 

Facultat de Psicologia: 

4 aules, amb un total de 104 ordinadors. 

Beques de col -Iaboració en projectes de recerca 

Alteraclons deis chock-po/nt en 
cél·lules tumorals 

Estudl del control transcrlpclonal 
de la PF2K durant processos 
prollferatlus 

Nous agents terapeutlcs 
modulars de factors de 
transcrlpcló nuclear 

Regulad6 transcrlpcional I 
alostérlca aCil-transferasa en el 
control del transport d'aclds 
grassos a perolllsomes I 
mltocóndries 

Reserch transcriptlonal mapping 
of chromosome 21. Physlcal 
mapping prior to sequenclng 

Mecanlsmes moleculars deis 
factors trofics del tlpus TGFbeta 
I BMPs en neurones 
dopamlnerglques 

BlolO9la Cel·lular i Ana tomia 
Patológica 
Neus Agell lané 

Bloquimica i Biologia Molecular. 
Divisió IV 
Albert Tauler Girona 

Bioquímica i Biologia Molecular. 
DivisiólV 
Diego Haro Bautista 

Bioquímica i Biologia Molecular. 
Divisió IV 
Fausto Garcia Hegardt 

Ciencies Fisiológiques I 
Rafael Oliva Virgili 

Ciencies Fisiológiques 11 
Santiago Ambrosio Viale 

----------------
Neurotolllcltat de nltMls: factors 
metabollcs I nutMclonals 

Nous catalltzadors per a la 
síntesi aslmetrica: síntesi de 
compostos potenclalment 
antltumorals 

Disseny, síntesll avaluaclÓ 
farmacolbglca d'analegs de la 
hupen:lna 

Sintesi d'alcllloides marins 

Ciencies Fisiológiques II 
lordl Uorens Baucells 

Farmacología i Química 
Terapeutica 
Pelayo Camps Garcia 

Farmacologia i Química 
Terapéutica 
Pelayo Camps Garcia 

Farmacología í Química 
Terapeutica 
Mercedes Álvarez Domínguez 

Síntesl d'alcaloldes 

Síntesi de peptldomlmetlcs I 
pseudopeptlds amb estructura 
de 3-am lnoplperldln-2-ona 

Desenvolupament de slstemes 
policiclics nltrogenats d'lnterés 
biológic 

Sintesl de catalitzadors quirals 

InmunoglobuHns concentrates: 
traditional compounds wlth 
fundlonal applicatlons in healthy 
feed and foed proclucts 

Efecte de la suplementació amb 
I-glutamlna sobre el 
desenvolupament PQstnatal I els 
mecanlsmes flslolOgics de 
defensa 

Anallsi de registres ambulatorls 
de pressló arterial 

Estudi ellperlmental 
d'alternatlves terapéutlques en 
les Infecclons causades per S. 
aumens reslstents a metlclcllna i 
amb senslb .. 

Establlltzacló de llposomes 
mltjan~ant la gllcoproteina 
secretada per Pseudomonas 
antarct/ca 

Farmacologia í Química 
Terapeutica 
loan Bosch Cartés 

Farmacologia i Quimica 
Terapéutica 
Núria Casamitj ana Badia 

Farmacolog ia i Química 
Terapéutica 
M. Ermitas Alcalde País 

Farmacologia i Química 
Terapéutica 
Pelayo Camps Garcia 

FisiolO9ia. Divlsló IV 
Miquel Moretó Pedragosa 

Fisiologia. Divisió IV 
Miquel Moretó Pedragosa 

Flsiologia. Divisi6 IV 
Antoni Díez Noguera 

Medicina 
Francesc Gudiol Munté 

Microbiologia i Parasltologla 
Sanitaries 
Jesús Guinea Sánchez 



Oisseny, síntesi i valoració 
d'analegs del clproflo)(aclno 

oesenvolupament de nous 
productes derivats del pollastre 

Concepcions alternatlves sobre 
astronomia en Indigenes del 
Brasil 

Factors que Influencien la 
diversitat genetlca versus la 
diversilal morfolOgica 

Biologia de la conservacló 
d'especies endemlques de 
Catalunya 

Estrategles de prevencló I 
control de danys causats per 
cianobacteris I mlcroorganlsmes 
associats en monuments romans 
hipogeus 

L'adquisició de les categories 
gramaticals en I'aprenentatge 
IlOrmal I patolbglc 

Suport al grup d'adqulslcló de 
les categories gramaticals en 
I'aprenentatge normal I 
patología del lIenguatge 

Percepcíó del lIenguatge 

L'aprenentatge perceptíu Ila 
Inhlblcló latent 

Suport al grup de judlcls sobre 
transgressors morals 

Mlcrobiologia ¡ Parasitologia 
Sanltarles 
lordl Vila Estapé 

Nutrició i Bromatologia 
Rafael Codony Salcedo 

Personalltat, Avaluació i 
Tractament Psicolbglc 
Anna Maria Tuset Bertran 

Productes Naturals, Biologia 
Vf?getall Edafolog ía 
Caries Codina Mahrer 

Productes Naturals, Blologia 
Vf?getal I Edafología 
César Blanche Vergés 

Productes Naturals, Biologia 
Vegetal i Edafología 
Mariona Hemandez Mariné 

Pslcologla Bilsíca 
Mlquel SerTa Raventós 

Pslcologia Basica 
Mlquel Serra Raventós 

Pslcologia Basica 
Núrla Sebastián Gallés 

Psicolog ía Basica 
Victoria Diez Chamízo 

Pslcologla Baslca 
Genoveva Sastre Vilarrasa 

Teoria sobre els mecanlsmes de 
desamblguació lexica I slntactlca 

Estrategles verbals de 
localització espacial I 
comple)(it"t cognitiva en la 
comunlcacio referencial 

Desenvolupament de les 
funclons cognltives I soclals de 
la notacló 

Suport al grup de 
desenvOlupament, lnteracclól 
comunicacio en contextos 
educatius 

Desenvolupament de les 
funclons cognltlves I soclals de 
la notacló 

Gestió ¡¡mblental al Campus de 
la Van d'Hebron 

Conveni UB-AUMA per al 
desenvolupament Instrumental I 
social per a la gestió ambiental 

Elnes per al dlagnbstlc I la 
Intervencló en el sistema huma 
de les organltzaclons 

Suport als projectes portats al 
Laboratorl de Psicologl¡¡ Socl¡¡1 

Neurociencia cognitiva 

Neurociencia cognitiva 

Activitat docent I 61 

epil rtilmenl , Inves 

Pslcologia Basica 
Ellsabeth Gilboy Rubio 

Pslcologla Basica 
Humbert Boada calbet 

Psicologla Evolutiva j de 
l'Educacló 
Ana Teberosky Coronado 

Pslcologla Evolutiva I de 
l'Educació 
M, Carme Triadó Tur 

Psicologia Evolutiva i de 
l'Educació 
Eduard Martí Sala 

Pslcologla Social 
Enric Poi Urrutia 

Pslcologia Social 
Enric Poi Urrutj¡¡ 

Pslcologla Social 
Santiago Diaz de Quij¡¡no de 
Arana 

Psicologia Social 
Jose M¡¡nuel Cornejo Álv¡¡rez 

Pslqulatria I Psicobiologia Clínica 
Caries Grau Fonollosa 

Psiquiatria j Psicobiologia Clínica 
Caries Escera MicO 
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Estudiants Curs 2000-2001 

Estudiants de primer i segan cicle 

Facultat de Medicina 

Facultat de d'Odontologla 

Escola Universitaria d'lnfermerla 

Facultat de Farmacia 

Facultat de Pslcologla 

t Total Oivlsi6 IV 

Estudiants de tercer c icle 
Estudiants en programes de doctorat 

Facultat de Medicina 

Facultat d'Odontologla 

Facultat de Farmacia 

Facultat de Pslcologla 

Total 0lvlsl6 IV 

Professorat 2001 

Professorat per centre i categoria* 

Facultat de 
Farmacia 

Facultat de 
Medicina 

Facultat de 
Pslcologla 

Facultat 
d'Odontologla 

E.U. 
d1nferrnerla 

290 34 O 140 o 

491 4S O 130 

171 20 O 99 3 

204 11 O 36 O 

O O O 80 

1.443 

608 

1.263 

2 ,539 

2 .966 

8.819 

268 

56 

123 

161 

608 

39 18 12 47 

53 211 15 36 

17 3 4 25 

87 24 5 41 

51 63 2 23 

Total 
Dlvll16 IV 

1.375 110 O 405 84 247 319 38 172 

I 

CU: CIItedrMle d'Un'l/ersitat: CEU: CIItedrMic d'Escola Universitaria; TU: Titular 
d'Unlve.-sltat ; lEU: Titular d'Escola Unl\lerslt~ri1l : AS: Assodat : ASM: Associllt 
Medie; M: AJudant : Al: A1tres (emerit, visitant i $ub-stitut ) . 

• els profesSO<""S s·.dscriuen, 11 efectes &atdemlcs, als delJartaments univers,ta 
ris, pero poden estar vlneulats admlnlstnot,vament a un centre que pot no COI"' 

I"6POfIdre ala malei •• divlsió que el cSe¡¡¿lrtament . Per aquesta r&ó, hl ha algu' 
nes d,f~ncles entre les daóes ~ divlsió per centres o per depatUments. 

'K. " '"mk" 1 de Medicina 
28,8 .... 16,4 % 

EU d'lnfermerla Fae. de Psleologla 14,3 % 33,6 % 

Estudiants en programes de postgrau, masters 
I cursos d'extensió universitaria 

Postgrau 

Master 

Extensl6 Universitaria 

Total Dlvlsl6 1 

Fae. de Psicología 
12,4 % 

Fae. ~:~.:!"'d~ ... "",, 

1. 1 18 

907 

181 

2 . 206 

r 
Fae. de Medicina 

35,7 "4 

. d'Odontologla 
14,8% 



Activitat docent I 63 

Professorat per departament i categoria 

D"pilrtllm~nl Total CU CfU TU TEU AS ASM Al AT 

I Ciendes Morfologlques I Odontoestomatologia <85 10 O 33 9S 2 " 
Biologla Cel ·lular ¡ Anatomla Patológica SO 7 O 12 O 7 13 9 2 

Productes Naturals, Blologla Vegetal i Edafologla 3S S O 22 O O O 3 S 

MicrobiolQ9ia I Parasltologla Sanltilrles 52 7 O 20 O 11 7 O 7 

Farmacologla I Química Terapéutica 68 11 O 34 O 11 , 7 

Medicina 152 10 O 28 O , 
" 15 

Cirurgía I Especialltats Qulrúrg iques 97 8 O 22 O S " 7 

Obstetricia i Glnecologla, Pediatría i Radlologla ¡Medicina Fislca 80 , O 17 O 3 52 O 2 

Psiquiatría I Pslcoblologla Clinlca " 3 O " O 8 8 O 9 

Salut Pública 53 S O 20 O 16 S 3 , 
Metodologla de les Ciendes del Comportament 30 2 O 23 O 3 O 1 

Personalitat, Avaluacl6 I Tractament Psicolbgic 36 S O 21 2 3 1 O , 
Psicología Baslca 30 , O 19 O O O 1 , 

I Psicología Social 3S , O 17 2 S 1 2 , 
Psicologla Evolutiva I de ¡'Educacló " 2 3 13 7 , O O 13 

¡ntermerla Fonamental I Medlcoqulrurg lca 132 O O O SO " 23 O 18 

Infermeri<l de S<llut Públic<l, S<llut Mental i Maternoinfanti! 81 O O O 30 7 38 S 

Ciencies Fislologlques I 23 S O 8 O 2 3 , 
Ciencies Flslol6glques 11 22 3 O 11 O O O 2 , 
Bioquímica I Blologla Molecular -div IV 23 2 O 11 O , 3 3 O 

Flsiologla -dlv IV 20 O 12 O 2 3 O 2 

Nutrició i Bromatologla 19 3 O 10 O O 1 , 
Farmacia Tecnologla Farmaceutlca 67 , O 23 O 13 11 O 16 

Flsicoquímlca 2S 2 O 15 O 3 O , 

• I Total Dlvlal6lY 1_3" ... 3 OO. ., 248 31. 3 • • •• l 
OJ: catedr"itlc d'Untversltat; CEU: C.tedritlc: d'EscoIa Ul"llve<'Sit/lria; TU: Titul.r d'Ul"livenitat; TEU: Titular d'Escola Ul"llverslt;\ria; AS: Assodat; ASM: ~t Médlc; 

"l: A}ud .... t; AT: Altres (emertt, vlsltant I SUMtitut). 



Divisió v. 
Ciencies de l'Educació 

Órgans de Divisió, centres i departaments 

D IVIS IÓ 

Presidents: Gloria Bordons de Porrata-Doria (fins al 

28 de mar¡; de 2001) I Francesc Xavier Hernández 

Cardona (a partir del 29 de marr; de 2001) 

Vicepresidentes: Maria Cristina Sanz López (fins al 28 

de marc; de 2001) I Celia Romea Castro (a partir del 

29 de mare; de 2001) 
Vicepresidents: Francesc Xavier Cervera i Gallemí 

(flns al 28 de mar<; de 2001) I Artur Parcerisa Aran (a 

partir del 29 de mar,,; de 2001) 

Secretaries: Julia Victoria Espín López (frns al 28 de 

marc; de 2001) / Begoña Gros Salvat (a partir del 29 de 

marc; de 2001) 

vlcegerent: Montserrat Playa Tremosa 

C ENTRES 

FACUlTAT DE P€OAGOG1A 

Degana: Carme Panchón Iglesias 

vicedega: Joan Mallart Navarra 

Secretar;: Enric Ripolles Bosch 

FACULTAT OE FORMAC1Ó OEL PROFESSORAT 

Degans: Ignasi puigdellívol Aguade (fins al 26 de 

mar~ 2001) I Gemma Tribó Traveria (a partir del 27 

de mar~ de 2001) 
Vicedega; Jesús Enfedaque Echevarría 

Secretaries: M. Ángels Garcia Asensio (fins al 26 de 

mar¡; de 2001) I Pilar Monne Marselles (a partir del 

27 de mar~ de 2001) 

FACULTAT DE BIBUOTECONOM1A 1 DOCUMENTAC1Ó 

Degana: Assumpció Estivill Rius 

Vicedegana: Teresa Maña Terre 

Secretari docent: Amadeu Pons Serra 

INSTITUT DE CU!,NCIES DE L'EDUCACIÓ 

Director: Jesús Garanto Alós 

Director adjunt: Iñaki Echebarría Aranzabal 

Secretaria: Carme Buisan Serradell 

CAPS O' ESTUOIS 

Mestre d'Educació Infantil i Primaria 

Teresa Mauri MajÓs 

Mestre d'Educació Especial 

Lluís Folch Soler 

Mestre d'Educació Física, Educació Musical 
1 Llengües Estrangeres 

Rosa Sayós Santigosa 

Comunicació Audiovisual 

Antonio Bartolome Pina 

Pedagogia 

M. Dolors Millán Guasch 

Psicopedagogia 

Trinidad Donoso Vázquez 
Educaci6 Social 

M. Asu nción Llena Berñ e 

Bibl ioteconomia i Docu mentació 

Cristóbal Urbano Salido (Biblioteconomi a i 

Documentació) 
Constan¡;a Espelt Busquets (Documentació) 

DIRECTORS OE DEPARTAMENT 

Metedes d'lnvestigació i de Diagnostic en Educació 

Flor Cabrera Rodríguez 
Teoría i Historia de l'Educació 

Jaume Trilla Bernet 

Didactíca i Organitlació Educativa 

Immaculada Bordas Alsina 

Didactlca de les Clencies Experimentals i la Matematica 

Josep M. Cerveró Plubins 
Didactica de la Llengua i la Literatura 

Julia Font Adrover 

Didactlca de les Ciencies Socia ls 
Joaquim Prats Cuevas 

Dldactica de l'Expressió Musical i Corpora l 

Miquel Ángel Torralba Jordan 

Didactica de l'Expressió Visual i Plastica 

Rosa Tarruella Planas 
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Ensenyaments impartits als centres de la Divisió 

Credits 
En...:=nvament Tlpus Du.ada mlnlmD academlcs Centre 

Mestre-espe<:ialitat Educacló Especilll Diplomatura 

Mestre-espedalitat Educació física Diplomatura 

Mestre-espedalitat Educaci6 Infantil Diplomatura 

Mestre-especlalitat Educacló Musical Diplomatura 

Mestre-especiaUtat Educacló Primaria Diplomatura 

Mestre-especialitat LlengUlI Estrllngera Diplomatura 

Pedagogia 

psicopedagogla 

Educació Social 

Biblloteconomia i Documentacló 

DocumentaciÓ 

Comunicaci6 Audiovisua l 

Uicenciatura 

Llicenciatura de 2n cicle 

Diplomatura 

Diplomatura 

lIicenciatura de 2" cicle 

Uicenciatura de 2" cicle 

Altres ensenyaments 

Programes de dodorat 

Bienni 2000-2002 

Desenvolupament Professlonal I 
Instituoonal 
per a la Qualltat Educativa 

Did,ktica de les Clencles 
Experimentals I la Matematlca 

Documents i Sistemes 
OOCumentals en l'Entorn Digital 

Educacló i Democracia 

Prog rames de m aster 

Bienni 2000-2002 

Act ivitats Fisiques 
Adaptades: Educacló Física, 
Esport Adaptat a I'Dcl 

Democracia i Educació 
en Valors a !beroamerlca 

Direccló i Gestló de Centres 
Educatius 

Direccló i Gestió de Centres 
Educatlus 
(Curs a Distancia) 

Educadó en Valors 

Educadó en Valors 
i Democrada 

Cursos de postgrau 

Curs 2000-2001 

DldilCtica i Drganitzadó 
Educativa 

DidilCtica de les Ciencies 
Experimentals i la Matematica 

Unltat Departamental de 
6iblioteconomia i Documentació 

Teorla i Historia de l'Educació 

Divisló de Ciencies de l'Educació 
M. C. Sanz, 
Francisco J. HerniÍndez 

ICE 
M. Rosa Buxarra is 

Didactlca i Organitlació Educativa 
N. BorreII, R. Laffite, S. Antúnez 

Didactlca I Organització Educativa 
Seraf¡ Antunez 

ICE 
M. Rosa Buxarrais 

ICE 
Miquel Martinez 

Educació en el Ueure: 
Direcció I Gestió 

Instltut de Clencies de l'Educació 
Salvador Carrasco 

Especialitzacló en 
Audició I Uenguatge 
(Pertorbacions del 
Uenguatge I l'Audlcló) 

Especialitzaei6 en 
Educació Especial 

Informatica per a 
Ensenyants 

Pslcologia Basiea I Metodes d'lnvestigació 
I de Dlagnostlc en Educació 
Carme Bulsán, Miquel Serra 

Facultat de Formació del Professorat 
N. Servent, M. Costa 

Facultat de Formació del professorat 
M. A. Aguareles, M. Cabellos 

3 anys 21' Facultat de Formadó del Professorat 

3 anys 21' Facultat de Formadó del Professorat 

3 anys 219 facultat de formadó del Professorat 

3 anys 21' facultat de formació del Professorat 

3 anys 21' Facultat de formació del Professorat 

3 anys 219 Facultat de Formació del Professorat 

4 anys 300 Facultat de Pedagogia 

2 anys ISO facultat de Pedagogla 

3 anys 210 facultat de Pedagogia 

3 anys 207 facultat de Biblioteconomia 

2 anys 120 facultat de Biblioteconomia 

2 anys 120 Facultat de Formació del Professorat 

Ensenyament de Llengües Didactica de la Uengua i la 
i Literatura Literatura 

Multimedia Educatiu Teorla I HistOria de I"Educació 
:QC"C.'éIiCI.CI':E:'d""O~OtC,,=.=.-"-"-"CMCÓ7"-----'MC':'tCod7,,-"d:'lnveStlgaCiÓ 1 de 
Plural Dlagnostlc en Educacló 

Oesenvolupament Professlonal I Didilctica I Drganltzacló 
Institucional Educativa 
per a la Qualltat Educativa 

Formacló de Professors 
d'Espanyol com a Uengua 
Estrangera 

Formació de Professors 
d'Espanyol com a Uengua 
Estrangera 
(curs semipresenclal) 

Gestió i Organltzacló de 
Blblloteques Unlversltilries 

Multimedia Educatlu 

I>$Ic:ologla de l'EsPQrt i de 
l'Actlvitat Fisica 

Dldaetica de la Uengua 
i la Literatura 
Miquel Uobera 

Dldactica de la Uengua 
i la Literatura 
Miquel Uobera 

Facultat de Biblioteconomia 
j Documentació 
A. EstiviU, R. Segui 

Institut de Ciimcles de I"Educacló 
losé luis Rodríguez 

Dlvisió de Cien des de l'Educació 
M. C. Sanz, J. Cruz, J. Riera 

Inserció Laboral Teorla I Historia de l'Educacló 
Antoni Petrus 

Metodologla de 
l'Espanyol com a 
Liengua Estrangera 

Model Sistemlc 
d'lntervencló en 
Famílies I Instltucions 

Oidactica de la Liengua i la Literatura 
M. L10bera 

Metodes d'lnvestigacló i de Oiagnostlc en 
Educació 
Montserrat Freixa, arme Buisan 
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Cursos d'extensió universitaria 
Curs 2000-2001 

Actlvltat FIslca I Gent Gran 

Democracia I Educacló en Valors 
a Iberoaménca 

Desenvolupament 
de Col·l~clons en Blblloteques 
Publiques 

Dlgitalitzacló de Documents 

Dlreccló I Gestló de Centres 
Educatius 

Direcció l Gestló de Centres 
Educatius 
(curs a dlstlincla) 

Dlvisió de Ciem::ies de l'Educació 
M. C. Sanz, C. Burriel 

ICE 
M. R. Buxarrais 

Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació 
A. Massisimo, T. Maña 

Facultat de Biblioteconomia i 
Documentadó 
A. Estivill, M Ternes 

Did,ktica i Organitzadó 
Educativa 

• 

N. Borrell, R. Laffite, S. Antunez 

Dldactlca i Organització 
Educativa 
Seraf! Antúnez 

Educad6 en el Ueure: Dlrecció l ICE 
GestJ6 S. Carrasco 

Educacl6 en Valors 

El Servel d'Informació 
a la Biblioteca PÍlbllca 

Fonts d'[nformacI6 
per a la R~erca 
en CI!~ncles de la Salut 

Formacl6 de Formadors: 
Tecnlques Pedagoglques 
Fonamentals 

Formacló de Professors de 
Catalli per a Adults 

Gestló I Dlr~cló de Centres 
Docents públlcs 
(d'Ensenyament Primarl l 
S~undarl) 

Gestló l Organltzacló de 
Biblloteques Unlversltaries 

Humanlsme I Esport 

Massatge Esportlu 

ICE 
M. R. Buxarrais 

Facultat de Bibliot~onomia i 
OOCUmentació 
A. EstiviU, M. Centelles 

Facultat de Biblioteconomla I 
Documentació 
T. Maña Terre 

Teoria i Historia de l'Educacló 
Montserrat Fortuny 

Olvlsló de Clencies de t'Educacló 
Gloria Bordons 

Oldactlca I Drganització 
Educativa 
N. Borrell 

Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació 
A. EstiviU, R. Seguí 

Divisió de Ciencies de "Educació 
M. C. Sanz, J. Roca 

Divisió de Cii'ncies de l'Educacló 
M. C. Sanz, M. Uoret 

Informatlca per a Ensenyants 

Inserdó Laboral 

La BiblIoteca en un Centre 
Educatlu 

La Formacl6 de Formadors 
des d'una Perspect iva 
Dlaloglca 

Les Revistes Electronlques i el 
seu Impacte en la Comunltat 
Unlverslti!lrla 

Model Slstémlc d'Intervenció 
en Famllles I Instltuclons 

Normalitzacló de Revistes 
Científiques 

Noves Teories de la 
Comunlcacló. L'Anallsi 
Transaccional ¡les Seves 
Aplicaclons 

Nutrlcló I Dletetlca Esportiva 

Planifica ció per a la 
Construccló I la Gestló deis 
Equlpaments Esportlus 

Programacló de l'Educacló 
Física a Primaria 

Programacló de l'Educacló 
Física a Secundliria 

Publica ció de Bases de Dades 
a la WEB 

Shopenhauer-Nletzsche: Crisi 
de la Cultura I l'Educadó 

Taller de Poesla (Castella) 

Taller de Poesla (Catala) 

Facultat de Formadó del Professorat 
M. A. Aguareles, M. Cabellos 

Teoria i Historia de l'Educació 
A. Petrus 

Facultat de Biblioteconomia I 
Documentació 
T. Maña Terre 

Didactica i Drganització Educativa 
J. M. Sancho 

Facultat de Biblioteconomla I 
Documentadó 
E. Abadal Falgueras 

Metodes d'Investigaci6 
i de Diagnostic en Educacló 
M. Freixa, C. Buisan 

Facultat de Biblioteconomia 
i Documentadó 
A. Pons, T. Maña 

TeQria i Historia de l'Educacló 
J. L. Camino 

Divisió de Ciendes de !'Educadó 
M. C. Sanz, J. R. Barbany, 
P. Cervera, R. Segura 

Divisió de Ciencies de I'Educacló 
M. C. Sanz, P. Manuel 

Divlsió de Ciendes de l'Educació 
M. C. Sanz, D. Blázquez 

Divisió de Ciencies de l'Educacló 
M. C. Sanz, D. Blázquez 

Facultat de Biblloteconomla 
i Documentadó 
E. Abadal 

Teoria i Historia de l'Educació 
J . L. Camino, G. Mayos 

Facultat de FormaciÓ 

dO ""'"""""" 
Jordi ViraJloIlga 

Farultat de Formadó del Professcnt 
Gloria Bordons 
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Modificacions produ'ides 
en I'organització de la divisió 

A partir del mes de mar¡; de 2001 s'ha posat en funcionament 
l'Oficina de Suport a la Recerca de la Divisió de CiE!ncies de 
l'Educació per tal d'informar, assessorar i facili tar la gest ió i 
els recursos necessaris per al desenvolupa ment de projectes 
tant de I'ambit educatiu com de I'ambit de la documentació . 

Relació de serveis de suport 
a la recerca i a la docencia 

Centre de Recursos Audiovisuals (CRAV) 
Durant el curs 2000-2001 el Centre ha continuat desenvolu
pant les artivi tats que li s6n habituals: realització de produc
dans i postproduccions audlovisuals, en registrament d'actes, 

repicat de cintes, préstec de material i suport i assessorament 
a I'alu mnat pel que fa a la formació audiovisual. De la mateixa 
manera, ha cont lnuat col 'laborant am b I'ensenyament de Pe
dagogía en el seu programa de practiques. 
Com a novetat remarcable cal destacar el profund procés de 
reestructuració que s'ha iniciat al Centre, amb una millar opti
mitzadó deis espais, I'ampliacló Ila millora deis serveis ¡ el res
tabliment de I'aplicació de tari fes. Cal destacar també la cada 
cap més estreta col·laboració que el servei manté amb I'en 
senyament de Comunicació Audiovisual. Igualment el CRAV ha 
desenvolupat el circuit tancat de televisió de la divisió V (C05) i 
ha cont inuat prestant un servei d'orientació en els camps del 
disseny, la producció i la postprod ucció audiovisual. 

Aules d'informatica 
La Divisió disposa de quatre aules, t res am b dinou PC cadascu
na, una amb setze Mac per a la docencia i una sala d'usuaris 
amb vint+set estacions de treba ll connectades a xarxa, cinc es
tacions de t reball sense connexió a la xarxa PC i una impressora 
HP Laserser Jet 2100 TN, oberta pera I'ús de I'alumnatde 9 a 21 
hores. Els alumnes que cursen assignatures d1nformatica poden 
utilitzar les aules de docencia de 14 a 16 hores. Totes les aules 
de docencia disposen de sistema de projecció. 
Aquest eurs s'han posat en funeionament la pagina web de 
les aules i els formu lar is elect ronics per a reserves i per co
municar les avaries. S'han elaborat dos manuals, un ad re¡;at 
al professorat sobre I'ús de les aules i un alt re per als beca ris 
de nova incorporad ó que intenta recollir la informació basica 
necessaria per a les fund ons deis becaris dins les aules. 

Redinet 
Al lIarg de I'any 2000 Redinet Catalunya ha desenvolupat la 
seva tradicional tasca de mantenir les bases de dades educati 
ves al millor nivell ; ha incorporat, durant el primer semestre , 
50 matetials d'investigació, 334 materials de recursos i 200 ar
ticles de les revistes més rellevants de I'ambit educatiu catala . 
la tasca de cobrir el món educatiu cata la ha estat, a més, 
ajudada per I'ampliació del ventall de museus i insti tucions 
amb esperi t educatiu conslderats productors de materials 
adre¡;ats a I'educació interessants i desconeguts. Aquest any 
han col·laborat amb el servei: el Departament d'Ense 
nyament de la Genera litat de Catalunya, el Departament 
d'Educació del Zoo de Ba rcelona, el Museu Egipci de Barcelo 
na, el MNAC, el Museu del Ci nema - Col-lecció Tomas Ma llol 
(Girona)- i I'ICE (Unlversltat de Barcelona ) . També s'ha con -
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tinuat el buldatge de materials d'investigadó i de recursos de 
les universitats de Barcelona, Autonoma de Barcelona i de 
Girona, i s'ha inlciat a la Universltat de Ueida. 
En paral-lel, s'esta col-laborant en la creació del Tesaurus 
Europeu de l'Educadó, en la seva versió catalana, coordinant 
les comunitats balear i valenciana, a més de la nostra, i 
duent a terme la integració amb I'euskera i el gallec dins del 
macrotesaurus de la Unió Europea. 

CREI· Sants 
Durant el curs 2000-2001 hi ha hagut una direcdó única per 
a les dues seus del CREI-Sants, composta per una directora, 
la professora Montserrat Costa, i dues coordinadores de cen
tre, les pro fessores Teresa Marba -seu de Mundet- i Núria 
Servent -seu de Sants-. 
Pel que fa a la partid pació de professors de la Divisló de 
Cif!ndes de l'Educaci6, s'ha comptat amb un total de 7: 3 del 

departament de Metodes d'lnvestigació i de Diagnostic en 
Educació; 1 de Dld,ktica de l'Expressió Musical i Corporal, 2. 
de Didactica de la Llengua ¡ la literatura i 1 de Didilctica de 
l'Educació Visual i Plastica. 

Activit ats ord inaries 
• Servei de Diagnostic Clinie i Psicopedagogic: 18 a Sants i 

38 a Mundet. 
• Entrevistes de seguiment, assessorament i orientació diri

gides a pares i/o tutors: 
• 67 a Sants I 79 a Mundet. 
• Entrevistes d'orientació i de canalització de la problematlca 

fetes a tecnlcs deis EAP: 2 a Sants i 22 a Mundet. 
• Entrevistes d'orientació i d'adequació metodologica fetes a 

mestres i tutors: 24 a Sants i 43 a Mundet. 
• Reunions d'informació, de formaci6 i de dinamica de grup 

dirigides a pares i tutors deIs nostres usuaris : 3 a Sants i 3 
a Mundet. 

• Reciclatge I formació continua deis membres de I'equip de 
professionals: Asslstencia al curs "lntervenció en situa
dons d'abús sexual i altres maltractaments infantils P i al 
Taller de tecnlques d'intervenció familiar. 

• I ntervenció directa dirigida als nens i adolescents que pre
senten, entre d'altres, problemes d'endarreriment en el 
desenvolupament, trastorns psicomotors, trastorns de la 
parla i del lIenguatge, dificultats d'aprenentatge, proble
mes emocionals Vo de personalitat, trastoms de la conduc
ta, deftcits d'atend6, hiperactivitat i discapacitats psiqui
ques, físiques Vo sensorials. 

Espais t erapeu tics 
• Sants: espal de t'objecte, adre¡;at a aprenentatges basies ¡ ins

trumentals: Psicomotridtat, Educació física adaptada, Oramo
terapia, TItelles i teatre, Art-terapia, Oisseny, volum i cons
trucdó, logopedia, Narració terapeutica i Club terapeutic. 

• Mundet: Psicomotridtat per a nens, Psicomotricitat per a 
adolescents, Logopedia, Aprenentatges basics, Aprenen
tatges Instrumentals, Escriptura creativa, Grafomotricitat, 
Fundons psíquiques i Refor¡; psicopedagogic. 

Activi tat s de fo rmadó adret;ada a I'a lumnat 
• Practicum: Ensenyament de Psicopedagogia, Faeultat de 

Psicologia, Formadó del Professorat (EE), Master de Me
diació Terapeutica Corporal: Psicomotricitat, Postgrau de 
Logopedia I Master d'Art-Terapia. 
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• Cursos amb reconeixement de credits de lliure elecció (tres 
credits cadascun): 
• Primer semestre: Analisi observacional i diagnostic psi

copedagogic i Avaluació del proces terapeutic: accions i 

conductes psicoeducatlves 
• Segon semestre: Metodología CREI-Sants: espais tera

peutlcs I alternatlves socials per a la integració; la me

dlació terapetica multiprofessional; la mediació 
• terapeutica en psicomotricitat i expressió corporal; la 

mediació terapeutica en Art-terapia, gest i expressió 

grMca; la mediació terapeutica en logopedia: comunica
ció IlIenguatge; la media ció terapeutica en dramoterapia 

i teatre. 
• Cursos d'estiu: Estrategies educatives amb alumnat amb 

risc social I escolar i Llengües I marginació 

Alt res cursos, jornades i seminaris 
• Jornades sobre la Metodologia CREI-Sants, impartides per 

tots els professors del centre .. 
• Primeres Jornades de Psicomotricitat, impartides pel doc

tor Esteban lev;n. 
• Primeres Jornades d'Enriquiment Cognitiu, impartides pel 

doctor Vitor da Fonse<:a. 
• Seminari de Psicodlagnostic, impartit per les professores 

Núria Servent i Andrea Marziano. 
• Cicle de conferencies ~Introducció als problemes de parla i 

de lIenguatge~, impartides per la professora Carmen Rosa 
Sabogal. 

Acti v itats puntuals 
• Entrevista per presentar el CREI-Sants i les activitats de 

formació continua al subdirector general de Formació Per
manent i Recursos Pedagogics del Departament d'Ense
nyament. 

• Entrevista amb la consellera de Benestar Social per pre
sentar-Ii el CREI-Sants. 

• Presentació, a la Primera Trabada Internacional d'Inter
venció Social en Adolescents, de la ponencia: "El descobri
ment del cos, potencials en accióH

• 

• Entrevista amb la consellera d'Ensenyament per presen
tar-Ii el CREI-Sants. 

• Presentació de la ponencia ~Maduració personal i aprenen
tatge H dins del curs d'Actualització en logopedia organitzat 
per l'Escola de Patologia del Llenguatge de I'Hospital de 
Sant Pau. 

• Organització d'una conferencia d'orientació per a pares i 
tutors de la seu de Sants: ~Sortides laborals per a nois amb 
discapacitatsH

• Convidat: Julio Martinez, director general 
de Can Ensenya. 

• Conferencia per als pares deis nens usuaris de Sants: ~Au
tonomia i límits en I'educació de l'infantH

, impartida pel 
professor J. Oriol Folch. 

• Participacló com a partenaires en el projecte europeu Leo
nardo, de formació de formadors per a la inserció de perso
nes amb greus riscos d'exclusió, que organitza en el nostre 
pars l'Associació Sac Xiroi. També han participat en aquest 
projecte, entre d'altres, les associacions Anire (Italia) i 
Gotteborgs (Belglca). 

• Conferencia per als pares deis nens usuaris del centre de 
Mundet: ~Com educar els nostres fills", impartida pel pro
fessor J. Oriol Folch. 

• CoJ.laboració en la cinquena edició del master en Mediació 
Corporal: Psicomotricitat .. 

• Visita al centre ACIDH (Associació Catalana d'Integració i 
de Desenvolupament Huma) per tal d'estudiar futures ac· 
cions conjuntes orientades a la preparació professional i la 
inserció laboral de persones amb discapacitats .. 

Revista Temps d 'Educació 
La revista Temps d'Educació ha publicat durant el curs 
2000-2001 dos volums. L'exemplar número 24 va ser editat 
el segon semestre de 2000 i la seva monografia es titulava 
~Les pedagogies del segle xx: un primer balan<;", coordinada 
per Ángel C. Moreu. La tematica central de la t ribuna va girar 
a I'entorn deis programes de garantia social, amb la coordl· 
nació de Carme Panchón. 
El número 25 de la revista, corresponent al prime r semestre 
de 2001, consta del monografic ~L'ensenyament musical", 

coordinat per Josep Gustems i M. José Fernández . La tribuna 
d'aquest número fa referencia a I'educació infantil i esta 
coordinada per Elena Cano. 
Continua la tasca de difusió de la revista, especialment ara 
que esta consolidada i indexada a les bases de dades ISOC 
del Centro de Documentación del CSIC, a I'ERIC, a Unguis, 
tics and Language Behavior Abstracts, a l'Institut de 
l'Information Scientifique et Technique (INIST-CNRS) i a Re· 
dinet . Així mateix, cal dir que en aquests moments la revista 
és present en més d'una vintena de biblioteques de diferents 
universitats i institucions cientifiques espanyoles. 
Cal destacar I'impuls que rep Temps d'Educació per part del 
professorat, tant de la Unlversitat de Barcelona com de fora, 
amb I'oferta d'articles per publicar i I'esment de la revista en 
les bibliografies deis seus treballs i les seves classes, fet que 
contribueix a la seva difusió. 

Servei d'Orientació Universitaria (SOU) 
El Servei d'Orientació Universitaria (SOU) esta funcionant a 
la Divisló de Ciencies de l'Educació des de la seva creació 
com a experiencia pilot a la UB el curs 1992-93 i constitueix 
una experiencia pionera en el context catala i estatal. Des de 
lIavors, la filosofia basica del Servei ha estat respondre a les 
necessitats diferencials deis alumnes de la Divisió durant la 
seva trajectoria universitaria, tenint present les peculiaritats 
deis centres formatius i les titulacions de la Divisió de Cien· 
cies de I'Educació. 
Per respondre a aquestes necessitats, el Servei d'Orientadó 
ha dut a terme durant el curs 2000-2001 les accions se· 
güents: 

Abans de I'ingres a la Universitat 
• Assessorament als estudiants de secundaria . cada vegada 

més, el SOU rep demandes telefoniques i presencials reda
mant assessorament en els t reballs de sintesi o orientadó 
universitaria. 

• Xerrades informatives als inst ituts públics catalans sobre 
les dlferents titulacions que ofereix la Divisió. Durant el 
mes de man; de 2001 es van reatitzar sis conferencies a 
carrec de les professores col ·laborades del SOU en dife· 
rents instituts de la provincia de Barcelona . 

• Jornada de Portes Obertes: sessió informativa dirigida a 
I'alumnat de secundaria amb I'objectiu d'informar i orientar 
sobre els ensenyaments, els serveis i les instaJ.lacions de 
la Divlsió de Ciencies de I'Educació. 
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El 9 de febrer del present any les tres facultats de la Oivisi6 
van organitzar un total de sis xerrades informatives que van 
dur a terme els diferents caps d'estudi i una v isita a les ins

tal .lacions i els serveis deis dos campus a carrec de I'alumnat 
col.laborador del SOU. La demanda d'assistencia ha estat 

desigual entre els diferents ensenyaments de les tres facul
tats; en gairebé la totalitat de les xerrades la demanda ha 
estat superior a I'oferta de places . Cal destacar el cas deis 

ensenyaments de la Facultat de Formació de Professorat per 
!'interes massiu deis seus estudis. 

En fer I'ingrés a la Universitat 
• Programa de nou ingrés dirigit a I'alumnat que accedeix 

per primera vegada a la Universitat de Barcelona amb 
I'objectiu d'ajudar en el proces de matricula i garantir una 
atenci6 més personalitzada i alhora una major eficacia en 

els t ramits de matrícula. 
Els mesos de juliol i setembre van tenir lIoc les dues activi
tats informatives per a cada facultat : una xerrada sobre 
I'ensenyament (el contingut del pla d'estudis, les assigna
tures recomanades ... ) l una xerrada informativa sobre el 
proces de formalitzaci6 de la matricula. Ourant el període 
de matriculació establert per cada ensenyament es va dur 
a terme un assessorament individualitzat amb I'objectiu 
d'ajudar l'alumnat en I'elaboradó del seu projecte formatiu 
¡ professional. 

• Programa d'Acollida a la Universitat (PAU ) per als alumnes 
de primer curs, amb I'objectiu de facilitar-los la transició i 
la integració a la universitat. Durant el present curs es va 
concentrar en el primer dia de classe, exceptuant els en
senyaments de I'especialitat de mestre, en que va tenir lIoc 
un dia abans d'iniciar I'activitat academica. En aquest pro
grama s'hl ha Inclas la recepció institucional, informació 
sobre el pla d'estudis, el practicum, les associacions 
d'estudiants, els serveis I les instaHacions del campus. 

• Programa d'Inserció Universitaria (PIU): orientat als alum
nes que accedeixen a la universitat a través de la prova per 
a majors de vlnt-i -cinc anys, amb I'objectiu introduir-Ios en 
I'activitat socioprofessional i academica d'aquella amb la 
seva metodologia de treball i d'estudi. Entre els mesos de 
juliol i setembre s'han programat dos grups, I'últim per do
nar resposta a una pet ició explícita del Consell d'Estudis 
d'Ed ucacló Social. 

Durant la carrera 
• Assessorament individua litzat durant I'horari d'atenció al 

públic. Aquest servei pretén ajudar I'alumnat, en col ·labo
ració amb el seu professor-tutor de carrera, en I'elaboració 
del seu projecte format iu i professional per mitja del dis
seny d'itineraris de formacló inicial i continuada i de planifi
cació de la insercló laboral. Al llarg d'aquest curs han estat 
molts els estudlants derivats pels seus respectius tutors. 
Les consultes sobre régim de permanencia, segons cicles, 
sortides professlonals i itineraris formatius han estat les 
mes destacades. 

• Taller sobre planificadó de I'estudi a la universitat: aquest 
curs s'ofereix durant el primer semestre del curs academic 
amb I'objectiu d'introdulr I'alumnat de primercurs en la dina
mica d'estudi i de treball propia d'un estudiant universitari . 

• Programa d'acollida d'alumnes SOcrates: I'objectiu d'aquest 
programa és acollir aquests estudiants a la nostra universitat 
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per tal de facilitar la seva integració dins I'ensenyament. 
Aquest any s'ha formalitzat I'acollida a tot I'alumnat que ha 
acudit a la UB durant el mes de febrer als ensenyaments de 
les facultats de Pedagogia i de Formació de Professorat. 

• Assessorament als alumnes Seneca. Al lIarg de tat el curs 
académic I'alumnat Seneca provlnent de la resta d'Es
panya ha gaudit d'un assessorament individualitzat i per
sonalitzat i sempre en constant coordinació amb el cap 
d'estudls carresponent. 

Al final de la carrera 

• Forum de la informació: el camp de I'educació. L'objectiu 
és informar sobre la oferta format iva de la Oivisió quant a 
segons cicles, doctorats, masters, postgraus i cursos 
d'extensi6 universita ria. Aquest any ha t ingut lIoc del dla 
28 al 31 de maig al camp us de la Val! d'Hebron, amb la par
t icipació d 'entitats professionals com ara el Col ·legl de 
Doctors i Ulcenclats, l'Associació Catalana de Pedagogs I 
Pedagogues I I'Associaci6 Rosa Sensat. 

• Programa Feina UB. Aquest programa coordina les dife
rents accions de formació i inserció laboral dirigides a 
I'alumnat deis últ lms cursos i els apropa al mercat laboral. 
Al lIarg del mes de maig han tingut lloe els diferents pro
grames de cada ensenyament amb I'objectiu de donar a 
coneixer noves sort ides prafessionals i, alhora, cone;Íxer 
experiencies properes d'excompanys . 

• Tallers de tecnlques de recerca de feina en I'ambit educa· 
tiu: aquest seminari esta destinat a I'alumnat deis últims 
cursos deis diferents ensenyaments i té I'objectiu d'oferir 
les eines necessaries per afrontar el món laboral. 

• Assessorament indivldualitzat en I'horari d'atenció als es
tudiants. 

A mes de totes les accions especifiques destinades a 
I'alumnat de la nostra divisió, el SOU ha donat resposta a pe
ticions concretes de la nostra comuni tat, com ara: 

• Elaboraci6 de documents per donar suport als profes
sors-tutors de I'ensenyament de Pedagogia. 

• Olsseny i elaboració del triptic informat iu de la Facultat de 
Formacló de Professorat . 

• Elaboració del trípt lc del titol propi de Pedagogia Social, 
així com tasques d'informació, assessorament i atenció a 
les persones interessades. 

• Suport en I'organització de I'acte de graduació deis ensenya
ments de Magisteri de la Facultat de Formacló del Professorat. 

Seminari Permanent d'Educadors per la Pau (SPEP) 
Alllarg del curs I'SPEP ha impartit I'assignatura Educació per 
la pau, així com cursos i seminaris diversos. A més, ha editat 
algunes publicacions I ha dut a terme conferencies, pone
ncies i altres activitats educatives i artístiques destinades a 
fomentar els valors de la pau i la democracia i a formar edu

cadors en aquest ambit. 

Au la de Poesia 
Al lIarg del curs s'han reall tzat di verses activitats en alguns 
centres cívlcs de la ciutat de Barcelona, a la Biblioteca Merce 
Rodoreda i al Palau de la Virreina, entre d'altres. També 
s'han celebrat els onze anys de l'Aula de Poesia de Barcelona 
i les VII Jornades Internacionals de Poesía i Mestissatge, i 
s'ha lIiurat el IX Premi Aula de Poesia de Barcelona al lIibre 

Os mares interiores, de José Jorge Letria. 
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Beques de col · laboració en projectes de recerca 

fonts dOC1Jmentals de 
I'educacló física I I'esport 
a la Catalunya contemporania 
( 1888-1939) 

Centres de documentadó 
especialitzats en IlIbre Infantil I 
Juvenil d'ensenyants 

AnaliSi a~lolOglca de 
programes de televlsió 
adre~ats a la Infancia 
de8a12anys 

Pensament deis professors 
de lIengües: que dluen, que 
creuen i que fan a I'aula 

Patrimoni protohlstórlc. 
Recerca, museografla 
i didact ica 

Adquisicl6 del repertori 
linguistic ... 

Dr. Conrad Vilanou 

oldactlea de la Uengua I la 
Uteratura 
Dr. Antoni Mendoza 

Instltut de Cieneies de l'Edueacl6 
Dra. M. Rosa Buxarrais 

oidactlca de la Uengua I la 
Literatura 
Dr. Miquel Uobera 

Oidactlca de les Cii'mcies Soclals 
Francesc X. Hernández 

Instltut de Ciencies de l'Educaci6 
Ora . Llllana Tokhinsky 

Estudiants curs 2000-2001 

Estudiants primer i segon cicl e 

Facultat de Formacló del Professorat 2.603 

Facultat de Pedagogia 2.038 

Facultat de Blblloteconomia i Documentació 696 

I TDhlI DIvI.~ V 5.537 

Estudiants de tercer cicle 

Estudiants en programes de doctorat 

Facultat de Formació del Professorat 82 

Facultat de Pedagogia 106 

Facultat de S-Iblloteconomia i Doc;umentadó " 
TDhlI DlvWó V 202 I 

L'tis de les TSI en la fonnacló 
permanent del professorat 

Processament I organització 
discursiva de textos expositlus 
orals i eserlts 

El centre educatiu, context 
problem.!ltlc per al professorat 
d'ESo. An¡!I1isi de les causes 
i elaboracló de propostes per 
promoure el eanví 
institucional. 

Anillisi pedagogica d'un 
campus virtual 

Grup de recerca consol idat 
flNT 

BRUOl LA CALI 

Formacl6 del professorat 

Metodes d'lnvestlgadó I de 
olagnostic en Educacló 
Dr. Antoni Sans 

Insti tu t de Cieneles de l'Educació 
Dr. Joan Perera 

Institut de Ciencies de l'Educació 
Dr. Serafín Antúnez 

Instltut de Ciencies de l'Educaeió 
Dr. Jose Luis Rodríguez !llera 

Oldactica ¡ Organitzacló Educativa 
Dra. Joana M. Sancho 

CREA 
Dr. Ramón Flecha 

Oidactica i organitzaeló Educativa 
Dr. Vicen~ 8enedito 

Fac. de 

Fac. de Pedagoola 
36,8 "" 

Estudlants en programes de postgrau, masters 
¡cursos d'extensió universitaria 

Postgrau 

Master 

Extensló Universitaria 

I Tot.l Dlvl~61 

146 

157 

447 

'50 
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Professorat 2001 

Professorat per centre i categoria * 

Facultat de 137 " O SO 18 4 3 46 
Pedagogia 

Facultat de SO O O 2 l O 14 O 24 
Biblioteconomla 
i OOC1.Jmentaci6 

Facultat 217 4 27 23 114 12 O 37 
de Formad6 
del Professorat 

leE 13 O O O 3 O O l O 

~ Total Divlsl6 V 417 'O " 75 145 30 3 117 

CU: catedr~tic d'unlversltat; CEU: Cate<lrlltic d'Escola Universitaria; TU : TItu lar 
d'UnivcrSltat: TEU: Trtular d'Escola Universitaria: AS : Assodat ; Al: Ajudant; AT: 
Allres (emerit, vlsltant I substltut) 

• El. profess.ors s'iKlscriuen, a efectes academics, /lIs departaments universitil 
ris, pero poden estar ylnculats iKlmlnlst'/ltivDment /1 un centre que pot no co,
respondre a la matel"" drvlsló que el departamento Per aquesta raó, hi ha illgu
JI<"S dlf~ncie entre les Clacles de dryi5ió pe, centres 1) per de!lartaments_ 

Professorat p e r d e partament i categoria 

Fac, de 
Blblloteoonomla I 

,o. 
3,1 % 

• 

Fae. de Peda!lOllla 
32,9% 

Activitat docent I 71 

Fac. de Forrnadó 
del Professor..t 

52,0 % 

DepiI,lilmenl Totill CU CEU TU TEU AS AJ AT 

Metodes d'l nvestlgaci6 I Ol/lgnostic en Educado lOO 6 3 20 24 15 2 30 

TeoHa I Hlstórla de l'Educació 53 6 17 11 O O 18 

Didact lca de les Cleneles Experlmentals I Matematica 25 4 3 17 1 O O 

Oidactica i Organltzacl6 Escolar 63 4 3 19 13 4 1 19 

Oid,ktica de la Uengua I la Li teratura 40 1 3 S 18 2 O 11 

Oidact ica de les Ciencles Socla ls 15 2 2 8 O O 2 

Oidactica de l'Expressló MusIcal i Corpora l 37 2 22 2 O 9 

Oidactica de l'Expressló Visual i Plastlca 18 O 3 3 7 O O S 

leE 8 O O O O O O 8 

Total DiYIsl6 Y 3" 2. 20 71 12. 24 3 102 I 
CU: Catedratic CI'Unlversltat; CEU: Catedr.Jtlc d1:scola UniYersit.!lriil; TU: TItular d'Univmtat; TEU: TItular d'Escola Universitaria: AS: Assotiat; Al: A¡udant: AT: Altres 
(~mo!rit, visitant I substitut), 



Centres adscrits 

Centre Docent d'Ensenyament Superior "Abat Oliba" 

Oret 
Economia 
Adminlstraci6 i Oirecci6 d'Empreses 
Total 

lnstitut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) 

Ciencles de l'Activitat fisica i l'Esport 

Escola Universitaria d'Infermeria "Mare de Déu del Mar" 

Infermerlil 

Escola Universitaria d'Infermeria "Sant Joan de Déu" 

Infermerla 

Escala Universitaria d'lnfermeria "Santa Madrona" 

Infermerla 

Escola Universitaria de Treball Social de la Generalitat 

Treball Social 

Escola Universitaria d'Hostaleria i Turisme-CETT 

Turlsme 

Centre d'Ensenyament Superior de Nutrició i Dietética (CESNID) 

Nutricló Humana i Dietética 

Escola Superior de Cinema ¡ Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) 

Cinema I Audlovisuals (TP) 

Escola Superior de Relacions Públlques 

Reli!lcions Públiques i ComunicaclÓ de les Organitladon s (TP) 

Total d'alumnes als centres adcrlts 

TP: Titol propl de la Unive rsitat de Barcelona Impartit en un centn': ~ d=it 

B02 
160 
790 

1.752 

614 

261 

389 

243 

BBB 

1.3 32 

2BB 

270 

360 

6.397 



Resum de dades deis estudiants 
i del professorat 

Estudiants de primer i segon cicle 

Resum per e nsenyament 

DIVISl61 11 . 784 7.421 63,0 2.522 

Facultat de Selles Arts 1.842 1.218 66,1 387 

• Selles Arts 1.842 1.216 66,1 387 

Facultat de Filosofia 1.281 568 44,3 ", 
• filosofia 1.281 568 44,3 246 

Facultat de Filología 4,023 3,047 75,7 934 

• filología 11 9 81,8 O 

• Filología Alemanya 311 2Sl 80, 7 " 
• Filología Ang lesa 814 "8 82, 1 m 

o Fllologla Classica 229 ISO 65,5 57 

• Filología Arab 130 93 71,5 lB 

• Filología Hebrea 40 18 45,0 8 

• filología Catalana '" 513 75,8 125 

• Filología Hispanica 890 ,,, 74,5 230 

• filología Francesa 154 123 79,9 lB 

• fllologla Italiana 169 135 79,9 23 

• Fllologla Portuguesa 51 37 72,5 8 

• Fllologla Gallega 30 20 66,7 7 

• Fllologla Eslava 125 88 70,4 18 

• filología Romimica 175 121 69,1 23 

• LlngQistlca 117 90 76,9 47 

• Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 100 68 68,0 79 

Faculta t de Geografia i Histor ia 4.638 2 .588 55,8 955 

• Geografia i Historia 

• Geografia BO' 31' 39,1 L30 

• Historia 2.331 1.134 48,6 451 

• Historia de l'Art 1.081 844 78,1 23l 

• Antropologia Social i Cultural 420 295 70,2 L43 

1.610 

'" 
291 

133 

133 

S7S 

34 

34 

139 

15 

21 

13 

89 

106 

24 

19 

, 
8 

20 

" 
21 

'11 

" 
94 

300 

123 

58 
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Total Dones % dones Estudlants nOus Tltulat5 

DlV151Ó 11 23.233 12.847 55,3 4.810 3.234 

Faeultat de Cieneles Económlques I Empresarials 8.833 4.398 49,8 1.773 1.355 

• Cleneles Económlques I Socials 51 

• Economla 2.288 1.043 45,6 397 289 

• Admlnlstraci6 i Direccl6 d'Empreses 4.379 2.167 49,5 819 58' 

• lnvestigacl6 i Tecniques de Mercat '" m 50,0 97 50 

• Sodologla 737 <SO 62,3 183 142 

• Estadística 315 160 50,8 71 65 

• Clendes Actuarials I Flnanceres 20< 100 49,0 70 42 

• Estudls Immobiliaris i de la Constrocci6 TP 2" 123 43,3 60 87 

• Tributari 1 Comptable TP 35< 210 59,3 76 " 
Facultat de Dret 9.160 5.699 62,2 1.999 1.282 

• Dret 5.435 3.333 61,3 858 682 

• Gestl6 I Administracl6 Pública «6 301 67,5 121 74 

• Ciendes Polítiques i de l'Administracló 216 121 56,0 86 42 

• Relacions Laborals 2.079 1.468 70,6 5'0 304 

• Criminologia I Política Criminológ ica TP 686 346 50,4 271 120 

• Investlgaclo Privada TP 298 130 43,6 123 60 

EU Estudls Empresarlals 5,240 2.750 52,S 1.038 597 

• Ciencles Empresarials 4.667 2.403 51,S 883 529 

• Empresa lnternacion¡¡1 TP 533 330 61,9 136 68 

• Auditorla-Censura Jurada de Comptes TP 40 17 42,S 19 

DlVI51Ó 1ll 7.682 4.084 53,2 J.454 1.021 

Facultat de Física 1.426 375 26,3 301 187 

• Física 1.184 352 29,7 250 149 

• Enginyerla Electrónica 242 23 9,5 51 38 

Facultat de Geologia 791 352 44.5 172 68 

• GeQlogla "6 251 51,6 1!6 58 

• Enginyeria Geológica 305 101 33,1 56 10 

Facultat de Matematiques 758 372 49,1 136 68 

• Matematiques 758 372 49,1 136 68 

F¡¡cultat de Química 2.399 1.405 58,6 415 '" 
• Química 1.887 1.172 62,1 324 289 

• Englnyerla Química 512 233 45,5 91 8 

Facultat de 61010gia 2.308 ),580 68,5 <JO 401 

• 6ioquímica 157 93 59,2 67 45 

• 61010gla 2.151 1.487 69,1 363 356 

n>: Tilol propl. 



I 
DlV/516 IV 

Facultat de Medicina 

• Medicina 

Facultat d'Odontologia 

• Odontologia 

EU d'lnfermeria 

• Infermeria 

• Podología 

Facu ltat de Farmacia 

• Farmacia 

• Ciencia i Tecnologia deis Aliments 

Facultat de Psicología 

• Psicología 

I DJVIS¡Ó V 

Facultat de Formació del Professorat 

• Mestre-Especiali tat Primaria 

• Mestre-Especialitat Educació Infantil 

• Mestre-Especialitat Educacló Primaria 

• Mestre-Especialitat Uengua Estrangera 

• Mestre-Especialitat Educació Física 

• Mestre-Especiali tat Educacló Musical 

• Mestre-Especialitat Educaci6 Especial 

• Comunicació Audiovisual 

Faculta t de Pedagog ia 

• Pedagogla 

• Educacló Social 

• Pslcopedagogia 

Facultat de Biblioteconomia i Doc:umentació 

• 61blioteconom ia i Documentacl6 

• Doc:umentació 

i DIVISIÓ IlDlVISl6 III 

Facultat de Geografía i Historia/Facu ltat de Fisica 

• Meteorologia I Climatologia TP 

TP, Titol propio 

Est"d.ants 2000-01. D.stnbuclo pe. d."'SID 

oo ... ."J 
13,5 % 

Activitat docent I 75 

TOTAL Dones % dones Estudlllnts nous Tltulllts 

8.819 6.805 

lA43 1.028 

lA<l3 1.028 

608 43< 

60s 434 

1.263 1.030 

1.008 856 

255 174 

2.539 1.973 

2.384 1.865 

155 lOS 

2.966 2.340 

2.966 2,)40 

5.537 4.488 

2.803 2.2.03 

497 477 

"O 373 

361 307 

482 224 

430 314 

449 "O 

144 88 

2.038 1.752 

1.146 981 

582 491 

310 280 

.,6 533 

528 398 

168 !35 

23 8 

23 8 

23 8 

77,2 1.735 

71,2 24' 

71,2 ,,, 
71,4 124 

71,4 124 

81,6 377 

84,9 310 

68,2 67 

77,7 419 

78,2 360 

69,7 59 

78,9 573 

78,9 573 

81,1 1.727 

78,6 883 

96,0 135 

84,8 136 

85,0 121 

46,5 133 

73,0 128 

93,5 128 

61,1 102 

86,0 600 

85,6 263 

84,4 !73 

90,3 1'64 

76,6 244 

75,4 154 

80,4 90 

34,8 23 

34,8 23 

34,6 23 

Tltulat" 2000 

UicendlllS 
(Iri2 .... ddej 

66,1 % 

1,740 

'" 
'" 
100 

100 

347 

290 

57 

51B 

482 

36 

573 

573 

1.165 

572 

3 

14' 

98 

51 

SI 

72 

125 

398 

222 

lOS .. 
195 

161 

3< 
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Estudiants de tercer cicle 

Doct o rat i postgrau 

Dlvisió JI 427 2.677 

Dlvisió 111 518 72. 
Divisió IV 608 2.206 

Divisi6 V 202 750 

I Total UB 2 .634 7.324 I 

Est udiants als centres adscrits 

Ensenyaments homologats 5. 735 

Ensenyaments propis 662 , 
To t a l 6.397 ~ 

Dades del professorat 2001 

Professors per divis ions i cat egories* 

Dlvlsi6 I 106 • 345 49 31 o 20 166 741 

Dlvisió 11 96 29 236 188 235 o 80 78 942 

Dlvis ló III 125 o 432 16 50 o 56 133 812 

Divlsló IV <O, 3 <OS 92 "8 319 38 185 1.399 

Dlvlsló V 20 20 71 120 " o 3 102 360 

I To till UB ' 56 S. 1.489 . 65 588 319 197 ... 4 .2541 
CU: ClIledralie d·un)l/e,.,;itat; CEU: ClIledratle d'escola unll/er.;itári~ ; TU: tilul~r 

d'unlversltat ; TEU: titular d'esa>I, un'I/e<slt/lria; AS: assodat; .asM: AsSOOill! 
Medie; AJ: iIIiud~nl; AT: iIIllm (professor ...... rit. visilan! i substitut) . 

• AgregillCió a partir d.,1 nomb<e de professors adsaits a cada o:Iepartllment. 

Oi " isió T 

[)j"isió II 

Oi"isió J[J 

Oi"iSiÓ IV 

OMs;ó V 

0% >0% <0% W% ,,% 100% 

Oo¡:tor~t • Postg ,au I 

- studlants !lIs centres adsults 2000-200 -
' "' 1.······· .. ", 
E¡:onom ia " O 

'" 1.······· .. 1'" 
Acti" it"t Física 
I Esport JI ••• " ... '" 
Inferrneria • ." 
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Professors per div isions i sexe Professors per cat egories i sexe 

0,,,ISI6 Total Oones % dones CIl lcIIO,I. Total Dones % dones 

I Dlvisió I "1 336 45,3 CU 456 75 16,4 

Divisió 11 '42 312 33,1 TU 56 28 50,0 

Dlvisió iII 812 252 31,0 CEU 1.489 551 37,0 

Divlsló IV 1.399 587 42,0 TEU 46S 255 54,8 

Divlsió V 360 21' 60, 8 AS 588 242 41,2 

I Total UB 4.254 1.106 4 0,1 ASM 31' 104 32,6 

Al 197 113 57,4 

AT 684 338 49,4 

TOTAL 4.254 1.706 40,1 i 

I 



Accions per a la millora 
de la docencia 

Innovació docent a la UB 

Durant aquest curs les accions engegades en I'ambit de la in

novació docent han estat, d'una ba nda, la convocatoria per a 
la identificacló i el reconeixement de grups d'innovació do

cent i, de ¡'altra, la desena convocator ia (convocatoria de 

2000) d'ajuts a projectes de formacló del professorat, Inno

vació docent i avaluació. 

Grups d'innovació docent a la UB 

L'objecte d'aquesta convocatoria ha estat la ident ificadó i el 

reconeixement de la qualitat deis grups d'innovació docent 

de la UB per tal d'estimular la mUIera de la docencia, la parti
(ipaciÓ en ¡nnovacions docents susceptibles d'avaluació i la 

recerca sobre els processos d'aprenentatge i els sistemes 

d'avaluació en I'aprenentatge universitario 

5'han convocat quinze ajuts per un import total de 

10.500.000 PTA, que s'han de distribuir entre els millors 

grups d'innovacló docent que prevlament hagin estat iden

tiflcats, s'ajustin a les bases d'aquesta convocatoria I pre

sentin un projecte relacionat amb la docencia en I'ambit 

deis objectius comparti t s que els caracteritzen com a grup 

docen t. 

Complementariament als ajuts concedits, la condició de 

membre d 'un grup d'innovació permet gaudir d'altres pos

sibilitats com ara el reconeixement, a efectes d'i nformació, 

davant les comissions avaluadores de selecció ¡concursos 

de places de professorat contractades, interines i/o de pro

fessora t ordlnari, als qu als es present in co m a cand idats 

els membres del grup esmentat. Tambe, com a merit de 

rellevancia especial, aquesta característica permet la in

corporació als criteris de concessió d'ajuts a projectes 

d'innovaci6 docent, de distribuci6 de beques, d'intercanvis 

de professorat i estudiants i de concessió d'ajuts per a 

I'organització de congressos i viatges. Tambe es un reco

neixement, com a merit de rellevancia especial, per optar a 

la distinció Jaume Vicens Vives, convocada per la Generali

tat de Catalunya a l'excel'lencla docent a titol individual i 

col·lectiu. 

Els grups d'innovació docent es constitueixen per coherencia 

d'objectius docents comuns i s'identifiquen amb alguns deis 

indicadors següents: 

• Assignatura, materia o familia d'assignatures. 

• Partlcipació de membres del grup en proj ectes d'lnnova

ció docent su bvencionats en el marc del Programa d'in

novacló docent (PlD) de la UB o en altres projectes sub

vencionats i orientats a la millora docent. 

• Experiencies d'intercanvi i de posada en com ú de practi

ques docents en I'ambit deis credits practics, les practiques 

i els practlcu ms per ensenya ments. 

• Experlencies comunes pe l que fa a la innovadó en I'avalua

ció deis aprenentatges deis estudiants per asslgnatura, fa

milia d'asslgnatures Vo mater ies i ensenyaments. 

• Experiencies compart ides pel que fa a I'elaboracló de siste

mes de docencia semipresencials o a distancia. 

• Programes comu ns d'acci6 tutorial i d'orientació academica 

per ensenya ment o ce ntre. 

• Accions d'atenció especial davant difi cultats d'aprenen

tatge deis estudiants per assignatures, famílies d'assigna

tu res i/o materies i ensenyaments. 

• Altres indicadors que, segons el parer del grup de profes

sorat que proposi la constitució del grup, es considerin 

d'interes especial per a la millora de la qua1itat docent i 

d'un abast equiva lent als anteriors. 

El professorat pot pertanyer a un mateix departament o a di

ferents departaments i/o divisions de la UB. 

El nombre de membres del grup ha de ser com a mínim de 

quatre i com a maxim de setze, deis qvals la meitat, com a 

mini m, hauran de ser professors ordinaris. També en poden 

formar part els professors associats i els becaris de recerca i 

docencia. 

Els grups es const itueixen per acord deis membres, sense 

que aixó afecti tot el professorat que imparteixl docencia en 

les assignatures o materies que identi fiquen els grups. És 

condició indispensable, pero, que un professor o una profes

sora no pot formar part de més d'un grupo El coordinador del 

grup ho és a proposta deis membres que sol· liciti n la const i
tució del grupo 

El nombre total de grups soHlcitants ha estat de 73, amb una 

participaci6 de 567 professors i professores. La comissió 

Academica de la Junta de Govern, en la sessió del dia 9 de 

novembre de 2000, va aprovar la identificació i el reconeixe

ment de 51 grups d'innovació docent. 
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Ajuts a p rojectes de formació del professorat, 

innovació docent i ava luació 

Com en el curs anterior, s'han engegat un conjunt d'accions 
per a la millora de la qualitat docent, estructurades en els 

ambits següents: 

projectes de formació del professorat 

Es propasen ajuts per als següents tipus d'accions: 

• Formació del professorat novell : accions que permeti n (0-
brir necessitats detectades en aquest camp a les diferents 
divisions, mitjanc;:ant alguna activitat especifica i extraor

dinaria, aprovada ¡sol-licitada per alguna divisió (postgraus 

o similars); projectes que es dissenyin des de les divisions 
de plans d'actuaci6 Informativa / formativa adrec;:ats al pro

fessorat novell en una seqUencia maxima de dos anys. 

• Dinamització pedagógica: Projectes de formació relacio
nats amb jornades de debat, reflexió i/o intercanvi d'ex
perienCies docents¡ seminaris per a la millora de la me

todologia i el foment de la innovació i I'avaluac:ió de la 
docencia; activitats adre~ades a coHectius docents d'un 

mateix departament, centre o divisió, en matenes o temes 
que responguln a les prioritats assenyalades en els plans 
institucionals de millora docent de les divisions. 

• Formació per a la Integració de les tecnologies (TIC) en els 
processos d'aprenentatge ¡ de docencia: projectes que fo
mentin la implantacló de nous estils docents i que també 
combinin I'activitat lectiva presencial del professorat amb 

I'autoaprenentatge de I'alumnat. 

• Formació per a la innova ció docent I metodologica : projec
tes de forma ció del professorat que responguin a les ne
cessitats de formaci6 derivades deis plans d'actuac:ió deis 
grups d'innovac:ió docent, que potencfin el seu desenvolu

pament, la gradaci6 de la formaci6 per al disseny educatiu i 
les exigencies tecnológiques que se'n deriven. 

• Formació en l'avaluaci6 deis aprenentatges : projectes que 
permetin la identificació deis objectius terminals deis apre

nentatges per materies i que permetin el disseny i I'a
plicaci6 de metodes ¡ tecniques d'avaluació deis aprenen

tatges deis alumnes per materies. 

• Formaci6 en I'acció tutoríal: projectes que dinamitzin plans 
d'acció tutorlal d'ensenyaments, tant per consolidar o mi
llorar actuacions anteriors, com per iniciar nous plans ex

perimentals adaptats a necessitats concretes detectades 
pels consells d'estudis en I'ensenyament corresponent. 

• Formació per a la realitzacló Ila coordinació de programes 
de millora docent, practiques i practicums: actuacions de 
formac:ió del professorat que col ·labora en programes 

de millora docent impulsats per organs insti tuclonals de la 
Universitat i que tlnguin com a objectiu generiC la potenc:ia
ció o conso lidacl6 d'aquells programes, I'adaptació a la 

normativa vigent, les noves demandes soc:ials o la necessi
tat de renovar el professorat que hi participa o motivar i in
centivar les persones que hi estan implicades . 

• Formació en dlssenys didactics semipresencials: projectes 
adre¡;ats al disseny i I'operativitat de materies Vo cursos 

semipresencials. 

Activitat docent I 79 

Desenvolupament de recursos docents 

(amb suport paper i amb suport multimecJia) 

• Elaboracló de textos i materials docents: textos guia I ma
nuals en catala, amb suport paper. 

• Disseny i elaboració de programes en suport vídeo: pro
grames per al desenvolupament individual o del grup 
classe. 

• Dossiers electronics i pagines web: projectes que tenen 
com a objectlu la transmissió electrónica de la informaci6 i 
que serveixen de complement a la docencia presencial, de 

manera que el professorat pugui crear, editar I publicar els 
materia ls complementaris en format digital. 

• Dissenys interactius en línia de primer nivell : projectes que 
impliquin la utilitzacl6 de dissenys instructius senzills i apli

cacions interactives en línia deis t ipus següents : hipertex

tos, dlssenys tutorials, dissenys tutorials interactius mul
timedia, entorns web, etc. 

• Dissenys Interactius complexos: projectes fonamentats 
en rus de dissenys instructlus complexos i en la utilitza
cio d'aplicacions interactives d'alt nivell, com ara dis
senys tutorials InteJ.ligents, programes de simulació i de 

models, sistemes experts, etc. Els projectes seran duts a 
terme per equips que gaudeixin d'una capacitat operati
va suficient i provada que permeti garantir-ne el funcio

nament autonom en els processos de desenvolupament 
tecnic. 

Projectes d'avaluació 

• Ava luaci6 i diagnostlc de I'accio docent: demandes d'ava
luació sorgides deis departaments, consells d'estudis, cen
tres, etc., que volen t reballar propostes complementaries 
al model institucional i, per tant, més especifiques i ajusta

des a les seves necessitats. 
• Avaluació deis aprenentatges deis estudiants: projectes 

adre¡;ats a experiencies innovadores en els planteja
ments estrategics de I'avaluació deis processos d'en

senyament I aprenentatge o en I'elaboració d'instruments 
d'avaluaclo. 

• Estudis de rendlment de I'alumnat: estudis per a I'ex
ploraci6 i el dlagnostic del rendiment de I'alumnat i per a 
I'elaboració de propostes de millora del rendiment. 5'hi in
clouen experiencles, com ara estudis sobre el fracas esco

lar, I'abandonament, etc. 

Projectes d'innovació en plans I acc/ons docents 

Nova Hnla de projectes orientada cap a la realitzacio d'expe

riencies deis tipus següents: 

• Revisió deis plans d'estudis derivats de les accions d'ava
luaci6 institucional: projectes orientats a la revisió parcial 
deis plans d'estudls deis ensenyaments com a resultat deis 

processos d'avaluaci6 institucional. 
• Disseny ¡ elaboracio de credits transferibles (European 

Credits Transfer 5ystem): projectes per a I'elaboracio del 

pla docent d'assignatures obligatories o tronc:als adaptats 
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a les condlcions del sistema europeu de credits transferi

bles. 
• Disseny de practicums, practiques i projectes de ti de car

rera : propostes de nous dissenys que incloguin I'analisi i 

l'avaluació de la implementadó. 
• Altres plans i acclons docents: propostes d'inclusió i analisi 

de materies complementaries en el currículum basíc. 

L'avaluació, la selecció j la concessíó deis ajuts es realitza en 

virtut deis criteris següents: 

• Criteris de coherencia 
• Afinitat i congruencia amb les línies d'acció prioritaria de 

la Unlversitat. 
• Afinitat i congruencia amb les línies d'acció prioritaria 

identificades com a tals en el marc del contracte progra

ma de la UB. 
• Coherencia amb les línies preferents del pla de millora 

docent de la divisió. 

• Criteris de consistencia 
• Rellevancia del contingut I la qualitat innovadora. 

• Espedficitat i claredat deis object ius. 

• Criterls de vlabilitat 
• Viabilitat d'implementació del projecte en el marc insti

tucional del centre, de la divisió i de la Universitat. 

e Ponderadó del cost corresponent. 

• Criteris de credibilitat 
• Pertinenc;a a un grup reconegut de la UB. 
e Experiencies previes de les persones que integren el pro

jecte. 
e Possibilitat d'avaluació i impacte del projecte . 

2000-2001 Selles Arts,' 
Física,' Medicina, 
RelaCiOnS Laborals, 
Gestló I 
Admlnlstració 
Publica, Cléncles 
Politlques, 
Economla, 
Admlnlstració 
d 'Empreses, 
Investigació i 
Técniques de 
Mercat", Clencies 
Actuarials" , 
Estadistica ' ~, 
Antropologla 
Social ' ~, 
Pslcologla .... 

Ciéncies Morlolbgiques i 
Odontoestomatologia (parcial), 
Biologia cel·lular i Anatomla 
Patolt'J.gica (parcial), 
Microbiologia i Parasitologia 
Sanitaries (parcial), 
Farmacologia i Química 
Terapeutíca (parcial), Medicina, 
Cirurgia i Especialitats 
Quinírgiques, Obstetricia, 
Ginecologia, Pediatría, 
Radiologia, i Medicina Física, 
Psiquiatria i Psicobiologia 
Clínica, Salut Pública i 
Legislació Sanitaria, 
Personalltat, Avaluació, i 
Tractament Psicológic, 
Metodologia de les Ciimcies del 
Comportament, Psicologia 
Social, Psicologia 6asica, 
Psicologia Evolutiva í de 
l'Educació, Ciencies 
Fisio lóg iques 1, Ciencies 
Flsiolog iques TI 

Selles Arts I Flslca són del P!"09rama 20<10 ~r6 han ,,,bu! la vls itll del comité 
extem a plindpls d'aquest curs académk. 

Han desenvolu~t la fase d'autoevaluacló durant aquest curs academic, pero 
la Visita e~tema es despla~ al curs vll\ent. 

S'han presentat 337 projectes en les diferents comissions 

academiques de la UB I s'han concedit ajuts a 217 projectes, 
cosa que representa un 64% de les soHicituds. 

Accions de millora derivades 
de I'avaluació d'ensenyaments 
dins del pla de qualitat 

L'avaluacló d'ensenyaments que es va inicia r en el curs 

academic 1995-1996, tanca en aquest curs academic el cin
que cicle d'avaluacions. 

Des de I'any 1998, la programació d'ensenyaments a avaluar 
en cada curs academic es duu a terme de manera conjunta 
amb la resta d'universitats catalanes, en el marc de l'Agencia 

per a la Qua litat del Sistema Universitari a Catalunya. Els re
su ltats d'aquestes avaluacions (tant transversals com indivi

duals), es recullen a l'Informe Anual de l'Agencia , que es pot 
consul tar a la seva pagina web (www.agenqua.org ) . 
Del programa 2000-2001, en el moment de tancar aquesta 

Memoria s'han complert les fases interna i externa de la ma
joria de les titulacions, restant per a principis del curs vinent 

els informes finals, que inclouen les propostes de millora. 
Durant la primera part de I'any 2001 s'ha t reballa t en el mar( 

de l'Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari a Cata
lunya, la planificació plurianual deis propers 6 anys conjunta· 

ment amb la resta d'universitats públiques catalanes, com 
també en la nova metodologia d'avaluació a aplicar en el pro· 

per curs academlc de manera pilot . 
El detall d'ensenyaments i departaments avaluats en aquest 

curs academlc és el següent: 

Ensenyaments 

" -

Departaments I 

,. -
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Durant aquest curs academic, l'Agencla en coHaboradó amb 

les Universitats ha elaborat una guia especifica per a I'ense

nyament de Medicina, j s'ha comenc;at a treballar el que sera el 

nou model d'avaluacló per als propers 6 anys. 

També s'ha desenvOlupat la guia pilot del seguiment que pre

ten donar suport als ensenyaments que després de tres anys 

d'haver-se avaluat, volen revisar les millores desenvolupades ¡ 

els resultats aconseguits, per tal de reajustar el pla de millora 

abans de la propera avaluació. Aquesta guia ha estat deserlVo

lupada tenint en compte I'experi¿mcia pilot feta a la Facultat de 

Química de la UB en el curs academic 1998-1999. En el cas de 

la UB aquesta guia s'esta apllcant durant aquest curs en els en

senyaments de Farmacia i d'Educació Social. 

Obj ectius i resu ltats 

l'objectiu d'aquest procés és, amb caracter prioritari, oferir 

al propi ensenyament i a la Universitat un metode sistematic 

i contrastat amb experts externs, que els ajudi a detectar els 

punts forts i els punts febles, i a definir les accions de millora. 

Pero també té com a objectiu el retiment de comptes cap a la 

societat. 

Els resultats queden recollits a l ' Informe Anual de l'Agen

cia. En el cas de les avaluacions transversals, l'Agencia en

carrega un informe de sintesi del conjunt de les avalua

cions d'una determinada titulacló, que queda recollit tam

be en el seu Informe Anual . Aquest informe, lIiurat a tots 

els carrecs academics de la UB i membres deis comites in

terns, es pot consultar com deiem abans a la web de 

I'Agencia (http :// www.agenqua.org). 

Les millores mes significatives derivad es de I'avaluació es 

concentren en: 

1. La millora de la informació, I'atenció i I'orientació als es

tudiants que en molts casos condueixen a una millora del 

rendiment academlc. 

2. Accions de formadó al professorat que tracten de millo

rar la quali tat de la docencia mitjanc;ant la formació del 

professorat tant en temes pedagogics i didactics com en 

I'apl icadó de nous programes informatics i tecniques 

d'avaluació I aprenentatge deis estudiants. 

3. Accions d'orientació amb estudiants en situadons espe

cials. Ates que I'apllcació de les norma ti ves de penllanen

da ha provocat la pérdua de pla¡;a universitaria en alguns 

estudiants amb baix rendiment, s'han ofert programes de 

millora en habits i tecnlques d'estudi als alumnes afectats. 

Ava luaci6 de I'aedo docent 

L'avaluació de la qualitat docent del professorat de les dife

rents titulacions de la UB s'ha plan ificat d'acord amb els dos 

semestres del curs academlc. Com cada any, aquesta planifi

cació s'ha fet en coord inació amb els diferents caps d'es

tudis. L'enquesta, que és I'instrument quantitatiu que recull 

I'apinló de I'a lumnat, s'ha passat les dues ultimes setmanes 

de classe seguint les Instruccions del GAIU. En total, sumant 
els dos semestres del curs 2000-01, s'han recollit 45.277 
enquestes i s'han avaluat 1.312 professores i professors de 

34 ensenyaments. 
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D'altra banda, durant el segon semestre del curs s'ha fet una 

prova pllot de camp, amb la coHaboració del GAIU, d'una 

proposta de nou model d'avaluació de la qualitat docent a la 

Facultat de Psicologia. Aquest nou model esta basat en la re

collida d'opinions de quatre coJ.lectius diferents mltjan¡;ant 

sis instruments d'enquesta. les opinlons són recollides del 

professorat mateix, de I'alumnat, del Consell d'Estudis ¡deis 
consells de Departament. 

En la preva pilot s'han desenvelupat les accions següents: 

• Enquesta de satlsfacció a 1.650 alumnes. 

• Enquesta d'importilncia a 255 alumnes. 

• Enquesta a 55 professors. 

• Enquesta al Consell d'Estudis de la titulació de Psicologia 
(encara en procés). 

• Enquesta als consel ls de Departament de la mateixa titula
ció (encara en procés). 

• Recollida d 'oplnions sobre I'instrument i el proces a 
I'alumnat enquestador. 

• Recollida d'opinlons sobre I'instrument i el proces a tot 
I'alumnat enquestat. 

• Entrevista al professorat que participa en la prova. 

Amb aquesta prova es pretén assolir els objectius següents: 

• Perfeccionar ¡ validar el proces. 

• Perfeccionar j val idar els instruments utilitzats. 

• Valorar les necessitats del proces en recursos. 

• Valorar la v iabilitat del model per a tota la UB. 

Forum telemátic 

Durant el CUfS 2000-01 el Forum Telematic de Docencia Uni

versitaria ha continuat la seva consolidació com a espai vir

tual de trobada I d'informació per als docents universitaris. 

En aquest sentit, el funcionament del projecte ha estat simi

lar al d'altres anys, encara que actualment s'estan introduint 

algunes novetats. A més d'aquesta consolidació, es continua 

treballant en altres línies, com ara: 

• La investigado sobre el forum (inscripcions, ús que es fa de 
I'espai, etc.). 

• la reflexió sobre les linies de futur que s'han de seguir; 

com ara la creació d'una nova secció formativa. 

• La difusió del Forum mitjan¡;ant les eines telematiques dis

ponibles, a mes de la Jornada del CinQue Aniversari I de la 

presentació de futures ponenCies en coogressos intema

cionals, com el ~Virtual Educa 2001". 

• La coHaboradó amb altres organismes que treballen en el 

camp de la docencia universitaria. 

Les principals activitats que s'han continuat realitzant periodi

cament són les del forum de debat mateix (amb la difusió men

sual de conferéncies telematiques a traves de la lIista de distri

bució del Forum, les posteriors preguntes sobre aquestes rea

litzades pels seus autors i els comentaris deis subscriptors) Ila 

selecció ¡ dlfusió de la Informacló d'interes per a la docencia 

universitaria (com cursos, seminaris, jomades, congressos, 

ajuts, beques, etc.), taot a traves del COrTeu electronic com de 
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la pagina web. En aquest moment la lIista de distribució del 

Forum compta amb 400 subscriptors, deis quaJs 272 pertanyen 
a la UB; la resta són d'universitats catalanes, espanyoles i 
sud-americanes. Componen el Forum tres espais: I'espai de 

debat, I'espai d'informació i I'espai de formació. 
Dlns de I'espai de debat, el present curs s'ha centrat en el 
tema Mlnternet en I'ensenyament presencial~, amb la realit

zacló de les següents conferencies: 

• "Internet en la enseñanza presenclalu
, a carrec de Jesús 

Salinas, de la Universitat de les IIIes Batears. 

• "Un modelo semipresencial de enseñanza universitaria en 
los estudios de Comunicación Audiovisual de la Universi
dad de Barcelona», a carrec de Miguel Ángel Aguareles 
Anoro, de la Universitat de Barcelona. 

• "Implementación telemática: retos y desafíos", a carrec de 

Marina Romeo, de la Unlversitat de Barcelona. 

• "Hacia un portal personal de información instituciona l u, a 
carrec de Miquel Dalmau, del 

• SIAE, Universitat de Barcelona. 
• "La enseñanza a distancia a traves de los fórums on Une: 

factores implicados en el proceso de aprendizaje y reco
mendaciones para su optimización", a carrec de Sonia Gal

ve i Olatz López, del Forum Telematic de Docencia Univer
sitaria, Universitat de Barcelona . 

Pel que fa a I'espai d'informació, aquest ha girat al voltant 
d'activitats especialment orientades als docents universitaris, 

entre les quals destaquen jomades, seminaris, congressos i 
ajuts, així com la facilitació, de manera regular, de bibllografla 
i documentació sobre la docencia universitaria i d'informació 

sobre les novetats de la xarxa que puguin ser d'interes. 
Respecte al nou espai de formació, aquest bien ni s'lnaugura 

una nova secció anomenada Com sobreviure a I'era digital, 
que te oom a objectiu orientar els nostres visitants cap al 00-
nelxement i el profit de les possibilitats que ofereixen les no

ves tecnologies en I'anomenada era del coneixement i les co
municacions. Es tracta d'explorar els recursos telematics i 
multimedia mes útils des del punt de vista de I'interes del do
cent en I'ambit de I'ensenyament universitario 

Quant a la investigació sobre el Forum, es treballa en un es
tudl que pretén indagar aspectes relatlus a la manera mes 
optima de gestionar un espai virtual. 

Aquest curs, a mes, ha tingut com a prioritat la difusió del 
Forum per poder oferir els seus serveis d'una forma mes ex

tensiva a tota la com unitat de docents de la Universitat de 
Barcelona. Els canals de difusió mes habltuals són la web del 

Forum i la llista de distribució, així com la convocatoria de 
jornades i congressos. 

Acords de la Comissió Académica 
de la Junta de Govern 

Plans d'estudis 

• Aprovació de la taula d'adaptació deis estudis conduents al 
diploma superior en Crimino logia per als estudis de 
I'ensenyament propi de la graduació en Criminologia i Polí
tica Criminal. 

• Aprovació de la taula d'adaptacions entre el pla d'estudis de 
1992 i el pla d'estudis reformat de I'ensenyament d'lnfermeria 

de l'Escola Universitaria (EU) d'lnfermeria del Mar. 

• Aprovació de plans d'estudis homologats: Podologia, Rela, 
cions Labora ls, Gestió i Administració Pública, Medicina, 
Ciencies Politiques i de l'Adminlstració, Ciencies del Treball, 

Ciencles Ambientals, Treball Social, Publicitat i Relacions pu· 
bliques, Belles Arts, Mestre (totes les especialitats), Psicope· 
dagogla i Enginyeria Tecnica d'Informatica de Sistemes. 

• Aprovaci6 de plans d'estudis compartits homologats: Cien, 
cia i Tecnologia deis Aliments. 

• Aprovacló del pla d'estudis de I'ensenyament d'Adminis· 
tració i Direcció d'Empreses i taula d'adaptacions entre el 

pla d'estudis de 1992 i el pla d'estudis reformat del CDES 
Abat Oliba. 

• Aprovació del pla d'estudis del titol propi de graduat supe' 
rior en Cinema i Audlovisuals, Impartit a l'Escola Superior 

de Cinema i Audiovisua ls de Catalunya, i proces d'extinció 
del pla d'estudis anterior. 

• Aprovació de plans d'estudis de titols propis: Pedagogia 
Socia l, Formació en les Organitzacions i Arqueologia. 

• Aprovaci6 de la modificació del pla d'estudis del titol propi 
de pregrau de la graduació en Investigacló Privada. 

• Aprovació de I'aplicació excepcional deis prerequisits de la 
Diplomatura en Infermeria per als estudiants que hi han 

accedlt el febrer de 2001. 

• Aprovació de la modificació de I'itinerari curricular especia· 
litzat d'Escult ura Pública de la lIicenciatura en Belles Arts. 

• Aprovació de la modiflcació deis itineraris curricula rs reco· 
manats de la diplomatura en Biblioteconomia i Documen· 
tació i de la llicenciatura en Documentació. 

• Acords d'implantaci6 de plans d'estudis reformats. 

• Canvi d'estudis entre els ensenyaments propls de gradual 
Tributari i Comptable i de graduat en Estudis Immobiliarisi 
de la Construcció. 

• Itinerarl curricular per possibilitar en sis anys la doble titu' 
lació de Dret i Adminis tració i Direcció d'Empreses en el 

CDES Abat Oliba . 

• Aprovació de la memoria de desadscripció de l'Escola Uni· 
versitaria de Treball Social i d'integraci6 de I'ensenyamenl 
de Treball Socia l a la Universltat. 

• Aprovació excepciona l pe r al curs 2001-02 de mantenir la 

docencia de determinades asslgnatures deis plans d'es' 
tudis d'Enginyeria Química i de Geografía que es t roben en 
proces d'extinciÓ. 

• Acord de sol· licitar al Consell d'Un iversitats l'homologaci6 
del titol de diplomat en Treball Social en el c.entre integra! 

segons el pla d'estudls aprovat per al centre adscrit. 
• Acord de sol· licitar al Consell d'Universitats la modiflcació 

de directrius propies de la lIicenciatura en Documentacló. 
• Acord relatiu al proces d'extinció de I'ensenyament d'An' 

tropologla Social i Cultural. 

• Acord per a la no-apl ica ció durant els cursos 2001-02 I 
2002-03 deis prerequisits aprovats de la diplomatu ra en 
Podologia. 

Oferta de lliure elecció 

• Modificacions i noves propostes per a I'oferta de reconeixe' 
ment de credits del primer semestre del curs 2000-01. 
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• Creació d'una subcomissió per estudiar la normativa de 

lliure elecció. 

• Aprovació de propostes de conveni per al reconeixement 
de crMits de lliure elecció per al primer i el segon semes

tres del curs 2000-01. 

• Aprovació de propostes de conveni per al reconeixement 

de crMits de lIiure eleccló per al primer semestre del curs 

2001-02. 
• Aprovació de les asslgnatures de tliure elecció per al segon 

semestre del curs 2000-01. 

• Aprovació de les assignatures de lIiure elecció per al primer 

semestre del curs 2001-02 (oferta de la UB per a centres 

integrats i per a cent res adscrits , oferta de la UPC i oferta 

intercampus). 

• Aprovació d'actlvitats per al reconeixement de credits de 

lliure elecció per al segon semestre del curs 2000~01. 

I AprovaCió d'activitats per al reconeixement de credits de 

lliure elecció per al primer semestre del curs 2001-02. 

• Aprovació de I'oferta de cursos per al reconeixement de 

credits de lliure elecció per a I'estiu de 2001. 

• Aprovació de la regulació per al reconeixement de credits 

de lliure eleccló informatlcs. 

• Aprovació del calendari de publicació de I'oferta d'assig

natures de lliure elecci6 i de preinscripció per al segon se

mestre del curs 2000-01 . 

• Aprovació del calendari de preinscripció d'asslgnatures de 

lliure elecció per al primer semestre del curs 2001-02. 

• Indusió de nous tipus d'activitats especifiques dins I'oferta 

de reconeixement de credlts de IIlure elecció. 

• Aprovació de les dates que s'han de considerar per a cursos 
d'estiu. 

• Aprovacló del nomenament i la composició de la Comissió 
Permanent de Lliure Eleccló. 

• Aprovació de les dates per v incular I'oferta d'activitats de 

reconeixement de credits de lIiure elecció a un determinat 

període, a efectes d'aprovació i de publicació de I'oferta 

aprovada. 

Normativa academica 

• Aprovació de la modifica ció de la Normativa de practiques 

en empreses. 

• Aprovació del procés d'extinció deis plans d'estudis actuals 

en el (as d'implantaci6 del pla reformat amb una primera 

fase curs a curs ¡una segona fase d'implantació completa 

de I'ensenyament. 

• Aprovació de la nova normativa de permanencia: minim de 

(rf!dits que s'han de superar per ensenyament en la fase 
inicial. 

• Aprovació del document ~Procediment general relatiu a 

I'oferta, la preinscripci6 i la matrícula de credits de mure 

elecció" ¡les modlficaclons de la Normativa de credits 
de lI iu re eleccl6, elaborat per la Subcomissió de Lliure 
Eleccló. 

• Aprovacló de les modificacions fetes en la Normativa de 
cn!:dits de lIiure eleccló. 

• Acord d'informar favorablement la normativa academica 

específica proposada per la Comissió Paritaria de 
I'ensenyament d'Enginyeria Geologica. 
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AItres 

• Aprovació del calendarl academic marc del curs 2001 -
2002. 

• Aprovacló de les excepcions al calendari marc del curs 
2000-01. 

• Creació d 'una subcomissió per estudiar la semestra
litat. 

I Aprovació de les modificacions deis accessos als ensenya

ments propis de graduat en Criminologia i Política Criminal 
¡de graduat en Investlgació Privada. 

I Aprovació de I'ampliació deis accessos a I'ensenyament 

propi de graduat en Estudis Immobiliaris i de la Cons
trucciÓ. 

I Aprovació de la modlflcació deis accessos a I'ensenyament 

propi de graduat en Empresa Internacional. 

I Aprovacló de la correcció d'errada consistent a completar 

els accessos a la diplomatura en Nutridó Humana i Diete
tica. 

I Oferta d'assignatures optatives i de lIiure elecció del CDES 

Abat Oliba i modificació de les optatives del CETT. 

I Modificadó de l'equivaIE!ncia en credits de I'activitat especi

fica de I'ensenyament de Farmacia. 

I Aprovació de I'assignatura optativa La interacció en I'equip 

de salut, proposada per I'EU d'Infermeria del Mar. 

I Modificació de I'oferta d'asslgnatures optatives de I'EU de 

Treball Social per al curs 2000-01. 
I Aprovació de la pro posta de la Divlsió IIJ sobre I'e

quivalencia en credits del Pla d'ordenació academlca 

(POA). 

• Acords relatius al proces d'extinció deis plans d'estudis an

tics: ampliació de convocatories per al curs 2001-02. 
I Aprovacl6 de l document "Feina UB". 

I Aprovació de la so l· licitud al Ministeri d'Educació, Cultura i 

Esports de modiflcació de I'acces als ensenyaments de la 

Facultat de Filologia des del batxillerat LOGSE. 

I Aprovació de la inclusió, en els convenis per oferir activitats 

de lliure elecció als estudiants de la UB, d'una clausula de 

no-utilitzaci6 dellogotip ni de cap signe distintiu de la UB. 

I Aprovació del calendari marc del POA. 

I Aprovació de I'acord sobre el comput, en plans d'estudls 

reformats, d'assignatures equivalents no superades. 

I Aprovació de la valldació de la prova per accedir les perso

nes mes grans de vint-i-dnc anys a la graduadó en Rela

dons Públiques i Comunicació en les Organitzadons a 

I'efecte d'accedlr a la llicenciatura de Publicitat i Relacions 

PÚbliques de I'ESRP. 

I Aprovació de la resolució de la convocatoria del Pla 

d'innovadó docent 2000-2001. 
• Aprovacló de la creació del Servei d'Atenció Psicologica de 

la Universitat de Barcelona. 

I Presentació d'un document de proposta de reforma de la 

prova especifica per a I'acces de persones mes grans de 

vint+cinc anys. 
I Acords relatius a les propostes de catedres de promoció 

per merits docents i científics de la Comissió d'Avaluació de 

Merits Docents. 
I Acord excepcional de reconeixement de credits de lIiure 

eleccló a una estudiant de I'EU d'lnfermeria de Sant Joan 

de Déu. 



Atenció a I'estudiant 

Accions d'informació i orientació 

El Servei d'Informaciól Atenció a l'Estudiant (SIAE) i el Gabi

net d'Orlentaci6 Universitaria (GOU) han dut a terme les se

güents accions: 

• Sessions informatives per als al urnnes de nou ingrés i ela

boradó d'un fu ll informatiu. 
• Trobada de professorat de ciEmcies de la terra i el medí am

bient. La Facultat de Geología, en col·laboració amb I'ICE i 

l 'Asociación Española de Enseñanza de las Ciencias de la 

Tierra, ofereix un espai de dia leg ent re els professors de 

secundarla I els professors d'universitat. 

• Jornada de Portes Obertes de la UB. Va tenir lIoc durant el 

mes de febrer de 200 1 amb vu itanta-vu it sessions als dife

rents cent res de la UB. Previament, els centres de secun

daria van haver de sol·lici tar-hi I'assistencia i inscriure's 

per mitja d'una apllcació instal ·lada a la web de la UB. 

Finalment, els inscrits van ser prop de 7.000. A més, tam

bé es van realitzar dues sessions general s a les divisions 

III I IV . 

• Taula rodona sobre la importancia de I'expressió escrita. La 

Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona , amb 

motlu de la presentació del llibre Manual práctico de escri

tu ra académica, d'E. Montolio, M. Garachana , M. Santiago i 

C. Figueras, va organ itzar el dia 27 de febrer de 2001 una 

taula rodona sobre la importancia de I'express ió escrita en 

el món professional. Es va fer la corresponent difusió de 

I'acte a tots els centres de secundaria de Catalunya. 

• Saló AprEm III (Saló de l'Ensenyament del Val les). Es van 
oferlr els llibrets Oferta formativa 2000- 0 1 i Oferta de tercer 

cicle (doctorats j postgraus) . Els dos primers dies van assis

tir-hi estudiants de secundaria, en visites programades. Els 

estudis mes demanats van ser els de dret i els d'INEFC. 

• Saló de l'Ensenyament. L'est ructura de I'estand estava 

configurada per cinc taulells, corresponents a les cinc divi

sions, I un mes per als centres adscrits. 

Es va detectar un volum important de consultes sobre 

col·legis majors i residencies, la qual cosa fa pensar en un 

interes creixent de futurs estudlants provinent s de les co

marques catalanes. 

A través del suport tecnic de UB Media es van instal ' lar cinc 

ordinadors amb punts de consulta. L'aplicació permet ia fer 

consultes a estudiants que o bé no volien esperar a ser ate

sos pels becaris d'informació o be preferien rebre la ínfor
mació per correu electrOnic. 

Es van IlIurar aprox imadament 150 paquets informatius a 
Instituts de secundaria, punts d'informació juvenils i cen

t res de documentació. Aq uests paquets contenien les cinc 

carpetes de les divisions, a més deis fulletons deis dife

rents serveis de la UB. Es van repartir gairebé 25.000 car
petes i, un cop més, les divisions 11 i IV van ser les més de

manades. Les consultes or iginades en els ordinadors van 

ser aproxlmadament un miler . l es soHicituds mes freo 

qüents van ser les relacionades amb els plans d'estudi i els 

accessos des de les diferents opcions de batxillerat i FP. 

• II Jornada s de Servicios de Información Universitarios . La 

UB va assistir a aquestes jornades organitzades pelSOU de 

la Universitat de Sa lamanca. Els t res grans temes t racta ts 

va n ser : Districte Obert 2001, ocupació i feina, i funciona· 

ment deis serveis d'informació universitaris, que van ser 

desenvolupats en conferencies i taul es rodones. 

• Bú st ia de secunda ria. A t ravés de I'adre¡;;a sao@siae .ub.es 

s'han rebut un tota l de 230 consultes, la maj or part relado· 

nad es amb notes de tall , ensenyaments en concret, tras· 

lIats d'expedient i canvis de ca rrera . 

• Conferencies divulgatives . O'una oferta de trenta-cinc con' 

ferencies hi ha hagut vint-i-quatre sol ·licituds. La més de' 

manada ha estat "Entre els gens i la telev isió", del profeso 

sor Anton io Andrés Pueyo. 

• Conferencies generals. S'han dut a terme vuitanta-una 

conferencies de caire genera l en els cent res de secundaria 

(repartits en tota I'area de Catalunya), a carrec deis pro

fessors del GOU. 

• Dia del sol I de la relació sol-terra. El Departament 

d'Astronomla i Meteorolog ia de la UB, en coHaboració amb 

I'ESA i la NASA, va participar a I'IMAX-Port Vell en la intro' 

ducció, proj ecció i taula rodona posterior de la pel·licula 

So/arMax. 

• Excursions geologlques. Se n'ha fet la difus ió per correu 

elect ronic als centres de secundaria de les comarques del 

Barcelones, el Baix Uobregat, el Valles i el Maresme (gaire ' 

bé 400 centres). De moment es reali t zen tres sortides: 

Montserrat, Coll serola i Gava-Garraf. 

• Club de Feina UB. Aquest ciub es va crear per ajudar a la 
inse rció labora l deis estudiants . Se 'n va fer difusió a gaire' 

bé 7.000 estudiants d'últim curs de carrera i a antiC5 

alumnes fins a un any després de la graduació. Es va crear 

la pagina a la web propia: http://www .ub.edu/ sia e/club

fe ina/. 
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Els estudiants hl poden trobar tot un seguit de documen

tació que inclou des de revistes d'ofertes de feina, prem
sa, directoris d'empreses, llibres de tests psicologics i ma

nuals de curriculu ms, fins a la possibilitat d'accedir in
formaticament a webs de cerca de feina. 
També s'hi ofereix un seminari d'i nstruments per buscar 

feina. Aixi mateix, els estudiants poden intercanviar expe
riencies personals i rebre alhora orientació professional i 

academica que oferelx el personal tecnic del servei. 

• Programa d'atenció als estudlants amb discapacitats "Fem 
via". Aquest programa Inclou tres accions: 

• O'una banda, i a través de la matricula solidaria, els 
alumnes interessats poden ajudar altres companys amb 
alguna discapacitat física . 

• De I'altra, s'ofereix un servei d 'orientació específic per tal 

de fer un diagnostic de necessitats educatives persona
litzat. 
1, finalment, s'ofereix I'acció de suport al professorat 

corresponent per tal de poder fer les adaptacions tecni
ques i de mobilitat necessaries . 

Es considera, en I'impres de matricul a, la possibilitat 
per part de I'estud lant d'indicar la voluntat de prestar 

aquesta ajuda. A més, es va crear una pagina web que 
inclou un formulari on pot fer la sol·licitud tant I'estu
diant voluntari co m I'estudiant amb discapacftat i els 

responsables, tant docents com administratius, deis 
centres de la UB que considerin necessari qualsevol ti

pus de supo rto 

• Base de dades deis ce ntres de secundaria d'Espanya. 
S'ha confeccionat una base de dades que inclou els cen
tres de secundarla de tot l'Estat espanyol, que servira 
per pod er fer arribar la informació de les campanyes i in i

ciat ives endegades des del Servei d'!nformació i Ate nció 
a l'Estud iant. 

• Cursos GOU. El Gablnet d'Orientació Univers itaria ofe
reix un conjunt de cursos adre¡;ats a diferents col·lectius 

d'estudiants per tal de donar-los eines i recursos en 
les diverses etapes universitaries. Aquests cursos són 
susceptibles de reconelxement com a credits de lIiure 

elecció. 

• Pla d'acció tutorial: recolllda i buidat de les enquestes deis 
plans d'acció tutorial deis diversos ensenyaments de la UB; 
realització d'una base de dades per tal que els tutors pu 

guin fer el seguiment deis estudlants tutoritzats; recoUida 
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de les dades deis tutors de la U8 per tal d'endegar un espai 
virtual d'intercanvi. 

• 8ecaris GOU. Seguiment de les activitats i tasques realitza
des pel becaris del GOU en les diverses campanyes. 

• Assegurances. Les activitats endegades han estat vincu
lades a la possibilitat d'eixamplar les prestacions en rela
ció amb les cobertures de les assegurances destinades 
als estudiants. En conseqüencia, a més a més de les tas

ques de seguiment de les clausules de la polissa 
d'UNIPSA, s'han fet efectives les cobertlJres per als estu

diants en situacions especia ls. Dintre d'aquest concepte 
es pot considera r : 

• Cobertura deis estudiants en practiques sota la fórmula 
del conveni de cooperació educativa . 

Cobertura d'algunes de les activi tats previstes durant el 
tercer cicle, tant de doctorat com de postgraus . 

• Cobertura deis despla¡;aments inheren ts a les activi

tats practiques realitzades en empreses i institucions i 
fo ra de les instal·lacions de la Universitat de Barce
lona. 

• Programa "Viure i conviure~. Participen en aquest progra

ma la Caixa de Catalunya i diversos ajuntaments i universi
tats de l'Estat espanyol, entre les quals hi ha la nostra uni
versitat, que aporta gairebé el 50% deis estudiants que hi 
participen. "Viure i conviure~ pretén promoure ¡ facilitar les 

relacions solidarles i I'ajuda mútua entre estudiants i per
sones grans que viuen soles sota la fórmula d'un pis per als 

joves a canvi de companyia a les persones grans. Per tal 
d'ampllar I'oferta d'habitatges als estudiants del campus 
de la Diagonal s'han obert contactes amb l'Ajuntament 

d'Esplugues de Llobregat i actualment esta en tramit el 
conve ni que formalitzara aquesta incorporació al pro
grama. 

• "Alcohol, agafa el teu punt". La campanya endegada du
rant el curs 1999-00 per al consum responsable de begu
des alcoholiques, desenvolupada per I'entitat POS (Promo
ció i Desenvolupament Social) en coHaboració amb l'lns
titut Municipal de la Salut de l'Ajuntament de Barcelona i la 

mateixa UB, s'ha mantingut en les mateixes condicions 

Que el curs passat j s'ha millorat la pagina web que l'acull, 
que Incorpora un programa per calcular I'index d'alcoho

lemia. Paral·lelament s'han iniciat les tasques per incorpo
rar a aquesta acció altres substancies toxiques com la co

caina i el cannabls. 

Tecniques de recerca de feina ' 6 Segon cicle de lIicenciatures I ultlm ¡InY de diplomatures 575 500 

Técniques d'estudi I trebal l a la unlversltat* 6 Amb dificultats amb la normativa de permanencia 73 (anual) 

La comunicaci6 com a elna de treball"- 6 79 !3l 

Técniques d'estud l en Infermerla , Nou ingrés a Infermeria (febrer 2000) " 
Técniques d'estud l en dret , Primer cicle de Oret 34 

Construccl6 de textos per a Jurlstes 6 Primer cicle de Oret 47 69 

Prevenció de riscos labarals 6 Oivisió ¡¡¡ 15 

, Cursos ~~litz~ts conjuntllment 11mb 111 fundllCió ua Media 
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Beques genera ls, de col· laboració 
i altres ajuts 

Beca general 

Durant el curs 2000-01 s'han gestionat i tramitat al Servei 
de Gesti6 Academlca 8.008 sol·licituds de beques de regim 

general, de les quals, un cop descomptades les anul-lades, 
es formula una proposta de resolució al Ministeri: 6.364 

han estat per a facultats i escoles i 1.042, per a centres 

adscrits. 

Sol-llcltuds Concesslons 

DIVl51Ó 1 

Facultat de Belles Arts 286 254 

Facultat de Filosofja 105 93 

Facultat de Filologla 588 450 

Facultat de Geografla I Historia 636 510 

I TOTAL DIVISIO 1 .615 1.307 

DIV151Ó 11 

Facultat de Dret 763 600 

Facultat d'Economlques 683 515 

EU d'Estudls Empresarlals 374 237 

TOTAL DIVISIÓ n 1.82 0 1.352 

DIVI5/Ó 111 

Facultat de Blologla 303 267 

Facultat de Física 112 76 

Facultat de Geologla " 49 

Facultat de Matemiltiques 48 31 

Facultat de Química 263 204 

TOTAL DIVISIÓUI 796 627 

DIVIS/Ó IV 

Facultat de Farmacia 281 241 

Facultat de Medicina 234 191 

Facultat de Pslcologla 480 370 

85 73 Facultat d'Odontologla --=----- ---
EU d'lnfermerla 344 298 

I TOTAL DIVISI6 IV 1.424 1.173 I 
DIVI5/Ó V 

Facultat de Pedagogla 538 476 

Facultat de Formacl6 del Professorat 645 569 

Facultat de 61blioteconomla I Documentado 128 162 

TOTAL DIVISIÓ V 1.311 1.137 

CENTRES ADSCR/TS 

Centre "Abat Ohba~ 20 11 

INEFC 205 153 

EU d'lnfermerla del Mar 107 82 

EU d'lnfermerla 'Santa Madrona" 94 78 

EU d1nfermerla "5ant Jean de Déu" 112 " 
EU de Treball Social (Generalitat) 247 198 

Centre d'Ensenyament Superior de 45 30 
Nutricl6 I Dietética 

EU d'Hostalerla I Turlsme (CEn) 211 133 

Escola Super ior de cinema I Audio.,.isuals 1 O 
de Catalunya 

, , , --- ".'~" ... . ... "I 
["'~"1" "', ' 
~",,');- ~, ~.. '~, ~ , , 

TOTAL DIVISIONS 1 CENTRES ADCRITS 8.008 6.365 

El segulment del pagament de les beques generals i de mobi· 

¡¡tat, gestionat tambe pel Servei de Gestió Academica, supo· 
sa el control d'aproximadament 1.434.208.150 PTA, de les 

quals aproxlmadament 655.509.150 PTA corresponen a 
l'exempció de despeses de matrícula d'ambdues beques i 
aproximadament 778.699.000 PTA corresponen a ajuts per 

a lIibres, desplac;aments o residencia, o a ajuts compensato

ris de la beca general. 

Beques de ro'!glm 9"n"ral (Dlstrlbuc,ó p"r d'Ylslons) 

2.000 -
1.500 - -
1.000 -

'DO 

Diy;sló 1 Dlvlsló 11 Divi~ió 111 Divisió 1.,. Divisió V 

Sol-llcltades • Concedides I 

Beca de col ·laboració en departaments 

Pel que fa a les beques de co l·laboració en departaments, 
convocad es pel MEC i distribu'ides pel Consell Social , s'han 
presentat 226 sol·licitud s, de les qua ls han estat con· 

cedides 145 beques, que representen economicament 
50.750.000 PTA. 

La distribució de becaris per divisions i departaments, d'a· 
cord amb les soJ.lici tuds presentades, és la següent: 
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!\10m del departllment Secaros Import 

DIV151Ó 1 

filologiét HIspanica 3 l.050.000 

filologia Catalanét 2 700.000 

Filologlét Anglesét i Alemanya , 1.400.000 

Historia de I'Art , l.400.000 

Prehistoria, HIstOria Antlga I Arqueologia , 1.400.000 

Historia Medieval, Paleografia i 350.000 
Diplomatica 

Historia Contemporimla 2 700.000 

Antropologla Cul tural I Historia 2 700.000 
d'Amerlca I d'Afrlca 

Geografia Fis ica I Analisl GeogrMica 3 1.050.000 
Regiona l 

Geografia Humana , 350.000 

Logica, Historia I Fllosona de la Ciencia 2 700.000 

Historia de la Filosofla, Estetlca I 3 1.050.000 
Fllosofra de la Cultura 

Filosofra Teorética i Practica 2 700.000 

Filologia Uatina 2 700.000 

Pintura 3 1.050.000 

Escultura 350.000 

Disseny i Imatge 350.000 

linguistica General 2 700.000 

hOTAL OIVISIÓ I 4' 14.700.000 

DIVIS1Ó 11 

Oret Civil 2 700.000 

Dret Mercantil, Dret del Treball I 350.000 
Seguretat Social 

Dret Constitucional I Ciencia Polltl ca 3 50 .000 

Econometriét, Estadística I Economla 3 50.000 
Espanyola 

Teorla Soclol09ic/l, Filosofia del Oret I 2 700.000 
Metodolog ia de les Clencies Soclals 

I TOTAL O'IVlSIÓ U 7 1.450.000 

DIVISIÓll1 

610lO9 lét Animal 3 1.050.000 

Biologia Vegeta l 3 1.050.000 

Microbiologla 3 1.050.000 

Genética 3 700.000 

Química Física 2 2.100.000 

Quimlcét Organicét 6 350.000 

Química Analit lca l.050.000 

Enginyeria Química I Metal·lúrgia 3 350.000 

Astronomia i Meteorologla , 700.000 

Estructura I Constituents de la Materia 2 350.000 

Estétdistica , 350.000 

Cristal·lografla , Mlnerétlo!illa I Dlposlts 350.000 
Minerals 

Electronlca 350.000 

Fís ica Aplicada I QptlCét , 350.000 

Geodlnamlca Geoflslca 2 700.000 

Blologla CeHular 2 700 .000 

Bioquímica I Biologia Molecular· Div!sIÓ 111 6 2.100.000 

Fisiologla - Divisió 111 S 1.750.000 
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Nom del deP<lrtament Becan5 Import 

DlVIS/ÓlV 

OencieS Morfolllglques I Odonto 350.000 
Estomatología 

Mlcrobiologla I Parasltologla Sétnitaries 350.000 

Farmacologla I Qulmlcét Terapeutlca , 1.400.000 

Medicina 2 700.000 

Clrurgla i Especlétlltats Qulrurglques 350.000 

Psiqulatrla I Psieoblologla Clínica , IAOO.OOO 

Salut Pública 2 700.000 

Metodologla de les Clencles del 2 700.000 
Comportétment 

Personalitat, Avaluacló I Tractament 2 700.000 
Psicologic 

Psicología Baslca 350.000 

Psicología Social 2 700.000 

Pslcologla Evolutiva I de l'Edueacl6 350.000 

Ciencies Flslolllgiques 1 , 350.000 

Cieneies Flslolllglques 11 350.000 

Bioquímica I Blologla Molecular - 6 2,100.000 
División IV 

Nutriei6 i Bromatologla 350.000 

Farmilcia I Tecnologla Farmaceuticét 5 1.750.000 

I TOTAL 0 1V1SIÓ IV 37 1l.950.000J 

DIV15lÓ V 

Metodes d'lnvestlgacl6 I Dlagnostle en 3 1.050.000 
Educaei6 

Teoria I Hlstoría de I'Educacl6 , l.400.000 

Didactica i Organin:acló Educativa 5 1.750.000 

Didactiea de la L1engua i la Literatura , 350.000 

Nombre de beques de col laboraco" en departaments 

l ".o,. '" 
31.7% 
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Beca de mobllitat 

Durant el curs 2000-01 també s'han gestionat i tram itat al 
Servei de Gestió Academica 607 sol·licituds de beques de 

mobilltat, de les quals, un cop descomptades les anul-lades, 
es formula una proposta de resolució al Ministeri: 395 cor
responen a I'ajut de mobllitat general i 96, a I'ajut de mobi¡¡

tat especial. La dlstrlbució d'aquests ajuts es I'expressada en 
el quadre de I'esquerra. 

L'import aproxlmat corresponent a I'exempció de matrícu

la de beca general i de beca de mobil itatés de 655.509.150 

PTA per a ambdues beques, de les quals 179.778.000 PTA 
corresponen a I'ajut de mobilitat general i 74.557.000 PTA, 
a I'ajut de mobilitat especial, de la beca de mobilitat. 

Sol·lIcltuds Concesslons 

D1V1Sl61 

Facultat de Selles Arts 108 90 

Facultat de Fllosofla 15 11 

Facultat de Filologla 60 49 

Facultat de Geografla I Historia 51 " 
fTOTAl DIVISI6 23. 1'5 ! 
oIV/s/6 JI . 
Facultat de Oret 21 17 

Facultat d'Economlques 43 32 

EU d'Esutlds Empresarlals 9 7 

ITOTAl DIVlSIÓ U 73 5. ~ 
tD1VlSlÓ.!~/ ..... """""'" 
Facultat de Blologla " 17 

Facultat de Fislca , 4 

Facultat de Geologla 2 2 

Facultat de Matematlques 3 3 

Facultat de Química 11 8 

¡TOTAL OIVISIÓ IU 51 3' j 
DIVlS161V 

Facultat de Farmacia 17 11 

Facultat de Medicina 2S 21 

Facultat de Pslcologla 27 l' 
facultat d'Odontologla 20 15 

EU d'lnfermerla 33 28 

~TOTAl DIVlSIÓ IV 122 9. ! 
D1VlS16 V 

Facultat de Pedagogla 28 2S 

facultat de Farmacló del Professorat 23 22 

facultat de Bib!loteconomla I Documentado 16 14 

CENTRES AOSCRlTS 

Centre ~Abat Oliba" • 3 

INEFC 22 17 

EU d'lnfermeriZl del Mar 3 3 

EU d'lnfermerla ~Santa Madrona" 5 5 

EU d'lnfermerla ~Sant loan de Déu" 10 9 

EU de Treball Social (Generalitat) 5 5 

Centre d'Ensenyament Superior de Nutrició 6 5 
I Dietética 

EU d'Hostalerla I Turisme (CETT) 5 4 

~ 1 
TOTAL DIVISIONS 1 CENTRES ADCRITS 607 491 

Nombre de beques de mobllltat 

Olvisló I!l 
8,4 % 

Centres adscrits 
9,9% 

Divisió ¡¡ 
12,0 % 

Programa espanyol d'ajuts per a la mobilitat 
d'estudiants "Seneca", curs 2000-01 

Div j!J6 J 
38,6% 

Pel que fa als ajuts per a la mobilitat d'estudiants ~Seneca', 

s'han concedit setze beques ~Seneca", que representen un 

total de 7.510.000 PTA. 

Unlversotat 
Ensenvament de destonaclo 8ec .... s tmport 

oIV/s/61 

Selles Arts Salamanca 2 970.000 

Geografia Las Palmas de Gran C. , 485.000 

Historia Autonoma de Madrid , 485.000 

F OTAl OIVISIÓ 1 • 1,940.000] 

DIVIS16m 

Complutense de Madrid 235.000 
Biologla 

Navarra 485.000 

I TOTAL OIVISJó m 2 120.000] 
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Unlve.sltat 
Ense"vament de dcstlnacl6 Bec¡ods Imp"l't 

OIV/5IÓ IV 

farmacia 

Ciencia i Tecnologia 
deis Aliments 

Medicina 

Psicología 

roTAL PIVl5IÓ IV 

DIVISIÓ V 

8iblioteconomia 
i Documentacló 

ITOTAl DIVlSl6 V 

- Al 

CENTRES ADSCRITS 

Treball Social 

Navarra 1 485.000 

Granada 2 970.000 

Autonoma de Madrid 485.000 

Salamanca 485.000 

Autonoma de Madrid 485.000 

Granada 485.000 

, 3.395.000 

Salamanca 2 970.000 

2 970.000 

.- ,. " , .. 

Valencia 1 485.000 

TOTAL CENTRES ADSCRITS 1 DIVISIONS 16 7.510.000 

Beques de col·laboraci6 en serveis 

la Unlversitat de Barcelona ofereix als seus estudiants de 

primer, segon i tercer cicles (doctorat) la possibilitat de rea
litzar tasques de col-laboració en diferents serveis i unitats 

de la UB i en ent itats extemes que tenen signats convenis de 
col-laboradó amb la Universitat de Barcelona. La finalitat 
d'aquestes beques és potenciar la formació complementaria 

deis estudiants, tant I'academica com la professional, i alho
ra permetre'ls percebre una retribució economica d'ajuda a 

I'estudi, la qual variara segons les tasques i el nombre 
d'hores de col·laboradó. 

L'atorgament d'aquestes beques s'ha de sotmetre al que dis

posa el Reglament de beques de col· laboració aprovat per la 
Junta de Govern el dia 18 de febrer de 1997 i modificat en 
data 16 d'abril de 1998 i posteriorment en data 13 d'octubre 
de 1999. 

Les beques de col· laborado sol·lici tades per serveis res
ponsables i convocad es durant el curs 2000-01 han es
tat491. 
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Convenís de practiques 

A continuació es detalla el nombre d'estudiants de Ir i 2n ci
cle que han participat en convenis de practiques amb empre
ses alllarg del curs 2000-2001. 

D1VJSJÓ 1 

Facultat de Selles Arts 

Facultat de Fllologia 

Facultat de Fllosofla 

Facultat de Geografla ¡H istoria 

! TOTAL 

DIV¡SIÓ II 

Facultat de Clencies Economlques i Empresarials 

Facultat de Dret 

Escola Univer$ltaria d'Estudls Empresarials 

TOTAL 

DIVl5IÓ II1 

Facultat de Blologla 

Facultat de Geologla 

Facultat de Física 

Facultat de Matematlques 

Facultat de Química 

~ TOTAL 

DIVISIÓ IV 

Facultat de Farmacia 

Facultat de Medicina 

Faculta t de Psicologia 

~ TOTAL 

D1VJSIÓ V 

Facultat de Pedagogia 

Facultat de Blblloteconomla I Oocumentacló 

Facultat de Formació del Professorat 

I TOTAL 

CENTRE5 AD5CRIT5 

Escola Unlver$ltarla d'Hostaleria I Turlsme CETT 

Oivlsi6 IV 
10,9 % 

Convenls en practIques 

OlvIsl6 111 
18, 1 % 

Estudmnts 

42 

103 

2 

65 

232 

832 

229 

284 

1.345 

132 

41 

52 

20 

312 

557 

201 

10 

124 

335 

388 

148 

4 

54. 

63 

, , , 

I 
DivlslÓ I! 
43,8% 

! 

I 

1 

1 
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Cansell d 'Estudiants i Comissió 
d'Activitats d'Estudiants 

Consel1 d'Estudlants 

Les principals funcions del Conseli d'Estudiants són assesso
rar I Informar els estudiants, garantir el funcionament del Pie 
d'Estudiants I la Comissió d'Activitats d'Estudiants i fer un 

control i segulment de les polítiques de la UB respecte als es
tudiants. 
El Consell d'Estudiants treballa prindpalment en dues grans 

arees: organs de govern I de representació d'estudiants, i 
servels a les associacions, cadascuna de les quals agrupa di

versos temes que cal tractar. Cada membre s'encarrega 
d'alguns d'aquests aspectes concrets per ta l d'agilitar les 
tasques I aconseguir que els temes de l dia a dla es puguin re
soldre directament. 

En I'ambit deis organs de govern, s'ha fet un segulment I s'ha 
participat en la Comissló Academica de la Junta de Govern, el 

Patronat de la Fundació Solidaritat UB, la Comissió de Medi 
Ambient i el Comite d'Avaluació Institucional. 
Quant als servels a les associacions, s'ha gestionat el funcio

nament de I'Hotel d'associacions i s'ha fet un esfon; per tal de 
coneixer I'estat pressupostari. 

Ha continuat amb funcionament normal la X@rx@ de 

din@mitz@ció d'estudl@nts, que s'ocupa del servei de cor
reu electronic per a representants d'estudiants j de la gestió 
de la pagina web ¡ del Registre d'assodacions. 

Tambe cal esmentar que s'ha revisat el reglament de la Co
missió d'Activitats d'Estudlants. 

Com a altres activitats destacables, el Conseli va organit

zar les Jornades sobre la Universitat Pública per a Repre
sentants d'Estudlants de la UB i va recoliir-ne les conclu
sions. 

També s'han treballat I'ensenyament europeu i la mobilitat, 
els problemes academics de grups d'a lumnes que han dema

nat suport, les relacions amb la gerencia, les re lacions amb 
el SIAE I el seguiment deis problemes a Radio UB, entre 
d'altres problemes. 

De la mateixa manera, s'ha participat en diferents jornades i 
forums de debat tant a nlvell de la UB com interuniversitari, 
fent atenció especial a les activitats organitzades per la Xar
xa d'Unlversltats Institut Joan Lluís Vives, com ara el III 

Forum Arc Mediterrani sobre Unlversitat i Medi Ambient I les 
trobades d'estudiants. 

Comissió d'Activitats d ' Estudiants ( CAE) 

Segons I'article 154 del Estatuts de la Universitat de Barcelo
na, es constitueix la Comissió d'Activitats d'Estudiants (CAE) 
la qual esta vinculada al Vicerectorat d'Estudiants. Aquesta 
comlssió esta composta majoritariament per estudiants que, 

a partir deis projectes i plans d'actuació presentats, distri
bueixen les partides pressupostaries. 

La CAE esta integrada per set membres, els quals han estat 
votats ¡ designats pels estudiants membres de la Junta de 

Govern. També hl ha un altre membre que hi actua com a se
cretari I que ha estat delegat pel Conseli d'Estudiants. 

Les funcions principals d'aquesta comissió són el control i 

I'execució de les soHicituds de subvenció per a activitats 
d'estudiants, alxi com el control I I'execució de les subven
cions per Infraestructura atorgades a les associacions d'es· 
tudiants registrades a la US. 

Les sol-llcituds de subvenció presentades aquest any han es

tat prinCipalment per a I'edició de revistes i I'organització de 
jornades, conferencies, representacions d'obres de teatre, 
campanyes d'lnformació, xerrades i viatges. Durant aquest 

darrer curs academic el Vicerectorat d'Estudiants ha rebut 
104 so l·lIcituds per a activitats concretes, a les quals ha con

cedlt 5.529.269 pessetes, i 21 sol' licituds d'associacions 
d'estudiants per a Infraestructura , a les qua ls ha concedit 
3.470.000 pessetes . 

Ca l remarcar, finalment, que aquest últim curs la Comissió 
d'Activitats d'Estudiants ha procedit a la modificadó de les 

bases per a la concessió de subvencions a activitats 
d'estudiants. Aquestes bases van ser modificades en la ses
sió de 5 d'abril del 2001 i van ser ratificades posteriorment 
pel Pie d'Estudiants el dia 19 d'abril. 

Acollida d'estudiants estrangers 

Acollida 

A continuadó es detalla el nombre d'estudiants estrangers 
que han estat acolllts per la UB durant 2000-2001. 

Programes d'intercanvi 

ERASMUS-SOCRATES 

Convenls bllllterals 

Intercanvls amb els EUA (SCA, Callfomia-lIIinois, Dartmouth 
I Knox College) 

SICUE-DRAC 

INTERCAMPUS 

Altres programes 

SoHlcitud Individual 

AECI 

MAE 

Distribuc/ó per períodes d'estada 

941 

63 

267 

32 

100 

10 

17 

Ir 2n Curs 
se mestre semestre sen "e, 

Programes d'intercanvi 370 445 
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Distribucló per divisions de destinació de la UB 

D'\I'SIÓ ¡ Dl"is", JI 01"'5,6 111 0''''5.6 IV Oh1l5,6 V Centres adscrlts 

Programes d'intercanvi (exclosos Intercampus) 69S 

AltreS programes 58 

I TOTAL. 753 

Allotjament, Barce lona Centre Universitari 

8a rcelona Centre Universitari (SeU) coordina I dirigeix totes 

les accions destinades a la promeció de la (iutat de Barce lona 

com a centre universitari internacional. Esta integrat pels de

partaments de la Presidencia i d'Universitats, Recerca i 50-

(ietat de la Informadó de la Generalitat de Catalunya, 

l'Ajuntament de Barcelona ¡les universitats amb seu a la du

tat j la seva area d'influencia -Universitat Autonoma de Bar

celona, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 

357 

" 
402 

85 " " " 
16 6 2 

101 73 4. 54 I 

Universitat Politecnica de Catalunya, Unlversitat Ramon Llull 

i Universitat Internacional de Catalunya. 

En el marc deis objectius prioritaris marcats per les institucions 

que integren BCU, s'ha consolidat ~Habitatge Joveu com a cen

tral de reserves d'allotjament per a universltaris estrangers i des 

de la UB s'han iniciat gestions perque els estudiants de la resta 

de Catalunya i de l'Estat espanyol puguin gaudir d'aquest servei 

amb les mateixes condicions que els estudiants estrangers i per 

millorar la capacitat de resposta de BCU especialment pel que fa 

a les estades de curta durada (inferiors a un mes). 



Cursos d'estiu 

Els Juliols de la UB 

La cinquena edlcló d'Els Juliol5, els cursos d'estiu de la Uni

versitat de Barcelona, ha tingut lIoe del 2 al 20 de juliol amb 

un resultat molt satisfactorio Hi han participat 2.577 alumnes 

i 377 professors. 

Els cursos tenen un enfocament multidisciplinari i estan 
oberts a tothom: estudiants universitaris, diplomats, lIicen

ciats, professionals de tots els ambits i totes les persones i 

els coHectius que estiguin interessats en algun deis temes 

que s'hl tracten. Alxi mateix, el professorat participant, que 

és molt nombr6s, és de procedencia molt variada: una part 

Important és professorat de la Universitat de Barcelona, hi 

ha professors d'altres universitats I també professionals de 

diferents ambits. Aquesta diversitat és un deis valors mes 

importants d'Els Ju liols. 

Els cursos tenen una durada de vint hores lectives en torn de 

matí o tarda I poden ser reconeguts com a cred its de lI iure 

elecció i com a credits de promoció docent. 

Enguany són quaranta-quatre els cursos que s'han organít

zat, distribu'its en les seccions tradicionals: Recerca interdis

ciplinaria, Noves arees i nous temes d'estudí, Actualització 

de coneixements I Observatorí geopolític de la Universitat de 

Barcelona; també hi ha els cursos de la Barcelona European 

Universities Summer School de Les Heures, a !'igual que 

I'any passat, i els cursos corresponents a la segona edició 

barcelonina de la Barcelona - Sarajevo Joint Summer Univer

sity. Aquests darrers s'imparteixen en angles i s'inclouen per 
primera vegada dins d'Els Juliols. 

Relació de cursos 

Recerca interdisciplinikia 

• Assaig clínlcs: eines de recerca de medicaments i salut 

• El cosmos: deis mltes antics a la moderna cosmo logía 

• El turisme: primera activitat economica del pa is 

• Medi amblent I salut 
• Reflexlons interdisciplinaries sobre un món tecnificat 

• Els reptes de I'envelliment de la població i la qualitat en els 
sistemes sanltaris europeus 

• Grans escriptores del segle xx 

• Nous territoris entre I'art ¡les ciencies socials: els estudis 

sobre la cultura visual 

Noves arees i nous temes d'estudi 

• Genoma: DNA iON! 
• L'efecte túnel en la física deis solids 

• La seguretat en la societat del risc 

• Sociologla de la sexualitat. Una aproximació a les tendendes 

contemporcmies en estudis de la diversitat sexual 

• Estils de vida i factors ambientals 

• La vida quotidiana a través deis segles 

• 5015 contaminats: problemes i solucions 

Actualització de coneixements 

• Aproxlmacló al món de la neu rociencia 

• Estudiar poesia, ensenyar poesia 

• Mlg seg le de literatu ra espanyola (1950 - 2000) 

• Oiner, politica i poder en un món globalitzat 

• El cinema de la tra nsició del franq uisme a la democracia 

(una revis ió histórica) 

• l nteraccions en els aliments: entre els seus components i 
amb els medicaments 

• Josep Puig i Cadafa lch: renovació arquitectonica i pensa· 

ment a la recerca d'una ident itat 

• La COrona d'Aragó a I'edat moderna 

• La postmodernitat l I'últim art del segle xx 

• La revolució cultural de les biomolecules 

• Lluís Companys i la seva epoca 

• Present i futur del sector farmaceutic 

• Ubica't a mates! Coctel de mates 2001 
• L'Espanya de f ranco vista pel cinema del seu temps 

• L'herencia li teraria: paraules i personatges 

Observatori geopolític de la VB 

• Cap a un món mes o menys igualitari? Globalització, de

senvolupament i cooperacíó 

• Gestió de crisis humanitaries 

Les Heures - BEUSS 

• Finances per a no-financers 

• IntroducClÓ al comen; electronic 

• La intel·lIgencia emociona l com a habili tat clau aplicada al 
treball 

• Marqueting basic 
• El pla de marqueting com a eina estrategica 



• Gestió de la qualitat total 
• La norma ISO 14.000 com a eina de gestió mediambiental 

a I'empresa 
• Noves tecnologies, noves solucions 
. 1 tu, emprens o busques feina? 

Barcelona-Sarajevo loint Summer University 

• Environmental problems in a Mediterranean country and 
scientific approaches to their solution 

• Molecular pathology 

• Reg ional and local finance: theory and pract ice in Eu rope 

El día 5 de juliol es va celebrar I'acte academic central d'Els Ju

liols, amb la participació del profes50r Edward Soja, de l'Escola 
d'Urbanisme de la University of California, Los Ang les (UCLA), 

que va impartir la conferencia ~Postmetropolis. Una introducció 
a la transformació de les metrópolis del segle XXI~, 

Universitat Internacional de Menorca 
lila del Re; (UIMIR) 

Del 10 al14 de setembre de 2001 ha tingut lIoc la sisena edi
dó de la UIMIR, La Universitat Internacional de Menorca lila 

del Rei (UIMIR) és un projecte en el qual col·laboren amb en
tusiasme cinc institucions: l'Ajuntament de Maó, la Universi

tat de Barcelona, la Universitat de les IIIes Balears, la Univer
sitat Jaume I I el Consell Insular de Menorca. 
Aquesta edició ha comptat amb la presencia de vuitanta-cinc 

professors i dos-cents cinquanta alumnes provinents de Me
norca i de la resta de I'amblt IingOistic catal':!. 

El programa d'aquest any ha mantingut trets tradicionals i ha 
incorporat novetats. Com altres anys, hi ha hagut cursos que 

tracten temes d'arqueologia, de prehistoria i d'historia antiga. 
També hi ha estat present el medi ambient, aixi com el turis

me. Els temes nous són I'antropología cultural, la ped"gogia, 
els usos de I'aigua i el cant coral. Ha tancat I'edició d'enguany 

un curs sobre el naclonalisme al segle XXI, tematica que ja 
esta esdevenint tradicional dins la UIMIR, 

Relació de cursos 

• Lesciutats mediterranies d'Hispania i les Balears en I'epoca 
romana 

• Nous processos i models de gestió del desenvolupament 
turístic 

• Biodiversitat I ordenació del territori 
• Les fronteres de I'algua 
• Geologia de Menorca 

• Filosofia i historia de la cultura 
• Pensament critic 

• El cant coral: eina cultural i pedagogica 
• Mites i religions 

• Multiculturalisme I nacionalismes en les democracies actuals 

En acabar aquesta sisen a edlció ha tingut lIoc el 36e Sim

posi Europeu de Biologia Marina, organitzat per la UIMIR, 
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l'Institut de Ciencies del Mar i el Departament d'Ecologia 
de la Universitat de Barcelona, durant la setmana del 17 

de setembre, en I'acabat d'estrenar Teatre Principal de 
Maó, 

La Idea de fer aquest simposi va néÍ)cer arran d'un curs que el 
doctor Ramon Margalef va Impartir a la UIMIR el setembre 

del 1997. El Simposi ha reunit al9uns centenars deis millors 
especialistes en la materia procedents de tot el món. Aquest 
veritable congrés Internacional ha donat un to nou a les acti

vitats de la UIMIR i ha contrlbult a omplir dues setmanes de 
setembre de 9ran activitat universitaria. 

Barcelona-Sarajevo 
Joint Summer University 

La Barcelona·Sarajevo Joint Summer University (BSJSU) es 
una activitat ac:ademica I de cooperac:ió universitaria organit· 
zada conjuntament per la Universitat de Barcelona i la Uni· 

versitat de Sarajevo, amb el suport de l'Ajuntament de Bar
celona. 

L'experiencia de la BSJSU resulta doblement enriquidora per 

al public participant: d'una banda es dóna formació academi
ca, peró de I'altra es produeix un intercanvi cultural entre di
verses comunitats, que també es una forma de coneixe

ment, Aquest intercanvi cultural i de coneixement ha marcat 
les dues edicions realltzades fins ara, ambdues a Sarajevo, el 

setembre de 1999 i el de 2000. L'orientació de I'activitat té 
un altre component afegit: la voluntat de contribuir a 
I'enfortiment del sistema educatiu universitari de Bosnia I 
Herzegovina, tenlnt en compte el passat i el present d'un ter
ritori en conflicte. 

La tercera edlció de la BSJSU ha presentat una novetat im
portant: a partir d'enguany s'ofereix, a mes de I'edició de Sao 

rajevo, que ha tingut lIoc: del 24 al 28 de setembre, una edi
ció de la BSJSU a Barcelona, del 16 al 20 de juliol, dins del 
marc d'Els Juliols de la Universitat de Barcelona, Ambdues 

edicions, la de Barcelona I la de Sarajevo, estan obertes al 
public en general, sigui quina sigui la seva procedencia 
ac:adémica o geo9rafica. 
Es tracta, dones, d'una actlvitat oberta a tothom ¡ que ha 

comptat amb la participació d'estudiants d'arreu de BOsnia i 

Herzegovina I de la resta d'Europa, Els cursos, de vint hores 

lectives I impartlts en angles, s'han realitzat en horan de 
matí o tarda, de dilluns a divendres. Els cursos que s'in· 
diquen a continuació corresponen a I'edició de Sarajevo i 

s'estructuren en arees de coneixement diverses, Aquests 
cursos s'han complementat amb una oferta de conferencies i 
activitats culturals que potencien I'intercanvi cultural i possi

biliten la descoberta del país. 

Reladó de cursos 

• New Business Ventures and Entrepreneurship 

• European Union Law 

• The Human Genome 
• The Experience of Bilingualism in Spain 
• Geographic Information Systems in Role Planning: A Tool 

for Participation? 



94 I Memoria del curs 2000-2001 

University of Barcelona Cultural Tourism Program 

El Unlverslty of Barcelona Cultural Tourism Program 
(UBCTP) és una nova experiencia que combina I'ensenya

ment amb la descoberta de la ciutat i la cultura catalanes als 
ulls deis estrangers. Amb els recursos de que disposa la Uni

versltat de Barcelona, I'UBCTP combina les sessions acade
mlques amb les visites guiades als lIocs d'interes. Ad re¡;at 
prlnclpalment a angloparlants establ erts a Ba rcelona i a pú

bUc nord-america, la iniciat iva pretén donar a co neixer la 
cultura i la historia catalanes des d'una optica d iferent, par
tint de la difusió de I'art, el patrimoni, les tradicions i la gas

tronomla sobre una base cient ifica. 5'ofereix així un turisme 
cultu ral de qualitat. 

Activitats 

• El mes de novembre va t enir lI oc el curs Roma n 
and medieval Barcelona, d irigi t a ang lopa r lan ts esta-

blerts a Barcelona. Va ser imparti t pel professor Philip 
Banks. 

• Els dies 15 i 29 de mar¡; va tenir lIoc el curs Domenech i 

Montaner: architect, town planner and designer, dirlgit a 
angloparlants establerts a Barcelona. En va ser coordina

dora la professora Mireia Freixa. 

• El (urs Barcelona, capital med iterrá nea, que es va fer del J 

al 6 de Jullol, va ser seguit per vint-i-cinc pro fessors d'en· 

senyament secundari deis Estats Units i va ser impartit 

pels professors Caries Carreras, Rosa Tello, Lourdes Cirlot, 

Antoni Riera I Jordi Casassas. 

• El (urs Madrid , ca pital ibér ica, que es va fer del 10 al 13 de 

Jullol, va ser segu it per trenta-quatre professors d'ense

nyament secundari dei s Estats Units i va ser impartit per 

professorat de la Universitat Complutense de Madrid i 

coordinat per la Universitat de Barcelona . 
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ACTIVITAT DE RECERCA 

Oficina de Gcslió de la Recerca i Convenis 

Orga nització i finan~amclll de 1:1 recerca 

Ce ntre d'ln novació Les Cúpules: Fundació Bosch j Gimpcra 

Els plans de recerca de Catalunya 

Proj cctcs europeus de recerca 

Recursos hu mans per a la recerca 

Estru ctura de recerca 

Serveis de suporl a la recerca 

Recerca i clica 

Recerca i societat 

En aquesl capitol es dcscriu l' aclivital de recerca tan! en el vessant de la 

gcstió, du t a tcrme per l'Oficin:l de Gcstió de la Recerca ¡Convenís, 

co m en I'amb it de l'organiiLació i el finan~amenl. 

Es detall a, lambé, I'activitat deis centres i instituts de recerca, deis 

servcis que cls donen suporl i, finalment , I'activilal desenvolupada en 

el ca mp de la recerca i I'elica, aid com la seva difusió a la societat. 





Oficina de Gestió de la Recerca 
i Convenis 

Accions rellevants 2000-2001 

Durant el període compres 1'1 dejuliol de 2000 i el 30 de juny 
de 2001 s'han gestlonat un total de 357 convocat6ries de re

cerca, reladonades amb les activitats desenvolupades per la 
Generalitat de Catalunya ¡,'actual Ministeri de Ciencia i Tec

nologia. Destaquen per la seva importancia les diferents con
vocatories de projectes, amb 291 soHicituds tramitades; la 
convocatoria d' infraestructura de la Generalitat de Catalu

nya, amb 82 soHicituds; els grups de recerca consolidats, 
amb 47 soHlcituds; la incorporació de doctors a programes 

de recerca (lCREA), amb 90 sol·licituds, i la convocatoria Ra

mon V Cajal de contractació de nou personal investigador, 
amb 248 soHicituds tramitades. La convocatoria Ramon y 
cajal ha implementat per primera vegada una aplicació a la 

web per tal de facilitar als candidats I'emplenament de la do
cumentadó requerida. Aquesta aptlcació, desenvolupada 

conjuntament per la Unitat de Gestió de la Recerca del Cen
tre d'Informatica, el Centre d'Avaluacló i Prospectiva de la 
Recerca i la Innovacló (CAPRIl i l'Ofidna de Gestió de la Re

cerca i Convenls, constitueix un primer pas cap a la presen

tació telematica de sol·licituds a les diferents convocatories. 
El curs 2000-01 s'ha continuat la tramitadó i I'elaboració 
deis contractes programa deis nous centres espedals de re
cerca: Centre Especial de Recerca de Meteorologia Aplicada i 
Canvi Global, Centre Especial de Recerca de Biodiversitat Ve
getal, Centre Espedal de Recerca de Taxonomia, Filogenia i 
Ecologia Moleculars, Centre Especial de Recerca Observatori 
de Bicetica i Dret, Centre Especial de Recerca de Federalisme 
Fiscal i Economía Regional, Centre Especial de Recerca d'E
conomia del Benestar, Centre Espedal de Recerca de Desen
volupament del Medicament, Centre Especial de Recerca 
Bioelectronica i Nanobiociencia, Centre Especial de Recer
ca Institut de Dret Públic i Centre Especial de Recerca d'E
cologia i Gesti6 de l'Algua. 

S'ha tramitat el conveni anual específic de col·laboració en
tre la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovadó 
Tecnológica I la Uníversitat de Barcelona per desenvolupar 
accions del III Pla de recerca de Catalunya durant I'any 2000, 
gestionat per aquesta oficina. 

Al lIarg de I'any 2001 s'han signat els contractes programa 
de recerca amb les dlferents divislons que integran la Univer
sitat. Tots els contractes van ser informats favorablement 
per la Comissió de Politica Cientifica d'acord amb la docu
mentació elaborada per aquesta oficina. 

Durant el curs 2000- 01 s'ha continuat la implantadó de Cur
ricul @, l'aplicaciO de curriculums per Internet que ha estat 

desenvolupada conjuntament per l'Oficina de Gestió de la 
Recerca i Convenis, la Unitat de Gestió de la Recerca del Cen
tre d'Informat lca I el Centre d'Avaluacio i Prospectiva de la 

Recerca 1103 Innovació (CAPRll. Curricul@ha estat dissenya
da per facili tar als invest igadors I'elaboració i actualització 
del curriculum vi tae per mitja d'un sistema segur i confiden

cial , així com també la realització de lIistats de diferents mo
deis de curriculum vitae recu perables en diferents formats 
informaties, tot oferint un sistema d'avaluació i de promoció 

de la recerca en connexió amb I'aplicació de gest ió de la re
cerca (GRECl. Actualment aquesta aplicació és util itzada per 

més de 2.000 investigadors, amb la distribució per divisions 
següent: 

Nombte % sobre cumculums % sobre el total 
Dlvlsl6 d ' lnvcstlgadol"5 a GREC' de professol"5"' 

348 56% 51% 

" 355 55% ,,% 

111 5" 75% 73% 

IV 688 71% 55% 

V 21 3 73% 61 % 

Total 2.144 66% 56% I 
• Pe"entat~ de cumculums actualitzats per Unea en relació amb el total de 

cumculums a la base eh! dades GREC. 
""'''l!1Itatge de cumculums iKtuahtzats per ~anea en reladó amb el total de 
prOles$Or5. 

A banda de I'augment d'usuraris de I'aplicacio, és important 
remarcar I'augment de I'activitat, que ha suposat durant 

I'any 2000 una mitjana de més de 8.000 modificacions de re
gistres 1170 curriculums actualitzats mensualment. 
Durant el curs 2000-01 ha entrat en funcionament, després 
de ser aprovat per la Comissió de politica Cientifica, el siste

ma remot d'actualització de la informació cont inguda a les 
fitxes deis grups de recerca de la Universitat de Barcelona, 

accessible des de I 'adre~a ht tp://webg rec.ges .ub.es. Aquest 
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sistema, similar al que ja funciona per actualitzar el currícu
lum deis investi9adors, permet als grups de recerca, consoli

dats i no consolidats, mantenir en tot moment actualitzada la 
informació que ofereixen a través de la web a la comunitat 
científica, organismes i empreses. 

Una altra mlllora Incorporada a la web de la UB ha estat la 
consulta de convocatories desenvolupada conjuntament per 
l'Oficina de Gestló de la Recerca i Convenis i la Unitat de Ges

tló de la Recerca del Centre d'lnformatica. Aquest sistema 
{http://convocatories.ub.es)permetuna incorporacio rapida 

de la informació relativa a la publicació de convocatories de 
recerca i una consulta agil. Encara que actualment només 
s'hi incorporen les convocatories de recerca, el sistema esta 

dissenyat per Incloure tot tipus de convocatories amb 
I'objectlu de ser un punt centra litzat d'informació. 
S'ha elaborat la Memoria de recerca a la UB 1996-99, que va 

ser presentada a la Junta de Govern el 17 de novembre de 
2000 pel vicerector de Recerca. Recull tots els aspectes rela
cionats amb el financ;ament, la productivitat i I'organització 

de la recerca a la UB en el periode 1996- 99. 
Durant el curs academic 1999-00 s'han rea litzat quaran

ta-dos informes diferents d'avaluació de la recerca sobre 
grups de recerca o investigadors individuals, a petició de la 
Comissió de Política Científica, degans, directors de departa

ment i altres carrees academics, presidents de t ribunals 
d'oposició a places de professorat i investigadors a t itol per
sonal. Els Informes s'han confeccionat en el marc de les dife

rents convocatories de la Generalitat de Catalunya o de 

rEstat. 

Convenis 

Es mostra a continuació la lIista de les institucions i empreses 

publiques o privad es que han signat convenis amb la Un iver
sitat de Barce lona durant el període comp res entre 1'1 de ge
ner de 2000 I el 31 de desembre de 2000. 

• AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) 
• Agencia Catalana de l'Aigua 
• Ajuntament de Badalona 

• Ajuntament de Barcelona 
• Ajuntament de Calafell 
• Ajuntament de Castelldefels 

• Ajuntament de Cervera 
• Ajuntament de I'Hospitalet de Uobregat 

• Ajuntament de Ueida 
• Ajuntament de Sabadell 
• Ajuntament de Sant lIuís 
• Ajuntament de Torroella de Montgri 
• Ámbit d'lnvestlgació i Difusió Maria Corral 

• Ángel Camino 
• Anthony Jerrold Gordon 
• Arakalink Internet Factory SlU (COVERLINK) 

• Arlbau Cinema, SA 
• Arthur Andersen 
• Arxiu Istoric Generau d'Aran 
• Asociación Española de Fabricantes de Helados 
• Asociación Nacional para la Formación Integral Socio-Sani

taria ~lOGOSS~ 

• Associació Catalana Nabiu 
• Associació Conservatori Superior de Musica del Uceu-Con· 

servatori de Catalunya 

• Associacló d'Arxivers de Catalunya 
• Associació Sociocultural ~la formiga.com w 

• Ateneu Barcelones 
• Aula Aegyptlaca Fundació Privada 

• Aula d'Estudis Socials 
• Aventis Animal Nutrition, SA 

• Banco Zaragozano 
• Calxa d'Estalvis i Pensions de Barcelona " la Caixa" 

• Cambridge Crystallographic Data Centre (Regne Unit) 
• CECOT (Confederació Empresarial Comarcal de Te rrassa) 

• Centre d'Analisi I Programes Sanitaris 
• Centre de Recerca Ecalogica i Aplicacions Farestals 

(CREAF) 
• Centre de Te lecomunlcacions i Tecno logies de la Informa· 

ció de la Generalitat de Catalunya 

• Centre d'Ensenyament Secundari lES Ausias March 
• Centre d'Ensenyament Secundari l ES Joan Bosca 

• Centre d'Ensenyament Secundari lES Joan Manel Zafra 
• Centre d'Ensenyament Secundari lES Josep Serrat i 60· 

nastre 
• Centre d'Ensenyament Secundari lES les Corts 

• Centre d'ensenyament Secundari rES Menéndez y Pelayo 
• Centre d'Ensenyament Secundari lES Montser rat 

• Centre d'Ensenyament Secundan lES Parc de l'Escorxador 
• Centre d'Ensenyament Secundari lES Vila de Gracia 

• Centre d'Ensenyament Secundari lES XXV Olimpíada 
• Centre d'Ensenyament Superior de Nutricio i Dietetica 

(CESNID) 

• Centre d'Estudis de l'Esplai 

• Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (Ge-
neralltat de Catalunya) 

• Centre Oocent d'Ensenyament Superior Abat Cliba 

• Centre d'Ortofonia Tulon 
• Centre Natlonal de la Recherche Scientifique (Franc;a) 
• Centro Nacional de Información Geográfica 

• CETYS Universidad (Mexic) 

• Chocao 
• Club d'Amics de la UNESCO de Barcelona 
• Club d'lmmersió Biologia (CIB) 

• CoHegl Oficial d'Advocats de Barcelona 
• CoHegi Oficial de Farmaceutics de la Provincia de Barcelona 

• CoHegl Oficial de Químics de Catalunya 
• CoHegi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 
• CoHegi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de cata

lunya 

• Col·legi Oficial de Podolegs de Catalunya 
• Comissió Interdepartamental de Recerca i Innavació Tec· 

nologlca de la Generalitat de Catalunya (CIRIT) 

• Comissionat per a Universitats i Recerca 
• Confederacló de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 

• Consell Genera l del Poder Judicia l 
• Consell Superior d'Investigacions Cientifiques (CSIC) 

• Consell Comarcal de la Segarra 
• Consell Insular de Menorca 
• Consarci de Blblioteques Universitaries de Catalunya 

• Danone, SA 
• DE PANA (Lliga de Defensa del Patrimoni Natural) 
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• Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Gene

ralitat de Catalunya 

• Departament de Benestar Social de la Generalitat de Cata

lunya 
• Departament de Cultura de la General1tat de Catalunya 

I Departament de Just ícia de la Generalitat de Cata lunya 

I Departament de Medí Ambient de la General itat de Cata 

lunya 
I Departament d'Economia, f inances i Planlficadó de la Ge

neralitat de Catalunya 

• Oepartament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

• Departament d'lndústria, Comen; i Turlsme de la Generali

tat de Catalunya 

• Departament d'Un iversitats, Recerca j Socletat de la Infor

mació 

• Diputadó ProvinCial de Barcelona 

• Diputadó Provincial de Lleida 

• EAPN (Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social) 

• El Corte Inglés 
• Ente Púb lico Gestor de Infraestructuras Ferrov iarias 

I Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) 

I Entitat Autonoma d'Organització d'Espectacles i Festes 

(EAOEF) (Departament de Cultura de la Generalitat de Ca

talunya) 

• Eresmás Interactiva, SA 

• Esco la de Conservadó I Restauració d'Obres d'Art (ECOR E) 

I Escola de Policia de Cata lunya (Generalitat de Catalunya) 

I Escola Oficial d'Id iomes de Ba rcelona-Drassanes 

I Escola Universitaria d'Hostaleria i Turisme CETT, SA 

I Escala Universitaria d'lnfermeria Santa Madrona 

• Esteve Química, SA 

• Fecsa-Enher, SA 

I Federació Catalana de Basquetbol 

I Federació Farmaceutlca S. Coop . 

I Feli Art i Tecnica del vesti r, SL 

I Forum Universal de les Cultures Barcelona 2004, SA 

I Francisco Gracia Alonso 

I Fundació Balmesiana 

I Fundació Bosch i Gimpera 

I Fundació Catalana per a la Recerca 

• Fundació Cipriano Garcia - Arxiu Historic de la CONC 

• Fundació CIREM 

• Fundació Jaume Bofi ll 
I Fundació Joan Maragall 

I Fundació Parc Cientific de Barcelona 

• Fundació Privada Ferrer Sala-Freixenet 

• Fundació Sa lvat Inquifarma 

• Fundació UB Media (Universitat de Barcelona) 

• Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo 

• fundación Luterana de Portugal 

• Garrigues Andersen 

• Gloria Munilla Cabrilla na 

• Indust rias Mercury, SA 

• Institu t Cata la d'Antropologia 
I lnstitut Cata la d'Assistencia i Serveis Sodals 

• l nstitut Catala de la Dona 
I Institut Catala de Tecnologia 

I Institut Catala d'Oncologia 

I lnstitut de Cultura de Barcelona 

I Institut de Drets Humans de Catalunya 
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• Institut d'Estudis Andorrans 

• Institut d'Estudis Catalans 

• Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona 

• Institut d'Estudis Superiors d'Empresa (tESE) 

• Inst itut frances de Barcelona 

• Inst itut Menorqui d'Estudis 

• Institut Municipal d'Educació de Barcelona 

• Institut Superior de Cif!ncies Religioses Don Bosco 

• Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas de 
España 

• Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) 

• Inst ituto de Salud Carlos 1II 

• Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM), Campus Morelos (Mexlc) 

• Jordi Sabater Pi 

• Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya 

• Knox College (EUA) 

• La Vanguardia Ediciones, SL 

• Laboratori Alcon Cusi 

• Laboratorios Kin, SA 

• Mars Alimentaire, SA 

• Massachussetts College of Art (EUA) 

• Medichem, SA 
• Megatraining, SA 

• Ministeri de Defensa 

• Ministeri d'Educació, Cultura i Esport 

• El Mundo Deportivo, SA 

• Museu d'Arqueologia de Catalunya 

• Museu Municipal de Gava 

• Museu Nacional d'Art de Catalunva 

• Novartis Hispania, SA 

• Nutrexpa 
• Organización de Estados Iberoamericanos para la Educa-

ción, la Ciencia y la Cultura 

• Regina Management, SL 

• Rocodrom Tarragó, SL 

• SABA 
• Salut, Educació i Comunitat de Barcelona (SEIC) 

• Santa Marta de Cocinados, SL (Grupo Soteras) 

• Serna Group, SA 
• Servicio Geológico Minero Argentino 

• Sociedad Española de Química IndustrIal 

• Societat Espanyola d'lnfermeria Neurológica 

• Tblisi State Medlcal University (Georgia) 

• Telefónica de España, SA 

• Telefónica Móviles España, SA 

• The Government of Pakistan (Ministry of Education) 

• Trasplantament Esport Club Catalunya 

• Unión de Ingenieros Jover, $l 

• Universidad Centroamericana C. José Simeón Cañas EC (El 

Salvador) 

• Universitat Complutense de Madrid 

• Universitat d'Alcalá de Henares 

• Universitat d'Almeria 
• Universitat de Buenos Aires (Argentina) 

• Universitat de Granada 

• Universitat de Huelva 

• Universitat de Múrcia 

• Universitat de Palermo (Argentina) 

• Universitat de Salamanca 
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• Universitat de Sevilla • Universitat de Valencia 
• Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación • Universitat Oberta de Catalunya 

(Chile) • Universitat Politecnica de Catalunya 

• Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Nicaragua) • Universitat Pompeu fabra 
• Universidad Nacional de General San Martín • Universitat Ramon Llull 
• Universldade de Caixas do Sul (Brasil) • Universitat Rovira i Virgili 

• Unlversitá degli Studi di Teramo (Italia) • Université Mediterraneenne Sans Mur (TETHYS) 

• Unlversitat Aut6noma de Barcelona • Universite Paul Valéry de Montpellier 1II (Fram;a) 

• Universitat de Girona • University of California. Berkeley (EUA) 

• Universitat de les IIIes Balears • University of Il linois (EUA) 

• Universitat de Lleida • Wall Street Instltute 



Organització i finan~ament 
de la recerca 

Comissió de Política Científica 

La Comissió de Política Cient¡fica (epe) de la Universitat 

de Barcelona és I'organ encarregat de garantir la dispo~ 
nibilitat de mitjans per al bon desenvolupament de la re

cerca en els grups de recerca consolldats, centres es pe-

MEMORES 

Miquel Maretó Pedragosa 

Vicerector de Política Cientifica . President 

Antonio Juárez Gimenez 
Vicerector de Recerca 

Miquel Viñas Ciordía 

Vicerector de Promoció Universitaria 

Luis Escribano Sánchez 

Cap de l'Oficlna de Gestió de la Recerca ¡Convenís. 

Secretari 

MEMORES PROPOS.r.TS PELS CO NSELLS DE DlvrSló 

Fernando Hernández Hernandez 

Vicepresident de la Divlsió 1 

Facultat de Belles Arts 

lordi Sur iñach Caralt 

Vicepresident de la Divisió 11 

Facultat de Cieneies Eeonomiques i Empresarials 

Marta Sanz Solé 

Vicepresidenta de la Divlsió III 

Facultat de Matematiques 

Núria Casamitjana Badia 

Vicepresidenta de la Divisió IV 

Facultat de Farmacia 

Begoña Gros Sa lvat 

Secretaria de la Divisió V 

Facultat de Pedagogia 

dais de recerca, instituts i departaments, i, així mateix, 
definir les linles essencials de la política científica adop
tada i les seves apJlcacions concretes en els punts més 
importants. 

MEMBRES DESIGNATS PEL RECTOR 

Antoni Riera Melis 

Dept. d'Hlstoria Medieval, Paleografia i Diplomatlca 
Facultat de Geografía ¡Historia 

José Miguel Rubí Capaceti 

Dept. de Flsica Fonamental 
Facultat de Física 

Victoria Abellán Honrubia 

Dept. de Dret i Economia Internacionals 
Facultat de Dret 

MEMBRES ASSESSORS DE LA CPC 

Jaume Baguñá MonjÓ 
Dept. de Genetica 
Facultat de Biologia 

Josep Bonjoch Sesé 
Dept. de Farmacia i Tecnología Farmaceutica 
Facultat de Farmacia. 

Jesús Contreras Hemández 
Dept. d'Antropologia Cultural ¡Historia d'America 
i d'África 
Facultat de Geografia i Historia 

Caries Sudria Triay 
Dept. d'Historia i Institucions Economiques 
Facultat de Ciencies Ecanómiques i Empresarials 

Joan Ribas Gispert 
Dept. de Química Inorganica 
Facultat de Química 

Durant el períade compres entre juliol de 2000 i juny de 2001 a Comissió de Política Científica es va reunir en ame ocasions. 
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Comissions de recerca de les divisions 

Les eomissions de recerca de les divisions estan formades 

per un professor ordinari de eadascu n deis departaments i 

pels directors deis instituts adserits a la divisió. 

PRESJOENTS 

Divisió 1. Cieneies Humanes i Socials 

Fernando Hernández Hernández 

Divisió JI . Cieneies Jurídiques, Eeonomiques i Socials 

Jordi Suriñaeh Caralt 

Divisió 1II. Cieneies Experimenta ls i Matematiques 

Marta Sanz Solé 

Divisió IV. Cieneies de la Salut 

Núria Casamitjana Badia 

Divisió V. Cieneies de l'Educadó 
Begoña Gros Salvat 

Ingressos de recerca durant I'any 2000 

Financ;ament de la recerca 

Evolució deis ingressos de recerca 

Els ingressos derivats de I'activitat de rece rca que inclouen 

les convocatories per a projeetes de recerca han experimen_ 

tat una disminució significativa I'any 2000, tot i que la dada 

no és definitiva. Malgrat tot, el fort increment en els ing reso 

sos de I'apartat d'ajuts a la recerca fa que el volum total sigui 

similar al d'anys anteriors. 

Anv Proj + AAEE Infraest.uctures Ajuts 

1996 1.305.950.951 236.500.000 498.117.434 

1997 1.183.842.600 180.700.000 555.315.000 

1998 1.377.961 .751 349.421.000 423.740. 140 

1999 1.562.912.285 110.800 .000 423.566.236 

2000* 1.324.851.837 183.000.000 887.752.680 

Oades provis iona ls a l tancame nt d'~questa ed ició . 

La taula següent mostra la distribució per division s deis ingressos de recerca de I'any 2000, comptabi litzats a partir deis projectes 

i les accions especials, les infraestructures i els ajuts a la recerca (convocatories nacionals), juntament amb el nombre de projec

tes finam;ats: 

Proj. + AAEE lnf.aest.uctures Ajuts 
--------------------- -----------

Ingressos N.e Ingressos Nre. Ingressos 

Institucional 183.000.000 84.290 .000 

Dlvisió 1 86.938 .600 33 46.779 .960 

Divis ió 11 54.166.000 22 10.498.000 

Divisió 111 917.493.737 121 69.926.120 

Divisió IV 236.903.500 27 173.425 .600 

Divisió V 19.350.000 , 
2.833.000 

I Total 1.324.851.837 211 183.000.000 1 887.752.680 

• Encara queden per tar>ea' algunes convocatOries de projectes i d·..wons especials. Na s'h l han Ine los els projeetes gestianats pe. I'IOIBAPS i la FAPS. 

Evalucló deis Ingressos de recerca. Perlode 1996-2000 Ingressos de recerca 2000. OISttlbUClÓ per dlvislons 

2000 

1999 

1998 

1997 

1996 ~~~~~~~~~-:~~.J"~'-____ -,~' 
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Overheads 

Durant I'exercici corresponent a 2001, per resolució de la Co
missió de Política Científica de 26 de febrer es va procedir a 

la distribució deis overheads generats pels professors de 
cada una de les divislons mitjan¡;:ant la seva participadó en 

projectes de recerca de les diverses convocatories. Aquests 
imports es poden destinar a despeses d'instaHació i de man
teniment general, adequacions ehktriques, adquisició d'apa

rells estabilitzadors de corrent, assegurances, seguretat, 
gestió de biblioteques i ana legs, vlnculades a projectes de 

recerca o serveis de recerca de la divisiÓ, pero no poden ser 
emprats per adquirir material nou . Una altra part es dest ina 

al manteniment general deis Serveis Cientifico tecnics, la Bi
blioteca i la informatica de recerca de la nostra universitat. 
Aquesta distribució va quedar reflect ida en els corresponents 

contractes progra ma de recerca signats entre les divisions i 
el Vicerectorat de Recerca. 

El pressupost total va ser de 85 milions de pessetes; un 
60 % (51 mil ions de pessetes) es va distribuir com a over

heads i un 40 % (34 milions de pessetes) es va destinar a la 
reparació d'aparells i al manteniment. De la part distribuida 
com a overheads, un 70 % (35,7 milions de pessetes) es va 

destinara les divisions i un 30 % (15,3 milions de pessetes), 
al Vicerectorat de Recerca. La distribució entre les divisions 
va ser la següent: 

Ove.I\cods Rcpatadó I manten,ment 
---

% PTA % PTA 

Divisió I 11 3.927.000 5 1.700.000 

Divisi6 II 4 1.428,000 5 1.700.000 

Divisió III 68 24.276.000 35 11,900.000 

Divisió IV 16 5 .712.000 Z5 8 .500.000 

Divisi6 V 1 357.000 2,5 850.000 

ser 27,5 9.350.000 

'ota' 100 35,700.000 100,0 34.000.000 

De la mateixa manera, per resolució de la Comissió de Políti

ca Científica de 25 de gener de 2000 es va procedir a la dis
tribució del 70 % deis overheads generats per projectes de 

r&erca aconseguits per professors de cada una de les divi
sions i que han estat gestionats per la Fundació Bosch i Gim
pera. Els imports s'han de destinar als mateixos conceptes i 

amb les mateixes condicions que s'han indicat per als projec
tes de recerca procedents de les convocatories ordinaries. El 
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30 % restant es destina al manteniment general deis Serveis 
Cientificotecnics, la Biblioteca i la informiltica de recerca de 
la nostra universitat. 

En aquest cas el pressupost va ser de 138 milions de pesse

tes; un 70 % (96,6 mi lions de pessetes) es va distribuir entre 
les divisions i un 30 % (4 1,4 milions de pessetes) es va des
tinar al Vicerectorat de Recerca . La distribució entre les divi
sions va ser la següent : 

Overheads 
--- --

% py" 

Divlsl61 10 9 .660 .0 00 

Dlvisi6 ¡¡ 10 9 .660.000 

Dlvisió 111 62 59 .892.000 

Divlsl6 IV 13 12.558.000 

DivisI6 V 5 4. 830.000 

I Total 100 96.600.000 I 
Publicacions científiques 

A continuació es recull l'evolució del nombre de publicacions 

cientifiques signades per investigadors de la Universitat de 
Barcelona i ineloses en les bases de dades internacionals 
de l'Institut for Scientific Information (151), Science Citatlon 

Index (SCr), Social Sciences Citation Index (SSCI) i Arts & 
Humanities Citation rndex (A&HCI). 

Any SCI SSCI A&HCI Total 

1995 1.260 39 20 1. 319 

1996 1.445 58 29 1.532 

1997 1.619 79 34 1.732 

1998 1.597 87 ' 26 1.710 

1999 1.655 10 P 35 1.791 

2000 1.756 128 36 1.920 

• ESI¡m~d6 

l'increment elevat del nombre de publicacions d'aquest any 

es deu al fet que s'hi han inelos les publicacions d'inves
tigadors de la UB que fan la seva recerca a I'Hospital Clinic. 
Fins ara aquestes publlcacions no s'havien comptabiUtzat en 

la seva totalitat, ja que molts d'aquests investigadors signen 
les pubHcacions sense fer constar el nom de la Universi tat de 

Barcelona. 



Centre d'lnnovació Les Cúpules: 
Fundació Bosch i Gimpera 

En el decurs de I'any 2000, el Centre d'Innovació Les Cúpules 

ha continuat consolldant la seva estructura, potenciada pel 

fet que les noves instal·lacions a la torre O del complex del 
Parc Científic de Barcelona han entrat en pie funcionament. 
Se segueix avan<;ant en la linia de professionalització de les 

tasques de transferencia de tecnologia des del si deis grups 
de recerca propis, feina que es veu completada i ajudada per 
I'activitat de I'Área Tecnica del Centre d'Innovació. Gr.kies a 

aquest fet ha augmentat la capacitat de resposta a les de
mandes d'R+o I de serveis tecnologics de les empreses de 

I'entorn, a partir de les capacitats cientifiques i tecnologiques 
existents a la Universitat de Barcelona. 
Durant aquest any s'han firmat més de 247 contractes, en 

comparació amb els 103 signats I'any 1995. Es pot comprovar 
que en cinc anys el nombre de contractes signats entre em

preses I grups de recerca de la UB s'ha duplicat amb escreix. 
A més, tal com ja havia passat en anys anteriors, més de sei
xanta empreses han signat per primera vegada amb grups de 

recerca de la Universitat de Barcelona un contracte d'R+D, 
de realització d'estudis o bé de serveis tecnolagics. També al 

lIarg de I'any 2000 un total de catorze institucions han signat 
el seu primer conveni amb la Universitat de Barcelona. 
O'altra banda, en el decurs d'aquest any s'han posat les ba
ses del que ha de ser la plataforma a partir de la qual 

s'lmpulsara la creació d'empreses de base tecnologica des de 
I'entorn universitari, metode que es coneix com spin-off, així 
com la promoció de la cultura emprenedora entre els post

graduats ¡ el conjunt de la comunitat universitaria. 
Aquesta plataforma es desenvolupara des del Centre d'Em
preses, creat a partir de I'evolució del Programa de desenvo

lupament empresarial (PROOEM) i que va donar lIoc en el seu 
dla a les quasiempreses. o'aquesta manera, la Universitat de 
Barcelona i el Parc Científic de Barcelona comptaran amb una 

pe¡;a clau en totes les universitats i institucions de recerca 
més avan¡;ades, un centre que, a través de la creació de no
ves empreses de base tecnologica, ajudara a generar valor i 

lIocs de treball en els camps més innovadors. Cal assegurar, 
d'altra banda, que aquesta tasca es porti a terme de manera 
que la UB gaudeixi deis resultats generats per aquestes no
ves activitats, ja que es aquesta institució, per mitja de les 

tasques de recerca del seu professorat, la que possibilita la 
generació de la ciencia i el coneixement que es traba a 
la base de la creació d'aquestes spin-off. 

La primera pe<;a del futur centre, I'anomenat B-Lab (Busi
ness Laboratory), ja ha estat creada i es va posar en funcio-

nament el14 de desembre de 2000. La seva missió es actuar 

eom a think tank del nou Centre d'Empreses, és a dir, com a 

argan de reflexió per a I'aeeió en el marc de la nova ecc

nomia. 

El Programa de desenvolupament 
empresarial (PRODEM): 
Les Quasiempreses i la crea ció 
diempreses 

Les Quasiempreses (QE) 

Actualment hi ha catorze grups de recerca adscrits al projec· 

te: nou que pertanyen a la primera fase del projecte i cinc 
que pertanyen a la segona. Aquest darrer grup va iniciar la 

seva actlvitat 1'1 de setembre, data en que la Unió Europea, a 
través del programa Innovation, va signar el contracte de fí· 

nan¡;ament. En aquest projecte europeu la Fundaeió Boseh i 
Gimpera (FBG) eompta amb la participaeió de dos soeis: 

AREA Science Park, de Trieste (Italia), que promou cinc QE, i 
TECMINHO, d'Oporto (Portugal), que en promou quatre més. 
Les noves QE tenen els costos de funcionament pareialment 

subvencionats durant divuit mesos . 
Les cinc noves quasiempreses de la FBG són les següents: 

CELLTEC- UB 
Biologia ceHular, biología molerular, biopatologia i farmacología 

Responsable científic: Or. Senén Vi laró 

ESCAo 
Estudis I serveis sobre cultura alimentaria i dietetica 
Responsables eientífics: Dr. Jesús Contreras i Sra. Pilar Cero 
vera 

TECPRO 
Enginyeria química I metal·lúrgia 

Responsable científic: Or. Claudi Mans 

SDM 
Servei de desenvolupament del medicament 
Responsab les elentífies: Dr. José M. Suñé i Dr. Josep Tícó 

XCELLSYZ 

Bioquímica i biologia molecular. 

Responsable científic: Or. Antonio Zorzano 
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En conjunt, la interacció de les quasiempreses amb el mer
cat, és a dir, el volum de contractació amb empreses o insti 
tucions, ha continuat augmentant de manera notable. L'any 

2000 I'augment va ser d'un 40,56% respecte a la contracta
ció de I'exercici de 1999 i, si considere m com a base els ni

vells de contractació de I'any 1997, I'increment acumulat del 

periode 199B-00 és d'un 127,20%. 

Jornades tecniques i participació en tires 

Al lIar9 de I'any 2000 el Centre d'1nnovació ha organitzat 
dues jornades tecniques dirigides a donar a cone!Íxer al món 

de I'empresa les capacitats cientifiques i tecnologiques de di
ferents grups de recerca de la Universitat de Barcelona. 

Aquestes jornades es van organ itzar en col·laboraciÓ amb el 

CIDEM en el marc de les activitats de promoció de la Xarxa 
Ir, a la qual pertanyien els grups de recerca participants. 

les jornades van ser: 

I "Noves Aportacions de la Tecnologla Electroquím ica a Ni

vell Industria l", amb la pa rticipació del Laboratori de Cien

cia i Tecnologia Electroquímica de Materials (LCTEM), el 28 

d'abril de 2000 . 
I "Tecnologies del Llenguatge I la 50cietat de la lnformació", 

amb la participació del Centre de Llenguatge i Computació 

(elie), el 20 de juny de 2000. 

En ambdues ocasions representants de la UB, el CroEM i la 
Fundació mateixa van participar de manera activa en les jor

nades . 
Igualment, el Centre d'Innovació Les Cúpules, conjuntament 
amb el Parc Científic i el COTI , va organitza r la Jornada Eure

ka-Euroenviron Contaminació de Sois, en la qual van partici
par membres del COT1 i professors i representants d'em

preses i de centres tecnolog ics. 
O'al t ra banda, el Centre va estar present en la primera edi

dé de la Fira de la Innovació de Te rrassa , que va tenir lIoc 
del8 a 1'11 de juny, i també va participar en la Flra Interna

cional de Tecnologies Emergents, Ciencia i Empresa 
(FITEel, organitzada per la Fun dació Catalana per a la Re

cerca, que es va fer del 27 al 30 de novembre al World Trade 
Center (Barcelona ). 

En ambdós casos el Centre va participar amb un estand con
junt amb el Parc Científic de Barcelona. 

Sopars-tertúlia amb responsables 
d'R+ D d'empreses deis sectors 
farmaceutic i agroalimentari 

El Centre d'lnnovació Les Cúpu les organitza, des de I'any 
1996, uns sopars-tertúlia dirigits als responsables d'R+O 
d'empreses deis sectors farm aceutic i agroalimentari amb la 
fina lltat de donar a coneixer la recerca que es fa a la Univer

sitat de Barcelona. 
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Ourant I'any 2000 aquests sopars-tertúlia es van dirigir de 
manera especifica a presentar a les empreses les capacitats 
deis serveis i grups de recerca que esta previst que s'ubiquln 

al Pare Científic de Barcelona. Les personalitats convidades 
van ser: la doctora Montserrat Baucells, deis Serveis Cientifi
cotecnlcs de la Universitat de Barcelona; el doctor Emest Gi

ralt i el doctor Miquel Pons, del Departament de Química 
Qrganlca de la Facultat de Química; el doctor Diego Haro, del 
Oepartament de Bioquímica de la Facultat de Farmacia; el 

doctor Eduardo Soriano, del Departament de Blologia CeHu
lar de la Facultat de Biologia, i el doctor Miquel Pericas, del 
Departament de Quimica Organica de la Facultat de Química. 

Contractes i convenis 

La contractació global del Centre d'Innovació Les Cúpules 

durant I'any 2000 ha estat de 4.281 milions de pessetes, 
que corresponen a uo total de 731 projectes nous i suposen 

un increment del 10% respecte de I'any 1999. O'aquesta 
quantitat, 268 milions i divuit contractes corresponen a pro

jectes propis desenvolupats per la Fundació Bosch i Gimpe
ra i la resta correspon a les divisions, els centres i els ser

veis de la UB. 
La facturació, és a dir, el volum de recursos vehiculats a tra

vés del Centre d'Innovació Les Cúpules, alllarg de t'any 2000 

també ha augmentat el 9,3% respecte de I'any 1999 i ha 
arribat a la xifra de 4.071 milions de pessetes, que ha estat 

el resultat del funcionament de més de 980 projectes vius, si 
es tenen en compte tots els que han registrat ingressos duo 

rant I'any 2000. 
De la suma total, una xifra de 2.875 milions de pessetes co

rrespon als contractes de recerca signats amb empreses, ad
mínistracions i institudons, així com als projectes de recerca 

aprovats per la Unió Europea. 
Els convenis de col·laboradó, que inclouen tasques d'asses

sorament, de consultoría i de serveis (analisi de mostres, 

etc.), representen un volum de contractació de 254 milions 
de pessetes, distribuits entre els 196 convenis que han estat 

operatius alllarg de I'aoy. 
Els 1.152 milions de pessetes que resten corresponen a 

I'apartat de gestió de programes I serveis, que inclou, entre 

altres: la gestió del programa Socrates, altres programes de 
la Unió Europea de j'amblt de la formació (com són l'Alfa i el 

Leonardo), el programa Empresa, Universltat, Societat, de
senvolupat conjuntament pel Cercle d'Economia, la Facultat 

de Ciencies Economiques i la Fundació Bosch i Gimpera, etc., 

í la gestió de diferents serveis de la Universitat de Barcelona 
(Centre de Patents, Instltut d'Estudis Hispanics, Servei de 

Llengua Catalana, EIM, etc.). 
Oins I'apartat de contractes de recerca, 880 milions corres· 
ponen als 247 contractes signats amb empreses, tant nacio

nals com estrangeres. Val a dir que durant I'any 2000 més de 

cinquanta empreses van signar el seu primer contracte amb 
grups de recerca de la UB, fet que posa de manifest la crei· 

xent capacitat d'interacció d'aquesta institució amb el m6n 

empresarial. 



106 I Memoria del curs 2000-2001 

Distribució deis contractes per tipologia 

Projectes de recerCa Convenls de eol laboraelo Gest,Ó de programes I servel. Tolal 
- -- -- - -- - -

Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import 

DlV¡S¡Ó I 28 460.767.900 18 19.123.370 9 91.309,253 55 57 1.220.523 

DIV¡S¡Ó U " 253.588.119 36 66.663.122 • 112.466.441 116 432.719.662 

DIVISIÓ III 222 1.459.363.246 8J 90.079.541 9 49.260.:275 314 1.596.723.062 

DIVIS¡Ó IV 88 331.567.510 49 67.279. 458 4 10.883.535 141 409.750.503 

DlVISIÓ V 42 134.93 1.660 • 11.273.861 1.505.609 52 147.711.130 

ALTRESjU8 4 9.662.961 50.000 30 843.635.725 35 853. 348.686 

F8G 14 224.869.978 4 43.187.978 18 268.057.956 

TOTAL PTE5. 40. 2.874.791.374 "O 254.469.352 00 1 .152. 270.816 731 4.281.531 .542 

TOTAL EUROS 40. 17.277.844,13 "O 1.529.391,61 00 6.925.287,08 731 25.732.522,82 

Distribució deis projectes de recerca per origen deis imports 

Prolecle. de recerca Convenls de eol·laboraeló Gestló de programes I servelS Total 
- -- -- -- -- -- -- -

Nre ImpOI1 Nre. Impol1 Nre Impol1 Nre lmpol1 

O¡VISIÓ 1 9 105.898,871 14 26.098.313 5 328.790.716 28 460.787.900 

DIVISIÓ 1] 16 32.341.367 49 185 .760.279 6 35.486.473 71 253.568.119 

D!VISIÓ III 130 486.796,906 68 203,529.375 24 767.036.965 222 1.459.363.246 

DlVISIÓ IV 70 184.530.990 14 115.651.329 4 31.405.191 88 331. 587.510 

DIVISIÓ V 13 42.408.456 22 56.200.308 7 36.322.896 42 134.931 .660 

ALTRE5jUe 869.565 3 8.793.396 4 9 .662.961 

F8G 8 25,1 50.000 4 116.786.207 2 82.933 .771 14 224.869.978 

TOTAL PTE5. 247 879.996.155 174 712.819.207 48 1.281.976.012 40. 2.874.791 .374 

TOTAL EUROS 247 5.288.883,41 174 4.284.129,72 48 7.704.831,01 40. 17.277.844, 13 

, 
FyndaciO Oosel> I G,mpera. ImpOI1' de lo contractaeló 2000 Fundado Baseh I Glmpcra Projectes de recerca segon. I"orlgen deis fo", 

Divlsió ¡¡ 
10,1 % 

24,8% 

r 
Unió !:yropea 

44,6% 
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Distri bució sectorial de la contractació amb empreses 

Sector N.e % proJectes lmport en PTA ~ Import 

AUME NTACIÓ 15 

ALTRES 15 

BANCS-ASSEGURANCES 8 

CONSTRUCCIÓ 3 

CONSULTORIES , 
EDrTORIALS-COMUNICACIÓ " 
FARMACEUTIC-QUÍMICA FINA " 
IN FORMÁTICA 3 

MEOI AM BIENT 4 

META LL-ELECTRÓN ICA 19 

MINERIA-PETROLl 11 

QUiMIC 25 

SANITAT S 

SERVEIS pueLles 21 

TRANSPORTS-vEH ICLES 2 ... 247 

Els contractes sign ats amb les adm inistracions i altres ins
titucions va n ser un total de 174, amb un import global de 

713 milions de pessetes. Aquestes xifres, respecte als re-

6,07 25.4 13.477 2,89 

0,07 33.522.548 3,81 

3,24 25.640.000 2,91 

1, 21 7.096.400 0,81 

2,43 18. 795.309 2,14 

4,86 114 .272.571 12,99 

39,68 34 7.083.691 39,44 

1,21 4 .255.000 0,48 

1,62 7.063.8<1 7 0,80 

7,69 98.337. 809 11,17 

4 ,45 25.071.960 2,85 

10,12 86.904.955 9,88 

2,02 5.021.869 0,57 

8,50 68.362.719 7,77 

0,81 13 .154.000 1,49 

lDO,DO 87 • . "6.155 lDO,DO 

sultats de 1999, representen un increment del 18% en 

nombre de projectes i un augment del 22,1% pel que fa a 
l'import. 



Els plans de recerca 
de Catalunya 

Els successius plans de recerca de Catalunya s'es
tructuren en tres nivells: els grups de recerca consolidats, 
les xarxes tematiques de recerca ¡ els centres de refere

ncia. Finalment, I'estructura de la recerca que es desprim 
del Pla de recerca presenta un nivell superior constituTt 
pels grans centres de recerca amb la localització física es

pecífica o instituts de recerca. La (reació d'aquests cen
tres s'abordara en la darrera etapa de consolidadó 

d'aquest pla. 
Des de gener de 2001 esta en vigor el III Pla de recerca de 
Catalunya 2001-04. Els objectiu5 generals d'aquest III pla 

són els següents: 

• Impulsar el creixement i la qualitat del sistema catala de 
ciencia I tecnología. 

• Potenciar els recursos humans desti nats a R+D. 
• Promoure la Internaciona lització de la recerca duta a terme 

a Catalunya. 

• Promoure una major impllcacló de les empreses en les 
activltats de recerca. 

• Afavorir una millor gestió i una major COffiunicació de les activilats 
d'R+D. 

Grups de recerca consolidats 

Els grups de recerca consolidats estan constituits per grups 
que destaquen per la seva qualitat, derivada deis fons que 
aconsegueixen, per les relacions internacionals, per la 

productivltat cientifica, per la recerca exceHent que realitzen 
dins de les liníes prioritaries, pel nombre d'investigadors i 
altre personal especialitzat de prestigi o per I'interes social 
deis resultats obtinguts, entre altres. 

Un deis objectlus basics del finalitzat Pla de recerca de Cata

lunya 1997-00 era obten ir una cobertura adequada de les 
diferents arees de coneixement, amb la ident ificació de les li

nies de treballl deis grups i centres de qualitat que les realit
zen. El!!! Pla de recerca de Catalunya 2001- 04 presenta una 
continultat respecte a la línía esmentada. les diferents con

vocatoríes i altres acclons puntuals de caracter íntern han 
permes elaborar un mapa deis grups consolidats de la Uni

versitat de Barcelona que actualment esta consti tuit per 171 
grups consol idats. Per la seva part, l'Institut d'Investigacions 

Biomediques August Pi i Sunyer, amb personal investigador 
de la Universitat de Barcelona, ha obtingut catorze grups 
consolldats mes. El nombre total de grups de recerca conso

lidats a la UB es de 185. 

l'octubre de 1998 es va publica r una segona edició delllibre 
descriptiu de les caracteristiques d'aquests grups. Es va rea

IItzar a partir de la Informa ció facilitada pels invest igadors 
matelxos mitjan<;ant unes fitxes dissenyades i pa utades. 
l'objectiu del lIibre és fomentar i difondre les activitats deis 

grups, les seves possibilitats de producció tecnolo9ica i de 
retorn social, els seus vincles i les seves relacions nacionals i 

internacionals. Per procedir a I'actualització de les fitxes, en· 
guany s'ha implementat una aplicació accessib le des d'ln

ternet la qual permet que cada grup consolidat pugu i modifi' 
car les seves dad es. 
L'any 2000 es van presentar 47 sol·licituds a la convocatOria 

de renovació de grups de recerca consolidats (convocatoria 
restringida) . la Generalitat de Catalunya va aprovar-ne qua· 

ranta-un. Posteriorment, la Comissió de Política Científica va 
avaluar les sis sol·licituds denegades ¡ va acordar atorgar a 

quatre grups, amb data de 16 de marc; de 2001, el reconeixe· 
ment de grups de recerca consolidats propis. 
la relació detallada deis grups de recerca consolidats de la 

Universitat de Barcelona es la següent: 
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Grups de recerca consolidats de la Universitat de Barcelona 

DIVISIÓ 1 

(!sponsllble del grup 

Grup de Lingüistica Or iental Antiga Gregorio del Olmo lete Grup de Recerca Multicultur(llisme I M(lry Josephlne N(lsh 
(Assi riologi(l, Semit istica i Génere 
Indoeuropeist ica ) 

Estudis A!iment(lris Jesús Contrer(ls 
Área d'Árab Julio Sa msó MOy(l Hernández 

Grup de Recerca sobre Literatura Cc!talan(l Eulalia Duran Grau Grup d'Estudis sobre Famili(l 1 Juan Frigolé Relxach 
Mo!Iern(l: Inventari, Estudll Edidó P(lrentiu 

Estudi de la Variació (GEV) Joaquim Vi"plan(l Grup de Recerca d'Analisi Territori(ll i Roser Major(ll Mollne 
Lleonart Desenvolup(lment Regional 

Grup de Recerca Traduccló 1 Recepci6 Francisco M. lafarga Grup de Climatologla Francisco Javier Martin 
de les Litera tu res Estrangeres a Maduell Vide 
E5panya 

Grup de Recerca Ambiental Maria Sala Sanjaume ,. Grup de Recerca en Adqulslció de Ca rmen Muñoz Lahoz Medlterrimla 
Llengües 

" lbgic(l Algebr(lica )osep Maria Font L10vet 
j. Grup de Recerca sobre Art Catala del M. del Rlpoll Freixa Serra 

Modemisme al Noucentisme Grup de Filosofia I Analisi del Manuel 
Llenguatge GarcJa-Carplntero , Seminari d'Estudis i Recerques Jase Maria Fullolil Pericot Sánchez-M iguel 

Prehistoriques (SERP) 
ftlca, Tecnologla I Societat ,. Josep Mari(l Esquirol 

" Equip de Recerca ATqueométrica de la Jase Maria Gurt Cal(lf 

¡. Universitat de Barce lona (ERAUB) Esparraguera 
laboratori d'lnvestlgació i Tractament Jesús Javier Velaza 

Grup de Recerca d'Arqueologia Josep Padró Parcerisa de Textos i Epigra fía Romans I Antics Frias 
, Classica, Protohistoricil i Egipcia (LIn ERA) 

" GlllpO par" el Estudio de 1" Jase Remesal Rodr fguez Grup Khrema d'Estudls sobre la Cultura Caries Mlralles Sola 

" 
Interdependencia Provincial Grega Ila seva Tradició 

,. Grup de Recerques en Antlguitat Josep Vllella Masana Grup d'lntervenci6 Ambiental: Art, Anton de P;!Idua 
Tardana (GRAT) Ciutat, Identit ilt i Sostenibilitat Remesar Betlloch 

, Arqueologla Medieval i Postmedieval José Ignacio Padilla Grup de Sod olingOist ica, Pragmatica i Albert Bastardas Boada , . Lapuente Comunicadó 

. ; Grup d'Estudi de la Historia de la Jorge Casassas Ymbert Laboratori de Recerca en Lingüist lca M. An tonia Martl 
;. Cultura i deis Inte l · le~t u a l s Computacional-UB Antonin 

, 
DIVI SIÓ II 

Grup de Dret Civil de ClItalunya Fernando Badosa ColI Politlques Públiques i Regulad6 Antonio Costas 
Economlca COmesaña 

Grup de Recerca de la Uel Encarnacl6 Roca Trias 
Const itucional Privada i la lIel Civil Grup de Federallsme Fiscal i ECOnomia Antonl Maria Castells , 
Cata lan(l Regional Ollveres , 
Oret Admlnistratiu de la UB Tomas Font lIovet Grup d'Analisi Economica de l'Educació i Esteb(ln Oroval Planas 

deis Recursos Humans , 
Grup d'Estudis. Constitucionals UB Enoch Albert i Rovira , Grup de Recerca d'Analisi Quantltatlva M(lnuel Artis Ortuílo 
Grup d'Estudis sobre la Forma d'Estat Miguel Ángel Aparicio Regional 

Perez 
Grup de Recerca del Risc en Finances I Montserrat Gulllén , Área de Dret Internaciona l Públic i Victoria Abellán Assegurances Estany 

Relacions Internacionals Honrubla 
Grup de Filosofia del Dret, Moral i Ramón Capella 

Áoea de Dret Internacional Privat de la Alegria Borras Política Hernández 
UB Rodriguez 

Grup de Recerca eioética i Dret Maria Rosario ClIsado 
Jaume de Montjurc Aqui lino Jase Iglesia González 

Ferreiros 
Centre de Recerca en Educacló de José Ramón Flecha 

Histori(l Industrial I de l 'Empresa Carlos Sudria Triay Persones Adultes (CREA) Garcia 

Grup d'Estudls Interdisclplinaris sobre Alfonso Barceló Grup de Recerca de Soclologl(l de la Salvador Glner de San 
Treball , Institucions i Genere Ventayol Ciutadania i la Democracia Jullán 

Grup d'Economla del Benestar: Teoria I Antonio Manresa Soclologia Jesús Manuel de Miguel 
Aplicacions Sánchez Rodríguez 



110 I Memoria del curs 2000-2001 

DIVISIÓ 111 

Grup d'Evolució deis Homínlds i d'Altres 
Prlma15 

Blologla I Ecologla de Mamífers 
Terrestres 

810logla de les Poblaclons Humanes 

Biologia de Vertebra15 

Blologla I Ecologla Evolutives deis 
Tetrapodes. Apllcaclons a la Seva 
Conservacló 

Blodlversitat, Blologia, Ecologla i 
Fllogenla d'Artropodes 

Grup de Blologla I Ecologla Bentoniques 

Grup de Recerca de Mecanlsmes de les 
Plantes I el Sol en Resposta als Incendis 
Forestals I al Canvl Global 

Crlptogamla 

Geobotanlca I cartografia de la 
Vegetació 

Grup de Fislologla de les Plantes en 
Relacló amb el Medl Amblent 

Grup de Virus Enterles 

Grup de Desenvolupament I Apllcacl6 
de Ml!todes Mlcroblológles per a Estudis 
Amblentals 

Genetlca I Blologla Molecular deis 
Factors de Virulencia Bacterlans 

Grup de Blodegradael6 de Xenobióties I 
Produetes Natura ls: Aspectes Baslcs I 
Apllcaclons a Tecnologles Netes 

Genetlca Molecular Evolutiva 

Grup de Blologla I Genetica del 
Desenvolupament 

Grup de Genetlca Molecular I 

Grup de Recerca en Ecologla Aquatica 
Continental (GREAC) 

Grup de Canvl Ambiental I 
Paleoecologla 

Grup d'Ecologla del Zoobentos 
Marí 

Cinetlca I Dlnamlca de Reaccions 
Elementals 

Grup de Materlals Metal·lles i 
Electropolímers COnductors 

Grup de Química Quantica de 
Materlals 

Grup d'Estructura ElectrOnlca 

Grup de Dlnllmlea No Lineal 

Electroqulmlca de Materials 

Unltat de Slntesl, Estructura I Apllcacions 
de Pl!ptlds I Protelnes 

Química Teórica I Computacional 

Síntesl i Estructura de Blomolecules 

Unltat de Recerca en Sintesl Asimetrica 

Adrián Casinos Pardos 

Joaquim Gosalbez 
Noguera 

Pedro Moral Castrlllo 

Jacinto Nadal 
Puigdefábregas 

Francisco Javier Ruiz 
Gabriel 

Antoni Serra Sorribes 

Francesc Xavier Turon 
Barrera 

Joaquín Azcón Bieto 

Francesc Xavier 
Uimona Pages 

Ramon Maria Masalles 
Saumell 

Esther Simón Martínez 

Alberto Bosch Navarro 

Juan Jofre Torroella 

Anton io Juárez Giménez 

José Vives Rego 

Montserrat Aguadé Porres 

Jaime Baguñá Monja 

Roser Gonzalez Duarte 

Juan Armengol Bachero 

Jordi Catalan Águila 

Joandomenec Ros 
Aragones 

Antonio Aguilar Navarro 

Enrique Brillas Coso 

Francesc lilas Riera 

Juan José Novoa Vide 

Francesc Sagués Mestre 

Fausto Sanz Carrasco 

Emest Giralt Lledó 

Santiago Olivella Nello 

Enrique Pedroso Muller 

Miguel Ángel Pericas 
Brando 

Electroquímica Organica 

Síntesi Estereoselectiva d'Antibiotics ¡ 
Antlvírlcs 

Grup de Materials Inorgimics Avan.;:a ts i 
Catallsl 

!nteraccions Magnetlques i Magnetisme 
Molecu lar 

Grup de Química Organometal ·lica 

Grup de Solvents Mixtos : Estud is Básics 
i Apllcaclons Bloi!lnalítiques 

Slstemes Multiequl ll brl en Soluci6 amb 
!ntervencló de Pollelectrollts: Metodes 
EspectroelectroqulmlometriCs 

Grup de Química Anal/tlca. Analisi de 
Contamlnan15 

Qualltat en l'Especladó d'Elements 
Tra¡;;a I Radlonúclids en el Medí 

Englnyerla de Processos d'Oxidació 
Avan.;:ada 

Grup de Ciencia 1 Tecnologia de 
Projeccl6 Termica 

Unitat de TransferenCia de Materia 

Blotecnologla Ambiental 

Grup de Meteorología 

Grup d'Astronomia I Astrofís ica 

Gravltacl6 I Cosmologla Relativ istes i 
Slstemes EstocIlstles 

Grup de Física Estad istica 

Grup de Magnetlsme 

Física Nuclear Teórica I de Molts Cossos 
en Interacció 

Física d'Altes Energies 

Materials: Transicions de Fase I 
Propletats Magnetiques i de Transport 

Grup de Física de les Radiaclons i 
Radioterapia Oncol6glca 

Grup d'Anallsl Estadística Multivariant i 
Computacional 

Grup de Processos Estocasties 

Grup d'Anllllsl Real I Funcional 

Slstemes Dinamics UB-UPC 

Geometrla Algebraica 

Crlstal·lografla 

Grup de Mlneralogla Aplicada I Medi 
Amblent 

Petrologia Sed imentaria 

Grup d'Englnyeria 1 Materials 
ElectrOn lcs 

Sistemes d'lnstrumentació i 
Comunleaclons (SIC) 

Grup de Recerca en Geociencies 
Marines 

esponsable del grup 

Josep M. Ribó Trujillo 

Jaime Vilarrasa Uorens 

Narcís Homs Marti 

Juan Ribas Gispert 

José Oriol Rossell 
Alfonso 

Elisabeth Bosch José 

Miguel Esteban Cortada 

M. Teresa Galceran 
Huguet 

Gemma Rauret Dalmau 

Santiago Esplugas Vidal 

José María Guilemany 
Casadamon 

Claudi Mans Teixld6 

Juan Mata Álvarez 

Jerónimo Lorente 
Castel16 

Eduardo Salvador Solé 

Jose Alberto Lobo 
Gutiérrez 

José Miguel Rubí 
Capacet l 

Javier Tejada Palacios 

Manuel Barranco 
Gómez 

Joaquín Gomls Torné 

An toni Planes Vila 

Francesc Salvat 
Gavalda 

Caries M. Cuadras 
Avellana 

David Nualart Rodan 

Juan Luis Cerda Martín 

Car los Simó Torres 

Eduardo Casas Alvero 

Francisco Javier Solans 
Huguet 

Albert Soler Gil 

Francisco Calvet Ro~ l ra 

Joan Ramon Morante 
Lleonart 

Josep Samitier Martl 

Miguel Canals Artigas 
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Grup de Paleobiologia del Neogen Jordi Martlnell Callico Englnyeria Cel·lular I Terapia Genlca Ana Maria Gómez Fol)( 
Hediterrani 

FisiCa i Enginyeria de Materials Amorfs i Enrie Bertran Serra 
Grup de Recerca en Englnyeria Joan Josep Guinovart 

Nanoestructures (FEMAN) 
Metabólica i Terapia de la Diabetis Clrera 

~boratori d'Optica Ignacio JUllells Prades 
Grup de Bioquímica de l'Estres Miguel Uobera Sande 

Grup de Capes Fines i Englnyeria de José Luis Morenza Gil 
Grup de Transport I Vehlculacio de M. de África de 

Superficies 
Farmacs Madariaga de las Heras 

GruP de Geodinamica i Anallsl de José Antonio Muñoz de 
Re<:onei)(ement Molecular Modesto Drozco López 

tonques la Fuente 
Regulado deis Slstemes de Transport Ma~1 Pastor Anglada 

Grup de Processos Geodln.!Jmlcs Joan Manuel Vilaplana (RST) 

SuperfTcials Fernández 
Grup de Genética I Biologia Molecular Francesc Vlllarroya 

Neurobiologia del Desenvolupament i Eduardo Soriano García de Prote"lnes Mitocondrials i Patologles Gombau 
R,egeneracló Neuronal Associades 

Gn.Ip de Biologla Cel·Jular del Trafic de Senén Vilar6 Coma Grup d'Estudi de les Bases Moleculars Antonio Zonano OIarte 
Membranes de Patologies Associades a 

Transportadors de Membrana 
Nitrogen·Obesitat Mariano A.lemany Lamana 

Grup d'lmmunologla 1 Blologia del Antonio Celada Cotarelo 
Grup de Bioqu ímica I Blologla Molecular Jose Maria Argi les Huguet Macrófag 
del Céncer 

Regulació i Optimltzacl6 del Crei)(ement Joaquín Gutiérrez , 
Grup de Bioqu ímiCil i Blologla Moleculilr Alberto Boronat Margosa en Especies de Pelxos d'lnterés Frultos 

I de Plantes 
Grup de Radicals Lllures en Biologia I Maria Teresa Mitjavlla 

Receptors de Membrana i Comunicado Enrlc Isidre Canela Medicina CO~ 
Intercel·lular Campos 

Grup de Fisiologia Adaptativa: E)(erclcll Glnés Vlscor Carrasco 
Grup de Bioqu ímica Integratlva Marta Cascante Sel"TCltosa Hipó~la 

DIVISIÓ IV 

Grup de Fisiologia Cel·lu lar Oriol B/lChs Valldeneu Grup de Neuropsico logia Carme Junqué Plaj.!! 

Oncomorfologia FunciOnlll Humana i Antonio Cardesa Gardil Tecnologia Informétlca en Ciencies del Vicente Quera Jordana 
Experimental Comportament 

Grop de Neurobiolog ia CeHulo!l r i lordl Marsal Tebé Grup de Uenguatge i Adquisició del Núr ia Sebastlan Galles 
Molecular Coneixement 

Grop de Productes Naturals Carlos Codina Mahrer Desenvolupament, Interacdó i César ColI Salvador 
Comunicaci6 en Contextos Educatlus 

&l)Ijlversitat i Biosistematlca Vegetal Jullán Molero Briones 
Grop de Recerca de Factors de Ramon 6artrons Bach 

6iotecnologia Vegetal M, Teresa Piñol Serra Creixement, Hormones 1 Metabolisme 

Recursos Vegetals Aquatlcs M. Antonia Ribera Bioquímica I Blologla MOIe<:ular de luan Aguilar Piera 
Slguan Microorganismes 

Grop d'Estudi f isicoQuímic Biológic i Jesús Guinea Sanchez Terapia Anticancerosa i Canos Julián Ciudad 
Apliaat de Biopolímers Bacterians Antiinflamatoria: Resistencia i Gómez 

Metabolisme Lipídlc 
P~rasito l ogia Clínica I Terapéutica Montsel"TClt PoltÚs Vinyeta 

Grup de Regulacló Génlca de I'Oxldacló Fausto Garcla Hegardt 
Desenvolupament de Sistemes M. Ermitas Alcalde País d'Ácids Grassos I de la Cetogenesi 
Polidcllcs Nitrogenats d'lnteres BiolOsic 

Grup de Cronoblologla Antonl Diez Noguera 
, Grup de Síntest d'Azapoliclcles Naturals José Bonjoch Sesé 

(GSAN) Grup de Transport Intestinal Juana Maria Planas 
Rosselló 

Grup de Síntesi de Compostos luan Bosch Cartes 
Nitrogenats Bioactius Grup de Qualitat Nutricional i Tecnológica José Boatella Riera 

• Grup de Química Farmaceutlca Pelayo Camps García Antioxidants Naturals, Vins i Caves I Susana Buxaderas 
Aspectes Nutriclonals I Bromatologlcs Sánchez 

P~to l ogla Infecciosa I Sensibllitat Francisco Gudiol Munte deis upids 
Antlblotica 

Grup d'Amines BIOgenes, Poliamines ¡ M. carmen Vldal Carou 
Orurgia Digestiva i Trasplantament Eduardo Jesús Jaumeta Estabilitat d'Aliments 

"" Peptids i Proteines: Estudis M. Asunción Alslna 
Grup de Neurociencia Cognltllla Carlos Grau Fonollosa Fisicoquímics Esteller 
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DIVISIÓ IV-Institut d'Investigacions Biomediques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) 

Bases Cel-lulars I Moleculars de la 
Resposta Immune 

Inflamacló I Tractament de Malalties 
RespiratOries 

Jorge Vives Puiggros 

Esar Picado Valles 

Trasplantament de Progenitors Clrilo Rozman Borstnar 
Hemopoetlcs 

flslopatologla, Hemostasia i Trombosi Antonio Ordinas Bauza 

Epidemiologla I Salut Intemadonal (GRESI) Manuel Corachan Cuyas 

Unltat de Recerca de la SIDA José M. Gatell Artlgas 

Diabetis Experimental, Investigació Ramon Gomis de 
Cel·lular i Molecular en 1II0ts Bárbara 

DIVISIÓ V 

Grup de Recerca en Educacíó Moral 
(GREM) 

Ensenyament I Aprenentatge 
Multimedia 

Xa rxes Tematiques 

Miguel Martínez Martín 

Jose luís Rodríguez 
!llera 

Unitat Cllnlcoblol/)gica per a l'Estudl de 
Limfomes I Síndromes 
Limfoprollferatlves 

Hepatologla aíníca, Basica I 
Experimental 

Fislopatologla I Tractament de les 
Malaltles Resplratories 

Malalt les Neurologiques 

Genetlca Humana 

Neuroquimlca 

Formacló, Innovadó ¡ Noves 
Tecnologles (fINT) 

Grup de Oldactlca del Patrimonl, Noves 
Tecnologles I Museografía Comprensiva 

Emilio Montserrat Costa 

Juan Rodes Teíxldor 

Roberto Rodríguez 
Roísín 

Eduardo Tolosa Sarro 

Rafael Oliva Virglll 

Josette-Nlcole Mahy 
Gehenne 

esponslIblo del grllp 

Juana María Sancho Gil 

Francesc Xavler 
Hernandez Cardona 

Les xarxes tematiques són agrupacions de diversos grups de recerca que treballen en temes afins des de diferents institucions de 

recerca de Catalunya per tal d'afavorir la consolidació d'equlps conjunts de massa crítica, interdisclpllnar is o multidisclpllnaris, j la 

seva col·laboracló amb grups de recerca de qualitat de fora de Catalunya. 
La Universitat de Barcelona coordina quaranta-vuit xarxes tematiques; 

Allatges Moleculars 

Aproxlmacló Genetlca i Metabolica a 
I'Optlmltzacló de Processos de 
Producdó de elomolecules d1nteres 
Farmacolaglc o Industrial 

ARDA (Agrupament de Recerca i 
Docencia d'Africa) 

8arcelon¡¡ Consortlum on Marine 
Geosciences 

eloétlca I Drets Humans 

eiogenesl I P¡¡tolQ9la Mltocondri¡¡1 

Biologia Cel·lular I Molecular del Trafic 
de Membranes 

C¡¡talisi Homogenla amb Met¡¡ lls de 
Transició 

Cien des i Nanotecnologles de 
Superficies 

Oinamiques No Une¡¡ls 
d'Autoorg¡¡nltzadó Espaciotemporal 

Dona ¡ Cultures 

Orogodependencles 

Miguel Ángel Cuevas 
Olarte 

Marta Cascante 
Serratosa 

Fernando Iniesta 
Vernet 

Miguel C¡¡n¡¡ls Artlgas 

Maria casado González 

Fr¡¡nosco Vill¡¡rroya 
Gombau 

Senén V¡Iaró COma 

Guillermo Muller 
Jevenois 

Fausto S¡¡nz Carrasco 

Francesc Sagues 
Mestre 

Ángeles Carabl Ribera 

Miguel Sánchez Turet 

Educacló en Valors 

Els Ions Metal· lics Iles Protei"nes 
Transportadores I Segrestadores: les 
Seves Funclons en Condicions Normals 
1 Patolaglques 

Els lisers I les Seves Aplicaclons a la 
Química 

Enginyerla de Materials 

Enquestesl Qualit¡¡ t de I¡¡ Informacló 
Est¡¡dístlca 

Espectrometría de Masses 

Estres OKldatlu 

Estudi de l'Activit<l t Cerebral Mltjan~¡¡nt 
Ressonancla Magnetic¡¡ Funcional 

Estudl EKperlmental de I¡¡ Oí¡¡betls 

Historia de la Cultur¡¡ deis Intel·lectuals 

HistOri¡¡ Industrial de I'empresa 

Immunologl¡¡ 

José Pérez Rovlra 

Jesús Pérez Clausell 

Miguel Gonz61ez Pérez 

José Marra Gullemany 
Casadamon 

Montserrat Gulllén 
Estany 

M. Teresa Galceran 
Huguet 

lord l N¡¡dal Oller 

Carme Junqué Plaja 

Joan Josep Gulnovart 
Cirera 

Jorge Casassas 
Ymbert 

caries Sudrla Triay 

Antonio Celada 
Cot¡¡relo 



La Renalxem;;a 

Umfomes Cutanls 

Mediterrani -America 

Modelitladó de Molecules Bloactlves 

Mort CeHular en el Sistema Nervlós 

Multimedia Educatlu 

Nutricló 

Origen, Evolució I Comportament del 
Primers Homínlds 

Productes Naturals 

Proliferacló Cel·lular I Neurotoxlcltat 

Psicoflslologia I Neurodlnamlca Clínica 

Química Medica 

Química Teorica 

Centres de Referencia 

loaquim Molas Batllori 

Maria Teresa Estrach 
panella 

lose Luis Luzón 
Benedicto 

Modesto Orozco Lopez 

lordi Alberch Vie 

lose Luis Rodríguez 
¡llera 

Abel Marine Font 

Jose María Fullola 
Pericot 

Carlos Codina Mahrer 

Oriol Bachs Valldeneu 

Carios Grau Fonollosa 

Rafael Franco 
Femandez 

Antonio Aguilar Navarro 

Sobre la base deis grups de recerca consolidats i les xarxes 

tematíques s'assenten unes estructures més complexes de

nomínades centres de referencia. Aquests centres mantenen 

la identitat fisíca de cadascun d'ells, són d'a lta excel·lencia, 

amb uns objectius comuns i una alta capacitat de gest ió de 

projectes d'investigació. 

Els centres de referencia aprovats fins ara pel Govern de la 

Generalitat a proposta de la CIRIT són els següents: 

I Centre de Biotecnologla. La Universitat de Barcelona hi 

participa amb la Unitat de Síntesi i Estructura de Pept ids, 

formada amb personal del Departament de Química 

Organica i la Unitat de Microbiologia Ambiental, formada 

per personal del Departament de Microbiología. 

I Centre de Tecnología deis Aliments. La Universitat de 

Barcelona hi participa amb la Unitat de Nutrició i Bromato

logia, formada amb personal del Departament de Ciencies 

Fisiologiques, Humanes i de la Nutricio. 

I Centre de Referencia de Recerca i Desenvolupament en 
Enginyeria Lingüística. La Universitat de Barcelona hi 

participa amb el Grup de Recerca de Variació en el Llen

guatge, del Departament de Fllologia Catalana, i el Grup de 

Recerca en Tractament del Llenguatge Natural, del Depar

tament de Llenguatges i Sistemes Inform.atics de la Uni

versitat Politecnica de Catalunya-Universitat de Barcelona. 

I Centre de Referencia de Recerca i Desenvolupament en 
Tecniques Avam;ades de Producció. La Universitat de 

Barcelona no hi participa. 

I Centre d'Aqülcultura. La Universitat de Barcelona hi par

ticipa amb el grup d'Aqüicultura Marina del Departament 

de Biología Animal, el Grup de Metabolisme Intermediari í 

Endocrinologia en Peixos del Departament de Fisiología, el 

Grup d'Histopatologia de Mo¡'¡uscos i Crustacis del Depar-
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Quimlometria I Tecnologla de la Mesura 
Química 

Recursos d'Algua 

Regeneracló I ReproducclÓ' del Sistema 
Nervl6s 

L'Home i el Ferro a Catalunya 

Síntesl Asimétrica 

Sismología í Englnyerla Sísmica 

Técnlques ElectroflsíologlQues en 
Neurocléncla 

Tecnologla Cel·lular In Vltro Ila Seva 
Farmacologia 

Tractament I Valorado d'Algües 
Reslduals I Resldus Organlcs 

Variació Lingüística: Olalectologla, 
SOciolingOistlca I Pragmatlca 

Xan<a Tematlca d'Estudls Sobre la 
Famma I el Parentlu 

Roman Tauler Ferré 

Miguel Salgot de 
Marcay 

lose Antonio del Río 
Femández 

Santiago Riera Tuebols 

Miguel Ángel Pericas 
Brondo 

Antonl Maria Correig 
Blanchar 

Arcadio Gual Sala 

Senen Vilaró Coma 

luan Mata Álvarez 

JoaQuim Viaplana 
Ueonart 

Juan Frigolé Relxach 

tament de Blologia Cel-lular, el Grup de Protozoologia Pa

rasitaria en Pesca i Aqülcultura del Departament de Biolo

gia Animal, el Grup de Desenvolupament i Aplicació de 

Metodes Microbiologics en Estudls en Ambients Aquatics 

del Departament de Microbiología i el Grup d'lntegració 

d'Actívitats d'Aqüicultura en el Medi Natural, Ecologia i Pro

ducció del Fitoplancton del Departament d'Ecologia. 

Centres de Suport a l a Innovacló 

L'object lu del Centre d'lnformació i Desenvolupament Em

presarial (CIDEM) és Impulsar el desenvolupament empresa

rial a Catalunya amb criterís de reequilibri territorial. Per aixc. 

posa a I'abast de les empreses la informació i els mitjans 

adients que ajudin a augmentar la seva competitivitat poten

ciant la Innovació, la qualitat i la productivitat. Per potenciar 

la capacitat d'innovació de les empreses el CIDEM vol afavo

rir el procés d'incorporació de tecnología, facilitant a les em

preses I'accés a una oferta tecnologica d'alt nivel! orientada a 

satisfer les seves necessitats. 

D'altra banda, la Comissió Interdepartamental de Recerca i 

Innovació Tecnologica (CIRIT) té com a míssió principal el 

foment, el suport i la coordinació de les accions que en els 

ambits de la recerca científica ¡ el desenvolupament tec

nologic porta a terme la Generalitat de Catalunya. La CIRIT 

desenvolupa aquesta activitat de coordinacló i suport mit

jan<;ant el n Pla de recerca de Catalunya 1997-00, que in

clou un programa de desenvolupament I transferencia de 

tecnologia, com un deis dos grans programes horitzontals 

en que s'agrupen les actuacions que desenvolupara el Pla 

de recerca. 

La Unlversltat de Barcelona (UB), amb la 'inalitat d'es

ti mular les relacions entre la universitat i el seu entorn so
cioeconomic, va crear I'any 1983 la Fundacio Bosch I Gim-
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pera, la qual, com a centre de transferencia de tecnologla 
de la UB, ha anat desenvolupant una intensa tasca de pro

moció de la transferencia de tecnologia que I'ha portada a 
constituir en el seu si el Centre d'Innovació Les Cúpules, 
aixi com a participar, I'any 1997, en la fundació del Pare 

Clentífic de Barcelona. 
Per tal d'incrementar la capacitat tecnologica de la UB les 
tres institucions van signar un conveni marc amb I'objectiu 

de procedir al desenvolupament conjunt de centres d'inno
vació a la universitat que formin part d'una xarxa catalana 
amb una alta capacitat de transferencia de tecnolog ía a les 

empreses. la selecció deis centres ha de tenir en compte els 
parametres següents : capaci tat de lideratge del director del 
centre, orientació clara del centre envers la demanda, apor

tació d'un diferencial respecte a I'oferta privada existent i ga
rantia de qualitat del servei. 

Amb aquestes premlsses, s'han aprovat a la nostra uníversi
tat els centres de suport a la innovació següents : 

• Centre de projeccl6 Termlca. Responsab le: Dr. Josep Maria 
Gullemany Casadamon. Divisió III. 

• laboratori de Ciencia i Tecnologia Electroquímica de Mate
ria ls. Responsable: Dr. Enrique Brillas Coso. Divisió 111. 

• Centre de lIenguatge I Computació. Responsable: Dra. 
Maria Antonia Marti Antonin. Divisió 1. 

• Unitat d'Investigacló Biofarmaceutica i Farmacocineti
ca. Responsable: Dr. Josep Domenech Berrozpe. Divi
sió IV. 

• Centre de Oisseny i Optimització de Processos Materia ls. 
Responsable : Dr. Fernando Espiell Álvarez_ Oivisió m. 

• Servei de Oesenvolupament del Medicament. Responsa
ble: Dr. Josep Maria Suñé Negre. Divisió IV. 



Projectes europeus de recerca 

Ourant el curs 2000-2001 l'Of icina de Projectes Europeus de 
Recerca de la Universitat de Barcelona (OPER) ha aprofundit 

la consolidació de quatre eixos de treball vinculats amb el 
compromís adquirit amb la signatura del contracte programa 

entre la UB ¡ la Generalitat de Catalunya: 

• la promoció de convocatories i iniciatives eu ropees de re

cerca 
• I'assistencia tecnica per a I'elaboració de propostes de pro

jectes europeus 

• la creació d'espais de participació i debat a I'ento rn de les 
polítiques europees de recerca 

• la gestió economica deis projectes europeus 

Promoció de convocatories i iniciatives 
europees de recerca 

Alliarg de tot el curs, I'OPER ha mantingut puntualment in

rormada la comunitat Investigadora de la UB sobre les con
vocatories deis diferents programes que integren el V Pro

grama marc d'R+D de la Unió Europea, el programa Cultura 
2000 i altres programes de recerca de diferents organismes 

europeus, co m la European Science Foundatlon. 
En aq uesta línia, I'OPER ha organitzat, durant els mesos de 
maig i juny, una serie de trobades amb els responsables 

de recerca de tetes les divisions per cont inuar donant a conei

xer les possibilitats que ofereixen els programes de recerca. 
D'all ra banda, I'OPER ha aprofundit les relacions establertes 
ilmb el Servei Científlc de I'Ambalxada de Frant;a. El mes de 

maig es va lIant;ar una iniciativa que consistia en I'elaberació 
d'vn registre' deis/de les investigadors/es de la UB que han 

treballat en algun moment amb grups de recerca francesos 
ilmb I'objectiu d'afavorir les coHaboracions durant les con

vocatories que encara resten del V Programa marc i, princi
pa lment, en preparar la participació en el VI Programa marc 
d'R+D de la Unió Europea (2002-2006), que tindra en les 

ilnomenades xarxes d'exceHencia un deis seus principals 
instruments d'aplicaci6. 

En aquesta mateixa línia, I'QPER s'ha fel resso d'una iniciati
va endegada pel Servicio Europa 1+0 de la CRUE, dirigít pel 
doctor Gonzalo León, consistent en la detecció deis grups in

teressats a integrar-se en potencials xarxes d'excel·lencla 
per al VI Prog rama marco A través d'una enquesta elaborada 

pel Servicio Europa I+D mateix, I'OPER esta copsant aquest 
interes entre els GRC i els CER de la UB. 

Assistencia tecnica per a I'elaboració 
de propostes de projectes eurapeus 

A través d'aquest servei I'OPER ha participa! en la preparació 
de propostes de projectes europeus d'investigadors/es de 
totes les arees. L'assistencia donada compren des de la difu

sió de la convocatoria, la preparació de la part administrativa 
i el pressupost, fins a la negociació del contracte si la propos
ta és aprovada. 

Un deis serveis que ha centrat aquesta part de la feina de 
I'OPER ha estat la creació de consorcis sollds a través de la 

cerca activa i efectiva de socis. 

Creació d'espais de participació 
i debat a I'entarn de les polítiques 
europees de recerca 

El curs 2000-2001 ha suposat un període molt actiu pel que 
fa a la preparació del VI Programa marc d'R+D de la Unió Eu
ropea ¡ la reflexió i el desenvolupament de l'Espai Europeu de 

Recerca (EER). 
La Universitat de Barcelona, la tercera universitat espanyola 
que gestiona més projectes europeus -per darrere de dues 

universitats politecniques-, ha de participar activament en 
els debats que decidiran el marc que articulara els futurs ins
truments de la recerca europea. Per aquesta raó, !'OPER va 

organitzar, des del gener de 2000 fins al juliol de 2001, una 
serie de sessions tematiques que, amb el titol generic de 

"Quo vadis recerca a la Unió Europear, pretenien reflexionar 
sobre diversos ambits concrets de la recerca científica a la 
Unió Europea i valorar-los en el marc del nou Espai Europeu 

de Recerca (EER). 
Al lIarg d'aquestes jornades temiltiques es van analitzar els 

resulta ts deis dos primers anys del V Programa marc, es 
van presentar les linies de recerca pendents per al temps 
que resta de programa i es van exposar i discutir les es

trategies que cal seguir en relació amb la concepció del VI 

Programa marco 
Aquestesjornades van rebre una subvenció del Departament 
per a Universitats, Recerca I Societat de la Informació de la 

Generalitat de Catalunya, a través del Programa d'accions 
especials, i van comptar amb la presencia d'alguns deis 

maxlms responsables de recerca de diversos organismes es

tatals i europeus. 
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Les trobades van tenir el format de debats oberts i no van te
nlr límits programatics. En aquest sentit, les conc!uslons de 
cadascuna de les trobades es van recollir en documents que 

van ser lIiurats pasteriorment a la Camissió Europea per al seu 
estudi amb vista als continguts finals del VI Programa marco 
D'altra banda, una de les conseqüencies mes notables de la fei

na realitzada per I'OPER en l'ambit de la participació i el debat 
sobre la política de recerca europea ha estat el nomenament 
del doctor Joaquim Alcón I Bieto com a representant nacional 

del programa Qualitat de Vida, dins del V Programa marco 

La gestió económica 
deis projectes europeus 

L'QPER continua portant a terme una efica¡; tasca de gestió 

económica deis projectes europeus, la qual, entre altres tas
ques, comporta el control pressupostari deis projectes i la 
preparació de justificacions i d'informes económics. 

Quant a la participacló de la UB en les convocatóries del V 
Programa marc, el quadre següent resumeix I'activitat coro 

responent als anvs 2000 i 2001 (fins al maig): 

Any 2000 Any 2001 
- ---- - -

Nombro d e pro postes Nombro de pro postes Nombre de pro postes Nombre de proposto::s 
pro::so::ntDdo::s coneed,des p.esentDdes coneedldes 

Olvisi61 13 4 11 2 

Oivlsló 11 26 13 S 4 

Dlvlsi6 111 ,>2 23 67 16 

Olvisi6 IV 39 10 11 , 
Dlvlslo V 7 4 7 pendents 

Altres (Ser, PCS) 2 pendents 

I TOTAL ,.7 54 ,.3 28 + pendents 

La Universitat de Barcelona ha participat tambe en a ltres programes europeus, on ha presentat diversos projectes la majaria 
deis quals estan en procés d'avaluació: 

Programa Pro postes de prOlcetcs p.esentades 

Cu ltura 2000 

Any Europeu de les Llengües 

European Sclence Foundation (Humanitats) 

European Seience Foundation (Ciencies soclals) 

Xanca Europea de Previsi6 Economica 

TOTAL 

Alliarg del curs 2000-2001 1'QPER ha estat treballant en 
la creació i el desenvo lupament de la seva propia pagina 

web, que preten convertir-se en una eina en la qua lla (0-

2 

2 (1 aprovada) 

S 

2 

, 
12 

muni tat investigadora de la UB trabi la informacló I els re
cursos necessaris per elabora r les seves propostes de 
recerca. 



Recursos humans per a la recerca 

Mapa de beques 

Dins les actuacions de foment de la recerca de la UB i amb 
I'objectiu de fer una distribució deis becaris predoctorals 

entre els equips de recerca més equilibrada, equitativa i 
ajustada a la seva productivitat cient ífica, el Vicerectorat 

de Recerca va encetar I'any 1996 t'analisi de la distribució 
lIistorica i actual deis becaris predoctorals. Aquest estudi 
va palesar la manca de relaci ó entre les unitats que acu

mula ven les beques i la potencialltat objectlva de la recer
ca realitzada, tant des del punt de vista del finan¡;ament 

obtingut com des del punt de vista de la productivitat cien
tífica constatad a. 

Amb la flnalitat, don es, de rel acionar I'atorgament de les 
beques amb els parametres esmentats abans, el Vicerec

torat de Recerca va decidir elaborar el mapa de beques 
predoctorals com a eina de treball que hauria de posar de 
manifest la situació rea l respecte del nombre de becaris 

assignat a cada equip i hau r ia d'indicar quina hauria de ser 
la situació optima pel que fa a I'assignació de becaris (be

caris teorics), resultant de I'aplicació deis indlcadors i ba
rems per al comput de becaris teorics aprovats per la Co

missió de Política Científica. 

En aquesta línia, es van realitzar dues publicacions del 

mapa de beques predoctorals. una I'any 1997 I l'altra l 'any 
1998. No obstant aixo, i ates que aquest mapa s'utilit:za 

com a eina de treball en les pr ioritzacions de les convo
catories de beques predoctorals de la Generalitat, del 

MECO i de la UB, es fan actualit:zacions periodlques de les 
dades de becaris adscrlts als grups de recerca con solid ats 
coincidint amb els calendaris de gestió de les convocato

ríes esmentades. 

Beques de Tercer cicle 

Beques de postg ra u per a la f orma ció de professorat 
universitarl, del Mln lsteri d 'Educació, Cultura i Esport 
(MECO) 

S'han presentat 246 sol·1ici tuds per a la convocatoria de be

ques de formació de professorat universitari, quaranta -una 
de les quals s'han concedit, a més de noranta-cinc renova

cions, cosa que fa un total de 136 beques. L'import aproxi-

mat en concepte de beca és de 204.000.000 pessetes bru
tes i I'import en concepte de matricula és de 9.118.050 pes
setes . 

També des del Servei de Gestió Academica es gestionen les 
sol-licituds d'ajuts per realitzar estades de curta durada a 
Espanya i a I'estranger per als becaris de formació de profes

sorat universitarl del Ministeri d'Educació, cultura i Esport. El 
MECD transfereix una quantitat i la UB en decidelx la conces
sió i realitza el pagament a les persones interessades. 

Aquest curs s'han concedit un total de trenta-dos ajuts, amb 
un import de 12.127.500 pessetes. 

Beques Predoctorals de Formació d'Investigadors, 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT) 

Per a la convocatoria de beques Predoctorals de Formació 
d'lnvestigadors s'han presentat 75 soHicituds, de les quals 

s'han concedit 35, a més de 39 renovacions, el que fa un to
tal de 74 beques. L'import aproximat en concepte de beca és 
de 142.080.000 pessetes brutes i de 5.423.200 pessetes en 

concepte de matrícula. 

Igualment, des del Servei de Gestió Academica es gestio
nen les so l·licítuds d'ajuts per realitzar estades de curta 

durada a Espanya i a I'estranger per als becaris de forma
ció d'investigadors del Ministerí de Ciencia i Tecnología. El 
MCYT transfereíx una quantltat ¡ la UB en decideix la con

cess ió i realitza el pagament a les persones interessades. 
S'han concedit un total de dotze ajuts, amb un import de 

4.751.714 pessetes. 

Beques predoctorals per a la formació de personal 
investigador, de la Generalitat de Catalunya 

Pel que fa a la convocatoria de beques predoctorals per a la 

formació de persona l investigador de la Generalitat, per a 
l'any 2001 es van presentar 232 soHicituds, seixanta de les 
quals es van concedir, més 164 renovacions, cosa que fa un 

total de 224 beques. Economlcament, aquestes beques re
presenten 369.600.000 pessetes brutes en concepte de be
ques i 16.079.700 pessetes aproximadament en concepte de 

matrícula. 
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Oistribució per departaments de les beques concedides pel MECO, pel MCYT i pe r la Generalitat de Catalunya 

DIVISIÓ I 

Oepartament Beques MECO Beques MCYT Beques GC 

Filologla Uatlna , 3 

Fllologla Grega 2 1 

Fllologia Semítica 1 

Fllologla Hlspt!nica 2 1 

Fllologla Catalana 6 1 2 

Fllolog la Romanlca 2 

Fllologla Anglesa I Alemanya 2 

Historia de l'Art 5 

lingüística General 2 1 

Prehistoria, Historia Antiga i Arqueologia 6 8 

HIstoria Medieval, Paleografia i Diplomatica 2 

Historia Contemporania 2 

Antropologia Cultural i Historia d'America i África 3 

Geografia Física I Analisi Geogrilfica Regional 2 , 
Loglca, Historia i Filosefia de la Ciencia 5 

Historia de la Fllosofia, Estetica i Filosefia de la Cultura 2 2 

Fllosofia Teoretlca I Practica 

Pintura 2 

Dlbulx 1 

Olsseny I Imatge 1 

Instltut d'Estudls del Proxim Orient Antlc 1 

TOTAL OIVISIÓ 1 31 8 48 

DIV¡S¡Ó 11 

Oepartament Beques MECO Beques MCYT Beques GC 

Oret Civil 1 

Oret Administratlu i Oret Processal 3 

Oret Constitucional i Ciencia Política 

Oret Penal j Ciendes Penals 

Oret I Economia Internacionals 1 2 

Historia i !nstitucions Economiques 2 

Teorla Economica 1 

Politlca Economlca i Estructura Economica Mundial 

Economia Polltica, Hisenda Pública i Oret Financer j Tributa ri 2 

Econometrla, Estadistica i Economia Espanyola 3 

Teoria Sociologica, Filosofia del Oret I Metodología de les 2 3 
Clencles Soclals 

SOCio logia i Analisl de les Organitzadons 2 

TOTAL DIVISIÓ 11 4 1 l2 ] 



Actlvitat de recerca I 119 

DIVlSIÓ III 

Oepllrtament Beql.les MECO Beql.lc& MCYT Bcql.lcs GC 

Biologl3 Animal 4 10 

Blologl3 Vegetal 5 

Mlcroblologla 5 1 , 
Genetlca 5 6 10 

Ecolog la 2 2 

Bioquímica i Biologla Molecular 13 5 15 

Química Física 2 2 5 

Química Organica 3 2 9 

Química Inorganica 1 4 2 

Englnyeria Química I Metal·lurgla 1 

Química Analítica 3 4 4 

Astronomla I Meteorologla 3 2 2 

Física Fonamental 2 5 6 

Estructura I Const ituents de la Materia 6 3 , 
Estadist ica 2 

Matematlca Apl icada i Anallsl 1 

Álgebra I Geometrla 3 3 

Crlsta l·lografia, Mlneralogla I Diposits Mlnerals 1 2 

Geoquímlca, Petrologla I Prospeccl6 Geológica 

61010g13 Cel·lular 5 

Flsiologla 2 2 

Electrónica 2 2 3 

Estratlgrafia, Paleontologla I Geociencies Marines 3 2 

Física Aplicada ¡Óptica 4 2 

Geodlnamlca ¡Geofísica 3 3 

! TOTAL DIVISIÓ IJI 6 9 4. 105 I 
, 

I 
DIVISIÓ IV 

I 
Oep"rtllment Beql.les MECO Bcql.lcs MCYT Beques GC 

Blologla Cel·lular I Anatomla Patologic.:a 1 4 

Proouctes Naturals, 61010gla Vegetal I Edafologla 2 5 

Microblologla i Parasltologla Sanitaries 1 

Fa rmacologia j Quím lc.:a Terapéutica 7 4 6 

Medic.:lna 1 

Psiqulatrla ¡ Psic.:oblologla Clínica 2 5 

Metoclologla de les Ciendes del Comportament 2 

Personall tat , Avaluaci6 I Tractament Pslco lOglc 

Psicolog la s.aslca 3 

Psicologla Evolutiva I de l'Educació 2 

Ciencies Flslologiques 1 

Ciéncles Flsiologiques 11 2 2 4 

Bloqulmlca I Biologla Molecular-Divlsló IV 9 , 
Fislologla-Divlsló IV 2 2 

Nutricló I Bromatologla 1 

Farmacia I Tecnologla Farmacéutica 

Fislcoqu imlca 2 

[ TOTAL DIVISIÓ IV 2. 16 45 I I 
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DIVISIÓ V 

Oepartamenl Beques MECO Beques MCYT Beques GC 

Oldactlca de les Clencles Experimentals i Matematica 

Oldactlca I Organitzacló Educativa 

--
Metodes d'!nvestigació i Oiagnostic en Educació 

Teorla 1 Historia de l'Educació 

TOTAL DIVISI6 V 

Distribudó per divisions deis ajuts de curta durada 

a Espanya i a I'estranger 

Olvlslons Becarls Becaros 
MECO MCYT 

Olvlsió I 15 2 

DivlSIÓ 11 2 

OivlslÓ !II 10 9 

Dlvisló IV 4 1 

0lvlsl6 V 

I TOTAL 32 12 

Beques de formadó en la recerca i la docencia 
de la Universitat de Barcelona 

I 

El curs 2000-2001 també s'han convocat les beques de forma
ció en la recerca I la docencia per a estudlants de tercer cicle de 
la UB. S'han presentat 220 sol ·licituds, setanta-dues de les 

quals s'han concedit, més 127 renovacions, cosa que fa un to
tal de 199 beques. El seu volum economic és de 286.560.000 
pessetes brutes en concepte de beques i de 13.702.050 pesse
tes apreximadament en concepte de matricula. 

Els beneficiaris d'aquestes beques poden sot-licitar, a més, 
ajuts per realitzar estades de curta durada a Espanya i a 
I'estranger. Aquest curs s'han concedit cinquanta-un ajuts, 
amb un import de 22.830.000 pessetes. 

1 

3 

1 

4 2 

Beques de formadó d'investigadors del programa 

propi de la Universitat de Barcelona, adscrites a 

grups de recerca consolidats 

1 

D'aquest programa de beques convocat pel Vicerectorat de 
Recerca s'han renovat vuit beques, el volum economic de les 

quals és d'11.520.000 pessetes brutes en concepte de beca. 
Els beneficiaris d'aquestes beques poden sol·licitar ajuts per 

realitzar estades de curta durada a Espanya i a I'estranger. 
Aquest curs 2000-2001 s'han concedit dos ajuts, amb un im· 
port de 845.000 pessetes. 

Beques de forma ció d'investigadors del programa 
propl de la Universitat de Barcelona, adscrites a 
projectes d'investigació 

El Vicerectorat de Recerca ha convocat beques de formació 
d'investigadors dins de projectes d'investigació de la US. 

S'han presentat trenta-dues sol·licituds de beques, vint+set 
de tes quals s'han concedit i se n'han renovat quinze, cosa 

que fa un total de quaranta-dues beques . El seu volurn 
economic aproximat és de 60.480.000 pessetes brutes en 
concepte de beques. 

Els beneficiaris d'aquestes beques poden sol· licitar ajuts per 
realitzar estades de curta durada a Espanya i a I'estrangef. 

Aquest curs 2000-2001 s'han concedit vui t ajuts, amb un im' 
port de 2.625.000 pessetes. 

L'import aproximat en concepte de matrícula de les beques 
de formació d'investigadors del prog rama prepi de la UB, 
adscr ites a projectes d'investigació i a grups de recerca con

solidats, és de 4.306.800 pessetes. 
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oístríbució per departam ents de les beques concedides pe r la UB 

I D!VISIÓ 1 

Beques del programa Beques del programa 
Beques de formilc,,~ propl de la UD IIdscroles propl de la UB adscrlle5 

Departamcnts en la recerca I la docencia a grups consolldots a prol~cl~s d',"vesllglCl~ 

Filología Hispilnlca , 
Filologia Romilnlca , 
Filologia Anglesa I Alemanya 

I Historia de I'Art 3 

Prehistoria, Historia Antiga I Arqueolog ia 3 

Historia Medieval, Paleografia I Olplomatica 2 

Historia Moderna 

Historia Contempor¿mia 2 2 

Antropologla Cultural I Historia d'America I Afrlca 2 

, Geografia Física I Analisi Geograflca Regional 3 

Geografia Humana 

Logica, Historia I fi losofía de la Cultura 2 

Historia de la fllosofia, Estetica I fllosofia de la Cultura 2 

filosofia Teoretlca I Practica 3 

Pintura 

Oibuix 

Escultura 

I TOTAL 3. 3 

ó 

" 
"t DlVrSrÓ J[ , 
, 

" 

Beques del programa Beques del programo 
Beques de formacló propl de la UB propl de la UB 

en la recerca ¡ la adscrotes a grups adscrltes iI proJectes 
Oepartaments docenCIa consoUdills d"lnvestlgaclll 

Oret Civil 

Oret Admlnlstratiu i Oret Processal 

Oret Constitucional i Ciencia POlítica 

Oret i Economla Intemacionals 

Historia I Instltuclons Economlques 

Teoria Economlca 

Política Economlca i Estructura Economica Mundial 

Economia política, Hisenda PUblica i Oret financer i 
Tributari 

Matematica Economica, financera i Actuarial 

Econometrla, Estad ística i Economia Espanyola 

TeQria Soclol6glca, filosofia del Dret I Metodologla de 
les Ciencies Socials 

Sociolog ía I Anallsi de les Organltzacions 

[ TOTAL 

2 

2 

, 
3 

, 
2 

2 

, 
3 

3 

31 , 1 

I 
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OIVIS¡Ó 111 

8eques del progri.",a 8eques del progra",a 
Beques de lor",,,elo propl de 1 .. UB propl de 1 .. UB 

en la recerca I 1.. adser,tes a grups adser' tes .. p roJectes 
Oeparta",ents doeéncla eonsoUdats d',nvest 'gae,o 

SIolO9l3 Animal 3 

BlolO9la Vegetal 3 

Mlcroblologla 3 

Genetlca 4 

Ecologla 

Bloqulmlca 1 Biología Molecular 2 U 

Química Física 3 

Química Organlca 4 3 

Qulmlca !norglln!ca 9 

Qulmlca Analítica 12 

Englnyerla Química I Metal'lúrgia 2 1 

Astronomlill 1 Meteorologia 

Física Fonamental 1 

Estadistica 4 

Matematlca Aplicada 1 Anillisl 

Álgebra I Geometrla 

Crlstal,lografia, Mlneralog1a ¡ DipOsits Minerals 

BlolO9la CeHular 4 

FlslolO9la , 
Electronlca 7 , 
Estratlgrana 1 Paleontologla 1 

Geodlnamlca I Geofislca 3 

Centre Especial de Recerca en Quím ica Teorica 3 

I TOTAL 75 • 2. ! 

OIVIS¡Ó IV 

Beques de l progra",a Beque s del programa 
Beques de Formaelo propl de la UB p rop, de la UB 

en 'a recerca Ila adserltes a grups adscrotes a proJecles 
Oepartaments doeéncla eonsohdilts d'lnvest.gacoo 

Clencles Morfologlques 1 Odontoestomatologia 2 

BlolO9la CeHular I Anatomia Patologica 3 2 

Mlcroblologla 1 Parillsitologia Sanitilries , 1 

farmillcologla 1 Química Terapeutica S 4 

Medicina 1 

Pslquiatrla 1 Pslcobiologla Clínica 3 

Metodologia de les Ciencles del Comportament 1 

Personalltat, Avaluacló 1 Tractament Psicolbgic 

Pslcologla Baslca 

Pslcologla Evolutiva i de j'Educació 2 

Clencles Flslologlques I , 
Clencles Flslologlques 11 2 

Bioquímica 1 Slologlill Molecular-Dlvlsló IV 4 

Flslologla-Olvlsló IV S 

Nutricio 1 Bromatologia 4 2 

Farmacia I TecnolO9la Farmacéutica 3 

FlslcOQuímlca 

I TOTAL .7 1 12 ] 
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DIVISIO V 

Beques del programa prop. Beques del programa propl 
Beques de formacJ6 en la de la U8 ad5crltes a grups de la UB adscntes 

Departaments recerca I la docencill consoUdllts " projectes d'lnvestlg ll cl6 

Metodes d 'Invest igaci6 I DllIgnostic en Educacló 4 

leCrla i Historia de l'Educacló 

Dldact iea i OrganiUacló Educat iva 5 

Dldllctlca de les Cienejes Soclals 

ICE 6 

~ TOTAL " 1 

Distrl bueió deIs ajuts per divisions 

Dlvisjó I " 4.345.000 210.000 

Oivisió II 5 1.920.000 620 .000 

Oivisió IJI 23 10.905.000 225.000 5 1.575.000 

Divisió IV 6 3.465 .000 2 840.000 

Divis i6 V 5 2.195.000 

i TOTA.l " 22.830.000 2 845.000 • 2.625.000 

Beques FPl CUnI 2000- 2001 

Minlsleño de Clenda y l ecoologi", 
15,3 % 

Ministerio de EduCiKiól1, CullUrlI y DepOrte 
28,1 % 

Progrllma Propi UB 
(Pro}ecl.es d'investlglld6 I Grups """"<Ca consolldll15) 

10,3 % 

Generlll ltat de Catll lunYII 
46,3% 

I 

I 
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Personal de suport a la recerca 

Convocatories de la Generalitat de Catalunya 

Durant el curs 2000-2001 la Generalitat de Catalunya va 
realiaar dues convocatories per incorporar tecnics de suport 

a la recerca a diferents departaments i unitats de la Universi
tat de Barcelona. La distribució per grup professional i unitat 

de destinació ha estat la següent: 

Dlstribució per categoría 

111 convoc;:Jtorla 2a convocatoria 

Grup 1 15 4 

Grup 2 4 

Grup3 5 25 

Grup'! 6 

( TOTAL 3. 3. 

Distrlbució per unitat de destinació 

la convocatona 2a convocatoria 

Olvlsl6 I 5 

0lvlsl6 II 5 

0lvlsl6 1II 8 11 

Dlvl516 IV 4 7 

0lvlsl6 V 

Alt res unl tat5 18 

I TOTAL 3. 3. 

Finan~ats per projectes d'investigació 

A part de les convocatories de la Generalitat de catalunya, 

cent quinze contractes de personal de suport a la recerca han 
estat finam;ats a carrec de projectes d'investigació. La distri
bució d'aquests contractes per categoria i unitat de destina
ció és la següent: 

Distribució per categoria 

Nomb .... de contraetes 

Grup l 3S 

Grup2 20 

Grup) 38 

Grup4 22 

I TOTAL 114 I 

Oistribució per un/tat de destinació 

Nomb .... de contractes 

Divlsió I 6 

Dlvlsló 11 2 

0lvlsl6 III 82 

Divls16 IV 23 

Olvis ió V 2 

! TOTAL 115 I 
Finant;:ats pel Vicerectorat de Recerca 

Flna lment, des del Vicerectorat de Recerca de la Un iversitat 

de Barcelona s'han finan¡:;at vint-i-un contractes de personal 
de suporto La distribució d'aquests per categoria i unitat de 

destlnacló és la següent: 

Olstribució per categoria 

Nombre de (ont.aetes 

Grup 1 16 

Grup 2 3 

Grup 3 2 

TOTAL 21 

Oistribució per unitat de destinació 

Nomb.e de cont.actes 

Dlvlsi6 I 

DiviSi6 III 5 

DlviSl6 IV 2 

Altres unitats 13 

TOTAL 21 

Contractes postdoctorals de recerca 

Durant el curs 2000-2001 un total de vint+dues persones 
estaven vinculades a la Universitat de Ba rcelona mitjan¡:;anl 

aquesta modalitat del contracte postdoctoral de recerca. 
Aquest total correspon a tres convocatories diferents i la 

seva distrlbució per divisions és la que f igura a continuadó: 

o,stlllclli 
l~ 2a de la Genetahtal 

convoc .. lorm convoc .. tor'H dI! Catalunya 

0lvlsi6 1 1 

Dlvlsló III 9 7 1 

Divls l6 IV 1 2 

TOTAL ,. O 3 ] 
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Est ructura de recerca 

GRANS AMBITS DE RECERCA 

Fundació Pare Científic de Barcelona 

Membres del Patronat 

PRl:SIDENT 

Ante"i Caparrós Benedicto (fins al 29 de maig) 
Joan Tugores Ques (des del 29 de maig) 

V!CEPR ESIOENT PRIMER 

Pedro Fontana García 

VICEPRESJOENT SEGON 

Marius Rublralta Alcañiz (fins al 22 de juliol) 

Antenl Juárez Glménez (des del 23 de juliol) 

VOCALS EN REPRESENTACIÓ DE LA UN1VERSITAT DE BARCELONA 

Enrie Canela Campos 

Anteni Mirambell Abaneó (fins al 27 de juny) 

Josep Escolano Traver (fins al 18 de juny) 
Anteni Zorzano Olarte (des del 23 de juliol) 

VOCAlS EN REPRESEHTAcró DEL CDNSEll SOCIAL OE LA UNIVERSITAT 

DE BARCELONA 

Joan Corominas Guer ín 

Juan José l ópez Burniol 

Francesc Raventós Torras 

Antoni Vila Casas 

VOCALS EN REPRESEHTACIÓ DE LA FUNDACIÓ BoSCH I GIMPERA 

Francesc Santacana Martorell 

Juli Molinaro Valls 

Xavier Peris Mussó 

Joan Pujol Segarra 

Jordi Toboso Magrans 

VOCALS EN REPRESENTACIÓ DE LA CAIXA 01.' CATAlUNYA 

Josep M. Loza Xurlach 

Alfons Joan Aran Utset 

Josep M. Cullell Nadal 

loan Molins Amat 

Antoni Zabalza Martí 

AlTRES VOCALS 

Ramo" Marimon Suñol 

Andreu Mas-Colell 

Rolf Tarrach Siegel 

David Serra Congost 

SeCRETAR] 

Jordi Camós Grau 

Membres de la Comissió executiva 
de la Fundaci6 Pare Científic de Barcelona 

MEMBRES NATS 

Antoni Caparrós Benedicto (fins al 29 de maig) 

Joan Tugores Ques (des del 29 de maig) 

Pedro Fontana Garda 

Marius Rubiralta Alcañlz (fins al 22 de juliol) 

Antoni Juárez Giménez (des del 23 de juliol) 

PRESIOEHT 

Marius Rubiralta Alcañlz (fins al 22 de juliol) 

Antonl Juárez Giménez (des del 23 de juliol) 

Alfons Joan Aran Utset 

Enrie Canela Campos 

Josep M. Cullell Nadal 

Josep Escolano Traver (fins al 18 de juny) 

Joan Pujol Segarra 

David Serrat Congost 

Francesc Raventós Torras 

Francesc Santacana MartoreJl 

SECR€TARI 

Jordi Camós Grau 
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Vida interna de la Fundadó 

Patronat 

Al lIar9 del curs 2000-2001 el Patronat s'ha reunit en t res 

ocaslons. Entre els acords presos destaquen els següents : 

• Potenciació de les relacions amb I'IDIBAPS ( Instit ut d 'In
vestigaclons Blomediques August Pi i Sunyer) com a part 
de la xarxa biomedica de Ba rcelona , especialment com a 
element complementari al Parc Científic de Barcelona . Aix i 

mateix, manteniment de I'impu ls del proj ecte del Parc 
Clent ífic i Tecnologic de Barcelona, conjunta ment amb la 

Universi tat Politecnlca de Catalunya (UPC) . 
• Nomenament com a nous patrons del senyor Ramon Mari

mon i Su nyol, secretad d'Estat de Política Científica, en 

subst itució del senyor Jorge Fernandez Diaz, que va dimitir 
el carrec, del senyor Dav id Serrat i Congost, director gene
ral de Recerca de la Generali tat de Catalunya, del doctor 

Rolf Tharrach i Siegel, president del Consell Superior 
d'l nvestigacions Cientifiques (CSIC), j del senyor Joan Co
rominas i Guerin, en representació del Consell Social de la 

UB i en substitució del doctor Sant iago Guillén i Fernandez, 
que va dimit ir el carrec. 

• Nomenament del doctor Joan Massagué i Solé com a as
sessor científic de la direcció del Parc i coordinador deis ac
tes de la inauguraci6 científica. 

• Acord slgnat amb el doctor Juan Carlos Izpisúa Belmonte 
per a la creació i posada en marxa de l'Institut de Biologia 
del Desenvolupament . 

• Constit ucló de l'Institut de Rece rca Biomedica, que es con
figurara com una de les unitats estructura ls del Pa rc Cientí

fic de Barcelona, si be amb la intenció que adquireixi perso
na litat j urídica propia. 

A banda d'aquests acords, el Patronat ha t reballat de manera 
molt especia l en la conflgu ració final de la primera fase del 
Parc, tant des del punt de vista del projecte científic i la seva 

inserció en les línies deis plans de recerca de catalunya, 
l'Estat espanyoll Europa, com des del punt de vista del seu 
fi nan~ament. 

Quant a I'evolucló deis carrecs nomenats pel Patronat, el 
senyor Fernando AlberiCio va renunciar el seu carrec de sub
director de r Área Científica i, per la seva part, el doctor Joan 

Guinovart Cirera va ser nomenat director genera l del Parc 
Científic de Barcelona i director de l'I nstitut de Recerca 
Biomedica, en procés de constitució. 

Comissió Executiva 

Per acord del Patronat s'in corpora a aquesta comissió el doc
tor David Serrat, director general de Recerca de la Generali
tat de Cata lunya I patró en representació de la Generalitat de 
Catalunya. 

Al llarg del curs 2000-2001 la Comissió Executiva s'ha reunit 
set vegades. En aquestes sessions 

s'han estudiat i desenvolupat les línies estrategiques per a la 

consolidació del Pare Científic de Barcelona i s'han pres els 
acords necessaris per al seu desenvolupament. 

Cal destacar I'aprovació deis següents grups nous del Pare 
Científic: Federalisme Fisca l ¡ Economia Reg ional, Centre 

d'Estudis de Ciutadania i Societat Civi l, E:tica Intercultural, 
Arquitectu ra i Evolució de la Ciutat, Grup de Recerca 

Ambiental Mediterrania, Centre Universitari de SociolingOís_ 
t ica i Comunicació, Centre Visua l i Nous Entorns d'Apre
nentatge i Grup d'Ecologia Aquatica Continental. 

Finan¡;ament 

FEDER 1997-1999 

Com a organlsme gestor de les su bvencian s procedents deis 

fans europeus de desenvolupament reg ional (FEDER), apro
vades el 1997 per al projecte del Pa rc Científic de Barcelona i 

dest inad es a obra i equipament científic, durant el curs 
2000-01 s'han certificat de manera period ica davant la Co
m issió Interministeria! de Ciencia i Tecnología (CJCYT) i el 

Oepartament d'Universi tats, Recerca i Societat de la Infor
mació de la Generalitat de Catalunya (DURSI) les despeses 

efectuades en obra i instal-lacions científiques. En tancar el 
curs 2000-01 els imports certifica ts són el 100% de la totali· 

tat de la despesa elegible aprovada i, quant a la recepció de 
les subvencions que se'n deriven, la Fundació ha rebut el 
40% de les subvencions aprovades . 

FEDER 2000-2006 

Per al període 2000-2002 s'ha concedit al Parc Científic de 

Ba rcelona, des de la CICYT, una subvenció per a infraestruc· 
t ura clent lfica i xarxa de comun icacions que consisteix en 

1.804 MPTA de despesa elegible, la qual suposara una sub· 

venció de 902 MPTA, i una subvenció per a obra de 500 MPTA 

de despesa elegi ble, que suposara una subvenció efectiva 
que s'ha de rebre de 250 MPTA. 
Així mateix, la General itat ha proposat el Parc Científic de 

Barcelona com a receptor de subvencions FEDER 2000-2002 
pels imports de 2.160 MPTA per a obra - subvenció efectiva 

que s'ha de rebre de 1.080 MPTA- i de 1.530 MPTA per a in
fraestructura científica - subvenció efectiva que s'ha de rebre 

de 765 MPTA- del Pare Científic de Barcelona i deis SelVeis 
Cientlflcotecnics de la UB ubicats al Pare. 

Resta de subvencions 

Pel que fa a la resta de subvencions per a la construcció de ~ 

primera fase del Parc, dins d'aquest exercici s'ha rebut 
I'import de 110 MPTA, que corresponen al pagament de la ter

cera anualitat del conveni subscri t entre l'Oficina de Ciencia i 
Tecnologia de la Presidencia del Govern, el Comissionat pera 

Universitats i Recerca de la Generali tat de Catalunya, la Uni' 
versi tat de Barcelona i la Universitat Politecnica de Catalunya 
per a la creació del Parc Cientific i Tecnologic de Ba rcelona. 

Convocatoria del Ministeri de Ciimeia i Tecnologia 
d 'ajut a/s parcs científics i tecnologics 

Amb data 8 de desembre de 2000 el Ministeri de Ciencia i Tec' 
nologia va fer pública una convocatoria d'ajut als parcs cientí· 
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licS i tecnologics. El Parc Cient ífic de Barcelona va presen

tar-hi una sol ·licitud i li va ser concedit un credit reemborsable 

de 5.796 MPTA. Així matei x, en aquesta mateixa convocatoria 

va actuar com a coordinador d'a ltres projectes per als quals es 

ís- vafl concedir 362 MPTA, distribuíts de la manera següent: 

·e· IOIBAPS, 108 MPTA; UPC, 250 MPTA, I FBG, 4 MPTA. 
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Obra 

Durant el cu rs 2000- 0 1 les actuacions d'obra han consistlt 

fOfla mentalment en el condicionament deis moduls de la

boratoris de I'edlfici modu lar, 0 1"1 estan ja insta l· lats 

['empresa Merck Farm a y Química SA i els Serveis Cientifi

ootecnics. En term es globals, el curs es va tancar amb una 

execució deis treballs de con dicionament de I'ord re de l 

90% de I'edifici. 

Ahrí mateix, cal destacar que s'han dut a terme el disseny fi · 

nal i I'execució material de I'estabula ri i del Servei de 

)ro Transgenics del Parc Científlc de Barcelona, i s'han iniciat els 
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treballs de condicionament deis espais destinats als serveis 

oentífics com uns, al servei de radioactivi tat i als espais del 

laboratori de reaccions per illoses. 
Finalment , entre j uliol i setem bre de 2000 es va procedi r a la 

reforma i el condicionament de noves superfiCies de I'edificl 

Florensa, cedides per la Unlversi tat de Barcelona al Pare 

Científic per ta l d'instal ·lar-hi nous gru ps de recerca no expe

rimentals. 

Activitats de recerca 

del Parc Científlc de Barce lona 

Tal com ja s'ha dit anteriorment, el dia 24 de novembre el Pa· 

tronat va nomenar Joan Massagué ¡Solé assessor científic de 

la direcció del Pare Cient ific de Barcelona. Entre les seves tas

ques hi ha la d'influir en el model organit zatiu, la de contribuir 

substancialment a modelar les líníes de recerca prioritaries i 

també la d'ident ificar invest igadors d' interes per al Pare. 
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lnstitut de Recerca Biomédica 

La linía científica del Pare es consolida amb la defi nició d'un 

unie insti tut de recerca, l'Institut de Recerca Biomedica, al 

qual s'afegiran altres insti tuts en un fu tur proper. En data 27 

de febrer el Patronat de la Fundació Pare Cientific de Barcelo

na va aprovar la (reació de j'Institut i va namena r el cate
dratic de Bioquím ica i 81010gla Molecular de la UB Joan J. Guí

novart director de I1nstitut i alhora del Pare Científic de Bar

celona (pes). 

L'!nstitut de Recerca Biomedica del pe s esta fa consti tu'jt per 

investigadors de la UB ¡ del CSIC i també per invest igadors 

de nova contractació. Amb aquest objectiu, durant el mes 
d'abril es va pUblica r un anunci a les revistes ( ientifiques 

Sdence, Nature j Cell. La relació f inal d'investigadors que 

ha fl de formar part de l'l nsti tut de Recerca Biomedica s'ha 

avaluat durant la pr imera meitat de I'an y 2001. 
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Finalment, aquest institut es coordinara de manera estreta 

amb 11DIBAPS i amb el Parc de Recerca Biomedica (UPF), amb 

la qual cosa s'obt indra una xarxa de recerca biomedica d'alta 
potencialitat. 

Serveis Cientificotécnics 

Durant el darrer trimestre de I'any 2000 han estat ja en pie 

funcionament les unltats deis Serveis Cientificotecnlcs de la 

UB, que es van t raslladar a I'edificl durant els mesos de juliol, 

agost i setembre. Les noves unitats són: Ressonancla Mag

nética Nuclear, Espectroscopia Molecular, Tecniques Separa

tives d'Analisi, Proteomica i Síntesi de PePtids, Microscopia 

Confocal, Citometria de Flux, Genomica, Tecniques de Reco

neixement Molecular In Situ i Química Fina. 

Serveis científics comuns i noves unitats de recerca 

Així mateíx, durant aquest curs academic s'ha treballat de ma

nera intensa per definir els serveis cientifics comuns de que 

dlsposara el Parc, que són: sala de cultius, culna per a prepara

cIó de medís, sala d'hlstologia, sala d'espectroscopia, sala de 

centrifugues, sala de tambres fredes, sala de cambres termos

tatitzades, sala de cambres fosques, sala de microscopls, sala 

de congeladors - 800, sala de radioactivitat i estabularl. 

Els serveis científics comuns del Parc donaran serveis a 

l' lnstitut de Recerca Blomedica I a les empreses instal ·lades 

al Pare. 

D'altra banda, s'ha acordat j posat en marxa la creació de 

quat re unitats noves ploneres en el panorama actual de la 

recerca : Unitat d'RMN de Biomolécules, Unitat de Genomica 

Funcional, Unitat de Química Combinatoria i Unitat de Quí

mica Fina. 

L'objectiu d'a questes unitats, a caval! entre la recerca capda

vantera i la voluntat de servei, és oferir, tant als grups de re

cerca com a les empreses, la potencialitat de les noves 

tendencies en ressonancia magnetica, genomica funcional, 

química combinatoria I química fina. 

Acords amb empreses 

Merck, Farma y Química SA, primera empresa que va signar 

un acord amb el Parc, té ja els seus espais totalment aca

bats. El seu trasllat definit iu esta previst per a fina l s de se

tembre de 200l. 
Així mateix, el 5 de juny I'empresa Kymos Pharma Services 

va signar un contracte amb el Parc Científic de Barcelona. 

Nascuda de la iniciativa d'un grup de professionals provi

nents de la indúst rla farmaceutica, Kymos Pharma Services 

és una empresa de nova creacló que ofereix serveis clentifi

cotecnics a tercers. Els serveis que Kymos ofereix se centren 

en les analisis de compostos en matrius blologiques, fona

mentalment per a estudis de farmacocinética i metabolisme, 

alxí com en una gran varietat d'estudis analitics vlnculats 

amb la recerca, el desenvolupament, el control de la qualltat 

Il'estabilitat de principis actius, medicaments i materies pri

meres en general. 
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ParaHetament, i un cap enllestides tes tasques de condicio

nament deis espais, han instaHat els seuslaboratoris al Parc 
!'empresa de química fina Medichem i I'empresa farmaceuti
ca Almirall Prodesfarma, amb les quals se signara un con

tracte alllarg del darrer trimestre de I'any. 
L'edlficació de moduls annexos als de laboraton ha permes 
equipar espais amb despatxos, que han estat ocupats per 

unitats d'empreses que no requereixen laboratoris, com 

Applied Biosystems, Mlcromass o Bruker. 
El programa de suport a les iniciatives empresarials de base 
tecnologica, Spin-off, potenciat pel PCB conjuntament amb 
el Centre d'Innovacló de I'FBG, ha donat el primer fruit en el 

contracte que se signara amb I'empresa Advancell, sorgida 
del grup de recerca Celltec, de la Facu ltat de Biologia de la 
UB i del grup de recerca Xenotest de I'Hospital La Fe de Va
lencia. Advancell es constituelx per oferir a la indústria far

macéutica, dermocosmetica ¡ biotecnologica una gran varie
tat de técniques Innovadores en el camp de les tecnologies 

ceHulars in vitro. 

Grups de recerca, empreses i serveis 
als edificis torre O i Florensa 

La retadó de grupS que alllarg del curs 2000-2001 han ocu
pat els edificis Torre O i Florensa es la segi.ient: 

Torre O 

• Grups de recerca 
Agrupació Euroregiona l deis Sistemes Fotovoltaics (GESP) 

Centre de Meteorología i Climatologia 
Centre de Recerca en Meteorolog ía 
Grup de Climato logía 

Grup de Recerca del Clima 
Centre de Recerca en Qu ímica Teorica (CERQT) 
Grup d'Estudis Alimentaris (GEA) 

Grup de Recerca en Nutrició Comunitaria 
Centre de Recerca Social i Educativa (CREA) 

Centre de Recerca en Economia del Benestar (CRES) 
Institut de Dret Públic (IDP) 
Observatori de Sioetica i Dret (OBiD) 
Grup d'Estudi i Conservació de Mamifers Marins (GRUMM ) 

Grup de Recerca en Lagica, Llenguatge i Cognició (LOGOS) 

• Spin-off 
Celltec ua 

• Empreses 
Sani-Red 

• Servels 
Centre d'Avaluació ¡ Prospectiva de la Recerca i la Innova
ció Tecnologica (CAPRI) 
Centre de Patents 

Oficina de Promocló I Gestió de Projectes Europeus 
Centre d'Assessorament Lingi.iístic 

• Seu de la Fundació Bosch i Gimpera 
Centre d'lnnovació de la Fundació Bosch i Gimpera 
Addicionalment, I'auditori i les sales de reunions estan al 
servei de les entitats del Parc i d'altres ens. 

Edifici Florensa 

• Grups de recerca 
Centre de Llenguatge i Computació (CUC) 
Observatori de la Globalització 

Centre d'Investigacions Film-Historia 
Grup d'Investigació sobre l'Envelliment 
Grup d'Estudis sobre Família i Parentiu 

Xarxa Tematica Medamerica 
HOMÍNID. Orígens Humans 

Ce ntre Universitari de Catalunya per a l'Estudi i la Investi
gacló de les Conductes Addictives (CEUCAT) 
Grup d'Investigacló en lingüística Computaciona l (GILC) 

Centre de Recerca de Do nes (DUODA) 
Grup de Recerca en Enquestes i Qualitat de la Informaci6 

Estad ística 
Grup de Recerca en Federalisme Fiscal i Economia Regional 

Centre d'Estudis de Ciutadania i Societat Civil 
Observatori d'Etica Intercultural 
Grup de Recerca d'Arquitectura i Evolució de la Ciutat 

Activ itats de promoció 

Al lIarg del cu rs academic 2000- 2001, la Fundació Parceien
tífic de Barcelona ha posat en marxa un seguit d'iniciatives 

per donar a coneixer el projecte del Pare Científic en dife

rents amblts. 

Cicles i jornades 

El cicle de jornades "El Parc de 7 a 9", organitzades des de la 
Fundació Bosch i Gimpera per m itja del Parc Científic de Bar

celona, són condurdes per investigadors de primera línia des
tacats per les seves característiques de bons comunicadors. 

Durant el curs academic 2000- 2001 s'ha dut a terme el 
quart cicle, que va tenir lIoc de nou al Cercle Eqi.iestre de Bar

celona I va comptar amb els protagonistes següents: 

• Norbert Bllbeny, professor del Departament de Filosofía 
Teoretica i Practica de la UB. 

• Antonl castells, professor d'Economia Polít ica, Hisenda Pú· 
blica i Dret Financer i Tr ibutari de la UB. 

• Pere Puigdomenech, professor d 'Investigadó, director de 
l'Inst itut de Biologia Molecular de Barcelona del CSIC, pre
sident de la Societat catalana de Biologia i membre del Co

mite Científlc Director de la Unió Europea. 
• Pere Brunet, catedratic de lIenguatge i Sistemes Infor

matics de la UPC. 
• Fatima Bosch, professora de Bioquímica i Sio logia Molecu

lar de la UAB. 

• Eduardo Soriano, professor del Oepartament de Biologia 
Cel·lular de la UB. 

• Xavier Trias i Vidal de 1I0batera, portaveu del Grup Parla
mentari Catala. 

Durant el curs academic 2000-2001 es va fer també a I'auditori 

del Parc un cicle de conferencies sobre bioinformatica que, orga· 
nitzat des del Departament de Bioquímica i Biologia MolecuW 
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de la Facultat de Química de la UB, va tenir com a objectiu con
tribuir a la difusio de la bioinformatica tant en l'ambit cientific i 

academic com en l'industrial. Entre altres especialistes, va parti
cipar en el ciete I~nvestigador Stephen Altschut, del National 

Institute of Health (NIH) deis Estats Units. 
Amb el titol ~Quo vadis. Investigación universitaria en la Unión 

Europea", l'Oficina de Projectes Europeus de Recerca de la 
UB, amb la col·laboracló deis vicerectorats de recerca de les 
universitats catalanes, va organitzar un cicle de conferencies 

amb l'objectiu d'analitzar el paper de la universitat en la re
cerca europea i debatre la polltica científica que s'estava 

duent a terme tant des de I'aleshores nova conselleria de la 
Generalitat de Catalunya, com des del Govern central. 
Amb I'objectiu de posar en comú la realitat de les iniciatives de 

creació de noves estructures de recerca, el Parc Cientific de 
Barcelona va organitzar el cicle de conferencies "El nou espai 

de recerca europeu i la política estructural", Que va servir per 
presentar algunes de les iniciatlves de recerca Que s'estan 

duent a terme a Catalunya: el Pare de Recerca Biomedica de 
Barcelona de la UPF, Biocampus de la UAB i també l'Institut 

d1nvestigacions Biomediques August Pi i Sunyer (IDlBAPS). 
Aixi matelx, el PCB va organ itzar una jornada de portes ober
lesdins el marc de la Setmana de la Ciencia 2000, que va te

nir lIoc durant el mes de novembre. 

lnauguracions 

Coincidint amb la finalitzacio de la construcció deis primers tren
ta·sis mOduls de laboratoris de I'edifici modular, al lIarg del pri

mer trimestre van tenir lIoc diversos actes amb motiu de la inau
guradó del Parc Científic de Barcelona, com una conferencia a 

carrec del senyor Jan Elster, professor de Ciencies Socials de la 
Columbia University, una inauguració oficial i un simposi cientific 

i1augural, pensat també per celebrar la inaugurado del primef" 
institut de recerca del Pare: l'I nstitut de Recerea Biomedica. 

D'aquesta manera s'inaugurava la primera fase del Pare, que 
OOJpa uns 22.000 m2 deis 60.000 que tindra aquest complex. 
l'acte d'inauguració oficial va comptar amb la presencia de la 

ministra de Ciencia i Tecnologia, Anna Birulés, I'alcalde de 

tia Barcelona, Joan Clos, i el director general de Recerca de la 
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Generalitat, Dav id Serrat, entre d'altres. 
Amb motiu de la inauguració de la seu de l'lnstitut de Dret PÚ

blic(IDP) al Parc Científic de Barcelona, va tenir lIoc a I'auditori 
del Parc la conferencia "Vint anys de justicia constitucional", a 

carrec del preside[lt del Tribunal Constitucional Pedro Cruz Vi
ftalón. Creat el 1989 a partir de la col'laboracíó entre diversos 

professors de la UB í dirigit pel catedrat ic de Dret Constitucional 
Eliseo Aja i pels catedratlcs de Dret Administratiu Joaquín Tor

ros i Tomas Font, tots pertanyents a la UB, l'lnstitut te quatre 
grans línies d'investigació aplicada establertes amb almenys un 
projecte concret cadascuna: comunitats autonomes, gavern i 
administració local, drets i lIibertats públiques i regulacíó 

económica i serveis públics. Així mateix, l'lDP du a terme estu
dis periOdics, com l'Informe de las comunidades autonomas i 

l'Anuario sobre el gobierno local, que es publiquen anualment 
d'en¡;a de 1989 j 1995, respectivament. 
EI9 de maig va tenir lIoc a I'auditori la inauguracio de l'lns' 

bM d'Economla de Barcelona (IEB). La conferencia inaugu
ral va anar a carrec de I'exsecretari d'Estat d'Economia Gui-
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lIermo de la Dehesa. l'acte va comptar amb la presencia, en

tre d'altres, del rector de la UB, Antoni Caparrós, el vicepre
sident segon del Parc Científic de Barcelona, Marius Rubiral
ta, el director de I'IEB, Antoni Castells, el conseller per a 

Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Gene
ratitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell, I el primer tinent 

d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Casas. Ubicat 
al Pare Cientific de Barcelona, I'IES és un centre especialitzat 
en la recerca en economía aplicada, concretament en els 
camps de I'economia publica i I'economia industrial, el qual, 

a més de la seva tasca Investigadora, ofereix la seva expe
riencia academica i professional per desenvolupar tasques 
d'assessorament i de consultoria en el camp de I'economia 

aplicada a entitats públiques i privades. 

Presentacions de documents de I'Observatori de Bioetica i Dret 

L'Observatori de Bioerica i Dret (OBiD) és un centre de recer
ca pluridisciplinaría que analitza clentíficament les implica

cions etiques, socials ¡ jurídiques de la biotecnologia per pro
pasar, posteriorment, actuacions concretes. L'objectiu de 

l'OBiD és aconseguir que les qüestions bíoetlques siguln revl
sades periodicament per organismes públiCS, adminlstratius 
o politics. Aix i mateix, l'Observatori també pretén suscitar el 

debat informat dins el conjunt de la societat, el qual ha de 
permetre apropar les consideracions etiques i jurídiques a la 
pOblaci6 perque pugui decidir un cap ha rebut la informaci6 

material rigorosa. 
Entre d'altres activitats, durant el curs academic 2000-2001 

l'OBiD ha elaborat tres documents: el document sobre inves
tigació amb embrions, coordinat per la directora de l'Obser
vatori de Bioetica i Oret I professora de la UB Maria Casado i 

el catedratic de Biologia Cel·lular de la UABJosep Egozcue; el 
document sobre donaci6 d'oOcits, coordinat per Maria Casa
do i Josep Egozcue, i el document de voluntats anticipades, 
elaborat per un grup d'especialistes en medicina, infermería, 

mosofia, biologla, antropologia i dret, sota la coordinació del 
professor d'etica medica de la Facultat de Medicina de la Unl

versitat de Barcelona Albert Royes. 

Centres de documentacio del Pare Científic de Barcelona 

Ourant I'any 2000 es van posar a punt els espais del Centre 

de Documentacíó de Biodiversitat Vegetal de la UB, cridat a 
ser un deis pilars del Centre Especial de Recerca de Biodiver

sitat vegetal de la UB (CERBIV). Les obres comenc;ades van 
ser el resulta t de la primera acció coordinada en el si del Parc 
Científic de Barcelona entre la Biblioteca de la UB i el CERBIV, 
I han permes adequar els espais per aplegar les col·leccions 

clentífiques de la Unitat de Botanlca de Farmacia i de la Oivi
sió IlI, que conjuntament engloben tres seccions documen
tals: un herbari, bancs de dades i cartografia vegetal. L'her

bari conté uns 250.000 exemplars de plantes vasculars, prop 
de 80.000 líquens i fongs i 37.000 algues i briofits. 
El Centre de Documentació entrara en funcionament alllar9 
de l'any 2001 i ocupara una area inicial de 250 metres qua

drats a la planta inferior de I'edifici de la biblioteca de la UB, 
al costat de la Torre D del Parco Esta previst que una futura 

• 
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ampliació deis espais permeti ubicar-hi també una cartoteca 

especialitzada, les bases de dades de biodiversitat, I'arxiu fo
tograflc i nous serveis i prestacions d'interes per a la recerca. 
D'altra banda, durant el curs 2000-2001 Jordi Sabater Pi ha 

anat trasliadant materials diversos a la coHecció Sabater PI. 
De gran interes per als científics, els estudiosos de I'antro

pologla, I'etologia í la historia, i el public en general, la 
col-lecció Sabater PI es compon de llibres I revistes sobre te
mes vlnculats amb I'etologia, com també d'un fons de dibul

xos j pintures de tematica naturalista I'autor de la majoria 
deis Quals és Sabater Pi. La col·lecció, que es troba ubicada a 
la Biblioteca de Geografla i Historia de la UB, compren també 

un epistolari professional, així com una serie d'objectes pro
cedents d'.AJrica, mostres de cultura i formes de vida de per

sones i animals d'aquest continent. 

El Bussines Laboratory 

El dia 14 de desembre de 2000, la UB, la UPC i Coverti nk van 

signar el conveni de creació del Business-Laboratory 
(B-Lab), un espai de reflexió sobre la nova economia creat 
en el marc del Parc Científic I Tecnologlc de Barcelona. L'acte 

va comptar amb la participació de la presidenta executiva de 
Coverllnk, Ana Patricia Botín, el vlcepresident executiu del 
Parc Científic de Barcelona, Marius Rubiralta, i el rector en 

funcions de la Universitat Politecnica de Catalunya, Ramon 
Capdevila Pages, entre d'altres. 

Presidit per Ana Patricia Botín, el B-Lab esta integrat per pro
fessionals de diferents camps d'activitat amb pluralitat de 

cultures i experiencies (matematics, economistes, engin
yers, Químics, etc.) que han viscut immersos en I'economía 
global I que poden aportar visions extrapolades del Que és la 

nova economia. Entre les primeres tasques que es propasa el 
B-Lab hi ha l'elaboraci6 d'un diagnostic i un pla d'acció de ca
dascuna de les quatre arees tematiques següents: relacló 

universitat-capital de riSC¡ cultura emprenedora-universitats, 
models de referenCia¡ cultura emprenedora-formació empre
sarial i mapa d'excel-lencia universitaria. 

Membres del B-Lab 

• Ana Patricia Botín, presidenta de Coverlin k 

• Andrés Bj¡~zquez, director financer de Coverlink 
• Carlos Vivas, director europeu de Channel Partners d'Agl 

lent Technologies 

• Carme Artigas, directora general d'Ericsson Innova, SA 
• Francesc Raventós, conseller de Recol i president de la Co

missió Executiva del Pla estrategic Barcelona 2000 

• Francesc Santacana, delegat del rector per a Innovació i 
Creativitat del Grup UB 

• Francesc Solé Parellada, catedratic d'Organltzació d'Em
presa de la Unlversitat Politecnica de Catalunya 

• Joaquim Güell, membre de I'equip directiu de Grupo Reco
letos 

• Luisa Alemán, sOcia d'Europ@lweb 

• Marc Egu iguren, director general de l'Escola Virtual d'Em-
presa 

• Michel Kisfaludi, director de DBNET24 

• Oriol Pina, d'Apax Partners 
• Fernando Alberlclo, catedratlc de Química Organica de la 

Universitat de Barcelona 

• Giulio Ruffini, director de Recerca i responsable del grup 
d'observació de la terra Starlab Barcelona, SL 

• Isabel de Polanco, consellera delegada del grup Santillana 
• lIuís Ruiz, responsable de projectes externs d'R+D al sec

tor farmaceutic 

Comunicació I Imat ge 

Dins I'ambit de la comunicacló I la Imatge s'han desenvolupat 

diversos projectes amb I'objectiu de difondre el PCS. Desta· 
quem, entre d'al t res, els següents: 

Presencia en (órums nacionals i intemacionals 

Com a membre de la Internationa i Asoclat ion of Science 
Parks (IASP), el Parc Clentffic de Barcelona va ser present al 

congrés internacional de la IASP que va tenir 1I0c a Edlmburg 
els dies 11, 12 i 13 de jullol de 2000 amb el títol ~Science and 

Technology Parks: Millenium Conference N

• Així mateix, com 
a membre de l'Asociaclón de Parques Científicos y Tecnológi

cos de España (APTE), el Parc Científic de Barcelona va assis
tir a reunions periodiques amb altres membres de l'a55O

ciació, representants de parcs cient ífics i tecnologics de l'Es
tat espanyol. 

En la mateixa Hnia, el Parc va tenir una presencia re llevanten 
altres fomms de recerca i innova ció, com ara la Flra In

ternacional de Tecnologles Emergents, Ciencia I Empresa 
(27-30/ 11/00), que, organitzada per la Fundació Cata lana 
per a la Recerca, es va fer al World Trade Center i va tenir 

com a object iu principal potencia r la recerca científica I tec· 

nologica com a oportunitat de negocio 
Finalment , del 27 al 29 de man; de 2001 el Parc Científic de 
Barcelona va ser present al 11 Foro para la Innovación y la 

Competitividad Empresarial, que, organitzat pel Minlsteri de 
Ciencia i Tecno logia del Govern centra l, va tenlr Il oc al Palau 

de Congressos de Madrid . 

Barcelona Ciutat de Ciencia 

El Ministeri de Ciencia r Tecnologia va adjudicar a I'Área de 

Comunicació del Pare una acció especial dins el Programa na

cional de difusión de la ciencia y la tecnología, per dur a ter
me un projecte de dlfusló de la recerca que es desenvolupaal 
Pa rc Científlc de Barcelona i que rep el nom de Barcelona 

Ciutat de Ciencia . El projecte consisteix a desp legar m6duls 
museístics en diferents punts de la ciutat, de manera queels 

escenaris escollits tinguin una vinculació directa amb la 

temat ica que es vol comunicar. 
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1· Institut d'Investigacions Biomediques August Pi i Sunyer ( IDIBAPS) 
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L1nstitut d'I nvestigacions Biomediques August Pi i Sunyer 

{IDlBAPS) és un institut de recerca integra t per les institucions 

següents: la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barce

tma, I'Hospital Clínic de Barcelona i l'l nst itut d'Investigacions 

BiOmediques de Barcelona del CSIC. Esta ubicat a Barcelon a, a 

la zona del campus del carrer casanova. El seu objectiu fona

mental es facil itar la integració de la recerca clínica de qualitat 

contrastada amb la recerca basiea d'al t nivell per aconseguir 

Que els avenC;O$ científics obting uts en la prevenció i el tracta

ment deis problemes de salut mes importants del nostre país 

puguin t ransferir-se d'una manera optima i més rapida. 

Junta de govern 

PRESIDENT 

David Serrat (director general de Recerca, Generalitat 

de Cata lunya) 

VOCAlS 

Joan M. V. Pons i Rafols (d' AATRM) 

Uuís calvo (coordinador institucional del CSIC a catalunya) 

Emili Gelpi (director de l'Insti tut d'I nvestlgacions 

Biomediques) 

Joan Grau (gerent de I'Hospital Clínic) 

)osep Teres (director medic de I'Hospital Clínic) 

Antoni Juárez ( vice recto r de Recerca, Univer sitat de 

Barcel ona) 

Josep A. Bom bl ( dega de la Facultat de Medicina, Un i

versitat de Barcelona) 

Joa n Rodés (director de I'IDI BAPS) 

SECRETAR! 

Danie l Navajas (sen se vot) 

l es activita ts més destacables que s'han dut a terme durant 

elcurs 2000-2001 han estat: 

Acte de posada de la primera pedra de I' IDIBAPS 

El 26 d'abril de I'any 200 1 es va fer a la Facultat de Medicina 

de la Universita t de Barcelona I'acte simbólic de posada de la 

Plimera pedra, que va marcar I'inici de les obres deis nous la

boratoris de I'IDIBAPS. L'acte va ser presidit pels consellers 

de Sanitat , Eduard Rius, I d'Universitats, Recerca i Societat 

de la I nformadó, Andreu Mas-Colell, i va comptar amb la 

presencia del doctor David Serrat, director general de Recer

ca de la Generalitat de Catalunya, del rector Antoni Capar

rós, del ge rent de la CSC, senyor Joan Grau, del director de 

11DIBAPS, doctor Joan ROdés, i del doctor Lluís Calvo, coor

dinador I nst ituciona l del CSI C a Catalunya . 

Seminar is 

Du ts a terme am b una periodicita t mensua l, el s semina ris 

Irnparti ts enguany han estat els següents: 

• ~Trasplante de células dopaminérgicas del cuerpo caroti

deo en modelos de enfermedad de Parkinson", a carrec del 

doctor José López-Barneo, catedratic de Fisiologia, Facul

tat de Medicina, Universitat de Sevilla, membre del Consell 
Cientific de I'IDIBAPS. 

• ~Neurotransmissió serotonlnergica i farmacs antidepres

sius", a carrec del doctor Francesc Artigas, investigador del 

CSIC, cap del Departament de Neuroquímica, Insti

tut d'Investigacions Biomediques de Barcelona, CSIC
IDIBAPS. 

• "Drosophila : diseño genético de un organismo", a carrec 

del senyor Ginés Morata, professor d'I nvestigació del CSIC 

al Centro de Biología Molecular de Madrid, membre del 
Conse ll Científic de I'IDIBAPS. 

• "Tractaments intermitents de la SIDA com una forma 

d'autovacuna", a carrec del doctor losep M. Gatell, consul

tor senior del Serve; de Malalties Infeccloses de I'Hospital 
Clínic. 

• ~Pu lmonary vascular disease in portal hypertension", a 

dlrrec del professor Phillppe Hervé, Department of Respi

ratory Physiology, Hopital Marie Lannelongue, París. 

• ~Trasplantament de ceHules progenitores com a terapia de 

la malaltia de Parkinsonu
, a carrec del doctor Ernest Are

nas, Department of Medical Blochemistry and Biophysics, 

Karolinska Institute, Estocolm, Suecia. 

• ~Microscopía de pinzas ópticas: cómo estudiar tus molécu

las favoritas tirando de ellas una a una", a carrec del se

nyor Carlos Bustamante, professor de FíSica i Biología Mo

lecular, Universltat de California, Berkeley, EUA. 

• "Función y disfunción del citoesqueleto en la neurona: la 

enfermedad de Alzheimer y otras taupatías", a carrec del 

senyor Jesús Ávila, professor d'Investigació del CSIC, Cen

tro de Biología Molecular "Severo Ochoa", Madrid. 

• "Gene expression proflling in leukemias and Iymphomas: 

discovery of molecular subtypes using cONA microarrays", 

a carrec del doctor Andreas Rosenwald, investigador del 

National Cancer Inst itute, NIH, Bethesda, EUA. 

Beques p redoctorals 

Durant els anys 2000/2001 I'IDIBAPS ha concedit dotze be

ques predoctorals cada any, vlnt-i-nou renovacions I'any 

2000 i trenta I'any 2001. Actualment I'IDIBAPS disposa d'un 

total de quaranta becaris a causa de la finalitzadó I'any 2001 

de la primera convocatoria, que es va realitzar I'any 1997. 
Molts d'aquests becaris han pogut gaudir d'un ajut de curta 

estada per anar a aprendre alguna tecnica en un laboratori 

de I'Estat espanyol o de I'estranger durant un maxim de dot

ze setmanes. 

Publicacions 

El nombre de treballs origlnals publicats per investigadors de 

I'IDIBAPS durant el darrer curs ha estat de 436, amb un fac

tor d'impacte total de 1.473,406 (segons I'SCI 1999), cosa 
que fa un factor d'jmpacte mitja per article de 3,379. 
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Área Biomedica de Bellvitge-Fundació August Pi Sunyer (FAPS) 

Órgans de govern de la Fundació August Pi i Sunyer 

Patronat 

PRESIDENT 

Honorable Sr. Eduard Rius i Pey, conseller de Sanitat i 
Seguretat Social 

V¡CEPRES¡OENT 

Dr. Pere Soley I Bach, director gerent de la Ciutat Sa

nitaria j Universitaria de Bellvitge 

DIRECTOR CIENTiFIC I SECRETARI 

Or. Roma Paliares i Giner, subdirector de Docencia i 
Investigaci6 de la Ciutat Sanitaria i Universitaria de 

Bellvitge 

DIRECTORA AOMINISTRAnVA 

Dra. Meritxell Serra, directora administrativa de la 
Ciutat Sanitaria i Universitaria de Bellvitge 

VOCACS 

Dr. José Gaspar loren Egea 

President de la Dlvisió de Ciendes de la Salut de la 
Unlversitat de Barcelona 

Sra. Ana Barbero Asensio 

Directora d'Infermeria de la Ciutat Sanitaria i Uni
versitaria de Bellvitge 

Dr. Josep M. Borras Andreu 

Director de l'Institut Catala d'Oncologia 
Dra. Rosa Ramon Soler 

Directora Medica de la Ciutat Sanitaria i Universita
ria de Bellvitge 

Sra. Montserrat )uarez Vives 

Subdirectora d'Infermeria de la Ciutat Sanitaria i 
Universitaria de Bellvitge 

Dr. Roger Bernat Landoni 

Cap del Servei d'Anatomia Patologica de la Ciutat 
Sanitaria i Universitaria de Bellvitge 

Dr. Fernando Aguil6 Luda 

Cap de Secció del Servei d'Urologia de la Ciutat Sa
nitaria i Universitaria de Bellvitge 

Sr. Francesc Moreu i Orobitg 

Director general del Consord Hospitalari de Catalunya 

Comissió de Govern 

Per tal d'agllitar I'administradó del govern de la Fun

dacló, sota I'autoritat del Patronat es constitueix la Co
mlssió de Govern amb les facultats que li atribueixi el 
Patronato 

PRESIDENT 

Dr. Pere Soley i Bach, director gerent de la Ciutat Sa
nitaria i Universitaria de Bellvitge 

SECRETARIA 

Dra. Meritxell Serra Sanz, directora administrativa de 
la Ciutat Sanitaria i Universitaria de Bellvitge 

VOCACS 

Dr. Miquel Viñas Ciordia 
Vice rector de Promodó Universitaria de la Universi
tat de Barcelona 

Dr. Roma Paliares Giner 
Subdirector de Docencia i Investigadó de la Ciutat 

San itaria i Universitaria de Bellvitge 
Dra. Rosa Ramon Soler 

Directora medica de la Ciutat Sanitaria i Universita
ria de Bellvitge 

Dr. Josep Maria Borras i Andrés 

Director de l'Instltut Cata la d'Oncologia 
Dr. Josep Ma Grinyó Boira 

President de la Comissió d1nvestigació de la Ciutat 
Sanitaria i Universitaria de Bellvitge 

Sra. Ana Barbero Asensio 

Directora d'lnfermeria de la Ciutat Sanitaria ¡ Uni
versitaria de Bellvitge 

Comite Científic 

Correspon al Comite Cientific la coordinació de la tasca inves
tigadora de la Fundaeió . El Comite Científie esta presidit pel 

doctor Roma Paliares i Giner, director científie, i en formen 

part eom a voeals cinc investigadors del campus de Bel lvitge. 

Actualment col· laboren amb la FAPS les instituci ons se· 
güents del campus de Bellvitge: la Ciutat Sanitaria i Univer' 

sitarla de Bellvitge (CSUB), la Universitat de Barcelona (UB), 
l'Institut Catala d'Oncologia (ICO) i l'Institut de Recerca 
Oncologlca (IRO), que formen la Unitat Mixta d'Investigació 

CSUB-lCO-IRO-UB, on es centralitza la recerca. 

Recursos economics 

En el decurs deis últims anys la FAPS ha gestionat més de 

3.000 milions de pessetes, recursos economfcs obtinguts 

pels investigadors Que desenvolupen la seva tasca investiga· 
dora al campus de Bellvitge a través de projectes presentats 
a convocatories públiques (FIS, 1+0, Generalitat, Comunitat 

Europea ... ) i també de convenis Vo col-laboradons amb la 
Indústria privada. 

Línies d'investigació i productivi t at cientifica 

La Fundacló centra litza i gestiona els recursos destinats a la 
recerca dins del seu ambit d'actuaciÓ. A continuadó 
s'exposen les publicacions reali tzades pels investigadors del 
campus de Bellvitge pertinents a la Unitat Mixta d'Inves

tigació CSUB-ICO-IRO-UB. En aquestes publicadons única
ment s'inclouen articles origina ls. 
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lmles d'Jnvcstlgacló Nombre d'''rtJcles Impact Factor (IF) IF mltjll 

1. Neuroclencies 

2, Cancer 

J. Patologia infecciosa 

4. Trasplantament i immunitat 

s. Metabolisme, nutridó, creixement cel'lular I arteriosclerosi 

6. Genetlca humana 

7 . Malalties CrOniques 

[ TOTALS 

Personal i becaris 

L'estructura de recerca esta basicament integrada pels investi

gadors professionals que treballen a les diferents institucions del 
campus de Bellvltge. La FAPS és I'entitat encarregada de la ges

lió de becaris i personal tecnic de suport a la recerca que partici
pa en els diferents grups d'investlgadó del campus de Bellvitge. 
Actualment hi ha un total de noranta-un becaris adscrits 

(vint+quatre becaris de la FAPS i seixanta-set becaris d'altres 

organismes ijo deis propis investigadors) i quaranta persones 
contractades per obra i/o servei de suport a la recerca. 

Programa internacional d 'intercanvi d'estudiants 

de medicina 

Com cada any, la Fundació ha participat en I'intercanvi inter
nacional d'estudiants de Medicina. Vint-i-quatre estudiants 

provinents de cato rze nacions (el Brasil, Egipte, Hongria, No
ruega, Rússia, Croacia, Eslovaquia, Iugoslavia, Portugal, 

Suissa, Dinamarca, els Estats Units, Lituimia i la República 
Txeca) han realitzat practiques clíniques dins onze especiali

tats (aparell digestiu, cardiologla, cirurgia cardiaca, cirurgia 
general i digestiva, ci rurgia toracica , malalties infeccioses, 
medicina interna, neurología, otorinolaringologia i traumato

logia) desenvolupades al nostre centre. 

Política de re laclons internac ionals 

Amb \'objectiu de facilitar les relacions internacionals deis 
equips de recerca i deis investigadors del campus, la FAPS té 

un programa que convida conferenciants, generalment es-

3S 91,4 2,' 

72 255,3 3,S 

22 69,5 3,1 

17 74,6 4,3 

4J 99,5 2,3 

J8 149,5 3,' 

29 87,5 3,0 

256 827,6 3,' ! 

trangers, amb els quals els grups de recerca vulguin establir 
relacions de caracter científic. 
Durant el decurs de ¡'any 2000 s'han cOlwidat als conferen

cíants següents: 

• James Shepherd, MD. Cap del Departament de Bioquímica. 
Royal Infirmary de Glasgow. Glasgow, Escocia, ~The pre

vention of cardíovascular disease in the xxi century. What 
the clinicians's role wlll be?", 

• Walter Araujo Zín, MD, Professor de biofisíca de la Unlver
sitat de Rio de Janeiro i director del Laboratori de Fisiologla 

Respiratoria Experimental de l'Instituto Carlos Chagas Fil
ha, ~ How to write a scienti fic paper~. 

• Luis Ll orente Peters, MD. Professor de la Universitat 
Autonoma de Mexic i cap del Laboratori d'lmmuna logia i 
Reumatologia de l'Instituto Nacional de la Nutrición Sal
vador Zurbirán, Mexic DF. ~Paper de les interleucines en 

les malalties autoimmunes (lupus erítematós ¡ artritis 
reumatolde)" i ~Artritis reumatoide I gen de la multire

sistencia". 

1 Simposi Fundadó La Maratá de TV3 

"E l cancer: noves perspectives des de La Marató 94" va 

ser el titol del 1 Simposi La Maratá de TV3, que va tenir lIoc 
el día 3 d'octubre de 2000 al CoHegi de Metges de Barce

lona. Va ser organitzat per la Fundadó La Maratá de TV3 
en col 'laboració amb la FAPS, aixi com amb la Fundaci6 
Clínic per a la Recerca Biomedica, l'Institut de Recerca 

Oncologica í altres instituclons. L'objectiu era mobilitzar 
la població de Catalunya en benefici de la investigaci6 del 

cancer. 
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CENTRES 1 INSTITUTS DE RECERCA 

Institut Interuniversitari d'Estudis del Proxim Orient Antic 

DIRECTOR 
Joaquín San martín Ascaso 

SECRETARI 
Ignasi Márquez Rowe 

Activitats de recerca 

El grup de recerca consolidat de l'Institut, integrat pels pro

fessors Gregorio del Olmo, Joaquín Sanmartin, 19nasi-Xavier 
Adlego, Joan Ferrer, Juan Luis Montero, Maria José Dome
nech, Adelina Millet, lIuís Feliu, Manuel Molina, Miguel Civil i 

carmen Valdés, continua les seves tasques investigadores, 
centrades especialment en la lexicografia comparada de les 

lIengües de I'Qrient Antic, tant les semítiques com les indoeu
ropees. Entre les seves activitats cal remarcar les següents: 

• Diccionario de la lengua ugarítica, a carrec deis professors 
G. del Olmo Lete j J. Sanmartín. Projecte finalitzat i publi

cat (2 voL). Hi ha en fase de preparació I'edició anglesa, 
que compta amb la co l· laboració del professor W. G. E. 
Watson. 

• Gramática de persa clásico, a ca rrec de l professor R. Lí
mouzin. 

• Estudios sobre la congruencia fonológica y semántica de 
los radicales semíticos, dirigit pel professor G. del Dlmo 
(projecte subvencionat per la DGCYT). 

• Edición y estudio de tablillas cuneiformes sumerias del Bri
tish Museum (Londres), dirigit pel professor M. Molina 
(CSIC), amb finam;ament de la DGCYT. 

• Elaboracló d'una obra de referencia sobre la lIengua I 
I'escriptura caries, a carrec del professor l.-X. Adiego i en
carregada per a la coHecció "Handbuch der Orientalistik~ 
(Leiden). 

• La lengua hlspanorromani a través de 105 diccionarios del 
siglo XIX: un estudio filológiCO y lingüístico, dirigit per 
19nasi-Xavler Adlego (projecte subvencionat per la 
DGCYT). 

D'altra banda, la Secció d'Egiptologia de l'Institut, a carrec 
del professor Josep Padró, continua els seus projectes: 

• Estudis sobre la religió egipcia en I'epoca tardana (projecte 
subvencionat per la CIRIT). 

• Missló arqueologlca a Eg ipte (projecte finan¡:;at per 
la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Cata
lunya). 

Projecte Manumed 

Des del cu rs 1998-99 l'Insti tut participa activament en el 

projecte Manumed, finan¡:;at per la Unió Europea. Aquest 
projecte, en el qual col·laboren, a més del nostre institut, el 

Centre de Conservation du Livre d'Arles (Fran¡:;a), la National 
Líbrary of Sweden d'Estocolm (Suecia), el National Book 

Center d'Atenes (GreCia), la Faculté de Lettres de l'Université 
de Mohamed V de Rabat (Marroe), l'Institut de Bibliothéco. 

nomle de l'Unlversité d'Alger (Algeria), el Nationa l Bank of 
Development (Xipre), el Ritsee del Caire (Egipte), l'Institut 
of Archeology and Anthropology, de la Yarmouk Universíty, 

¡rbid (Jordania), el Land and Survey Departament, Ministry 
of Fínance, d'Amman (Jordimia), la Maison d'Antioche, Ado

nís, de Beirut (Liban) i la AI-Baath University, de Homs (Si· 
ria), és una xarxa euromediterr.!mia d'especialistes en biblio
teques, arxlus I museus d'Africa del Nord i del Proxim Oríent 

que té com a objectius la localització de coHeccions de ma· 
nuscrits i documents similars i la seva cata logació, restaura· 

ció, digitalització i difusió. Dins del marc d'aquest projecte 
s'ha dut a terme la catalogació de I'a rxiu de I'arqueblsbat 

grec catolic d'Alep, la revisi6 del eataleg de la coHecció de la 
biblioteca Paul Sbath (Foundation Georges et Math ilde Sao 

lem) i I'ínici de la cata logaei6 de I'arxiu del bisbat maronita, 
tots dos d'Alep . 

Activitat academica 

L'Instltut ha contl nuat la programació de cursos d'extensi6 
universitaria Que serveixin d'apropament de la cultura pro· 

ximooriental a un públlc més ampli. Enguany el tema esco· 
llit ha estat "La ciutat, el palau i la reialesa al Proxim Oríen! 

anticW

, a carrec deis professors Adelina Millet, Juan Luis 
Montero i Jordi Vidal Palomino, que van desenvolupar les 
qüestions pertínents a aquest tema en I'ambit arqueolOgic 

(Montero) i historie a Siria i Mesopotamia en el periode pa' 
leobabilonlc (Mlllet) i a Siria en el periode del bronze retent 
(Vidal). 

El professor Gregorio del Olmo ha impartit un curs, com a 
maitre de conférences, al College de France (París), titulal 
Structure du Morpheme Lexique en Sémitique, durant els 
mesos de maig i juny de 2001. 

D'a ltra banda, han comen¡:;at, segueixen endavant i s'han 
defensat diferents tesis doctorals elaborades per alum nes 
vinculats a l'Institut directa ment o per mitja de projectes 

d'investigaciÓ. En concret ca l esmentar les tesis doctorals de 
Lluis Feliu (El déu Dagan a la Síria de l'Edat del Bronze), de' 
fensada a la Universitat de Barcelona el novembre de 2000, i 

d'Adelina Millet (La population du royaume de Mari a 
I'époque du roi Zimri-lim d'apres la documentation du palais 

royal de Mari), defensada a la Universitat de la Sorbana de 
Paris el juny de 2001. 
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Finalment, cal esmentar la investidura del professor Miquel 

Civil com a doctor honoris causa per la Universitat de Barce

lona el novembre de 2000, acompanyat pel professor Grega

rio del Olmo com a catedratic padri. 

publicacions 

Les publicacions més remarcables d'aquest periode han es

tat les següents: 

I La Biblia hebrea en la literatura moderna. Guía temática y 

bibliográfica (Textos Docents), del professor G. del Olmo. 

I "Sobre el relativo del antiguo persa~, d'Ignasi-Xavier Adie-

90, a B. Forssman - R. Plath (ed.), Indoarisch, Iranisch und 

die Indogermanistlk, Wiesbaden, 2000, 1-13. 

I "The Hebrew Bible and Its Influence on Modern Literature~, 

de G. del Olmo, a 10urnal of Northwest Semitic Languages 

JN5L 26, 2000, 1-17. 

I "Los numerales en semítico. Ensayo de estudio etimológi

co~, de G. del Olmo, a Anuari de Filologia (Fs T. Martínez), 

2I/E/8, 2000, 16-37. 

I "Antecedentes y concomitantes de algunos datos he

breo-bíblicos", de G. del Olmo, a G. Hansen (ed.), Los ca
minos inexhauribles de la palabra. Homenaje a 1. Severino 

Croatto, Buenos Aires 2000, pago 115-132. 

• "Drei ugaritische Briefe: KTU 2.70, 2.71, 2.72", de G. del Olmo 

i J. Sanmartín, a Fs. M. Dietrich, Münster 2000, pago 75-86. 

• "Origen y decadencia de Dagán~, de G. del Olmo, a J. Cer

velló Autuori, A. 1. Quevedo Álvarez (ed.), ... ir a buscar 

Centre de Recerca d'Alta Muntanya 

DIRECTOR 

Jordi Catalan. Departament d'Ecologia 

SECRETARIA 

Empar Carrillo. Departament de Biologia Vegetal 

Projectes de recerca 

Projectes internaciona/s 

11998-200 1. (Iimate history as recorded by ecologically 

sensitive arctic and alplne lakes in Europe during the last 

10.000 years • a multi proxy approach. Responsable: J. 
Catalan. Unió Europea. Envlronment and elimate. ENV4-

CT97-0642. Finant;ament UB: 12.500.000 ptes. 

11999-2002. Estudl de la dinamica deis compastes argano

clorats persistents en els sistemes aquatlcs continentals. 

Responsable: Jordi Catalan. CIRIT-Medi Ambient. Flnam;a
ment UB: 18.825.000 ptes. 
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leña. Estudios dedicados al profesor Jesus López (Aula 

Aegyptiaca - Studia 2), Barcelona 2001, pago 85-90. 

• ~canto Sin rival atribuido a Salomón~, de G. del Olmo, a G. Ce

ronetti, El cantar de los cantares, Barcelona 2001, pago 
157-181. 

D'altra banda, seguelx el ritme de publicació previst per a la 

col-lecció de textos orientals antics sorgida de la coJ.Jabora

ció de l'Institut amb l'Edltorial Trotta i Edicions de la Univer

sitat de Barcelona, amb dos volums en premsa: la traducció 

de I'epopeia de Gllgamesh, preparada pel professor J. San

martín, I la traducció de les col·lecclons de presagis accadls 

preparada pel doctor 1. Márquez Rowe. 

Finalment, cal esmentartambé el volum XIX numo 1 de la revis

ta Aula Orientalis, que esta també en premsa, així com I'edicló 

del segon i ultim volum dedicat a les excavacioos de la missi6 

arqueolOgica de la Universitat de Barcelona a Tel Qara Quzaq 

(Siria), és a dir, lescampanyes IV, V i VI deis anys 1992 a 1994, 

que sortira amb el numero 17 de la serie Aula Orientalis Supple

menta, editat per G. del Olmo, J. L. Montero I C. Valdés. 

Ce nt re d 'Estudis Asiatics 

Durant el curs 2000-01, el Centre d'Estudis Asiatics que diri

geix el professor Antonl Prevosti, centre Integrat a l'Institut 

d'Estudis del Proxim Orient Antic I dedlcat especialment a la 

promoció deis estudis en I'ambit indi, japones i sinotibeta, ha 

continuat les seves activitats encetades el curs anterior, cen

trades especialment en la impartició de cursos, tant de lIen

gües com de cultures. 

• 2000-2003. European mountain lake ecosystems: regio

nalisation, diagnosis and socio-economic evaluation 

(EMERGE). Unió Europea. Energy, Environment and Sus

tainable Development. EVKI-CT-1999-00032. Responsa

ble: J. Catalan. Finan~ament UB: 55.566.912 ptes. 

Projectes naciona/s 

.1997-2000. Aludes y efectos de la ventisca sobre la distri

bución espacial del manto nivoso. Detección, experimenta

ción y modelización para la prevención. Responsable: J. M. 

Vilaplana. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnolo

gía (CICYT). Programa Nacional de Medio Ambiente y Re

cursos Naturales. AMB97-0374 6.739.000 ptes. 

.1997-2000. Campo geomagnético en la penínSUla Ibérica 

y el archipiélago canario: curvas de deriva real V comporta

miento en torno a las inversiones. Responsable: J. Bordo

nau. CYCYT: PB96-0815 7.000.000 ptes. 

• 1998-2001. cambios interanuales en la biodiversidad de ma

crófitos V macroalgas en zonas húmedas del este de la penín

sula Ibérica. Responsable: J. cambra. OGICYT PB97-0982. 
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• 1998-2001. Cartografia deis habitats de Catalunya. la 

fase. Responsable: J. Vigo. Oepartament de Medi Ambient 
de la Generalitat de Catalunya. 64.110.387 ptes. 

• 1999-2000. Organització ¡ informatització del cadastre 
d'allaus d'Andorra (III). Responsable: G. Furdada. Govern 
d'Andorra. 3.500.000. ptes. 

• 2000. Estudi hidrobiogeoQuimic de les mnQues d'alta mun
tanya I de piemont. Implicacions mediambientals. Respon
sable: J. Catalan. Xarxa Tematica Interregional en el Marc 

de la Comunitat de Treball de is Pirineus. CIRIT. Finan¡;a
ment UB: 750.000 ptes. 

• 2000-2001. Ajuts de suport als grups de recerca de Cata 
lunya. Responsable: J. Catalan. CfRIT. 1999SGR 000 2. Fi
nant;ament UB: 2.000.000 ptes . 

• la biodiversitat pirinenca: cartografía, origen i conserva
ciÓ. Responsable: J. l.. Pretus. Aj uts a la Recerca . CIRIT. 
Finant;ament: 1.335.000 ptes . 

• 2001. Cartografia de la vegetació de Cata lunya. Responsa

ble: J. Vigo. Institut d'Estudis Catalans. Flora i cartografia 
de les plantes i vegetació. Finant;ament: 4.600.000 ptes . 

• 2001-2002. Ajuts de suport als grups de recerca de Cata

lunya. Responsable: R. M. Masalles. Generali tat de Ca
talunya. Oirecció general de Recerca. Finant;ament : 
4.200.000 ptes. 

Publ icacions ¡tesis doctorals 

• Bartomeus, F.; Alonso, D.; Catalan, J. 2001. ~Self-organi
zed spatial structures in a ratio-dependent predator-p ray 
model". Physica A, 295: 53-57 . 

• Carreras, J.; Carrillo, E.; Ninot, J. M. 2000. Mapa de vege

tació de Catalunya 1:50.000. Bellver de Cerda nya, 216 
(35-10). Mapa. Institut Ca rtogrMic de Catalunya i Institut 
d'Estudis Catalans. 

• Carrillo, E.; Carreras, J.; Font , X.; Ninot, J. M.; Soriano, l.; 
Vigo, J. 2000. "la vegetadó de les serres prepirinenQues 
compreses entre els rlus Segre i 1I0bregat. 4 . Pastures al
pines i subalplnes". Bull. 50c. Linn. Provence, 51 : 95- 120. 

• Catalan, J. 2000. "los lagos alpinos como testigos del 
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Comunicacions a congressos ¡conferencies 
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ging World. Innsbruck, Austria . 

• Camarero, lo; Pla, S.; catalan, J . 2000. "Chemical strati
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• Cata lán, J. 2000 . " Producción primaria en lagos: la impor· 
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lnternational Paleotimnology Symposium. Canada. 

I Catalán, J.; Pla, S.; Perez-ObiOls, R.; M. Rieradevall. 2000. 
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• MoseJlo, R.; Lamí, A.; Marchetto, A.; Rogora, M.; Watne, 
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• Pla, S.; Catalan, J. 2000. ~The potential of chrysophycean 
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locene record from the Pyrenees". 8th International Paleo
limnology Symposium. Kingston, Canada. 

• Ve ntura, M.; Catalan, J. 2000. "Seasonal and inter-anual 
changes of Daphnia pulicaria population in a high mountain 
lake (Lake Redó, Pyrenees)". International Symposium on 
High Mountain lakes and Streams. Indicators of a Chan
ging World. Innsbruck, Austria. 

Organització de reunions cient ífiqu es 

CERBI V¡CRAM. VI CoHoqui Internacional de Bol:anica Pire
naicocantabrica 2001. Barruera. 5-7de juliol de 2001. 
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Activitat 

Master en Estudis de les Dones. Modul A: Veus i Experiencies 
de Dones en el Temps i l'Espai. Curs 2000-2001: 

• Del saber de l'experienCia femenina a I'experiencia de sa
ber en la relació educativa. Dra. R. Arnaus i N. Perez de 

Lara (UB) 
• Teoria feminista. Dra. M. Milagros Rivera (UB) 

• Sexuarel passat prehistoric. Dra. Encarna Sanahuja (UAB) 
• Histories de dones. Segles IX-XVI. Dra. Teresa Vinyo les 

(Ue) 

• Dones i economla: mes enlla del paradigma de mer
cato Dra. Cristina Carrasco (UB) 

• Introducció a la crítica feminista de la música. Dra. Pilar 
Ramos (UG) 

• Heterodoxia I política. La utilització del div! per les dones 
hispaniques deis segles XV i XVI. Dra. María Echániz 

• Amistat, política i escriptura femenina (segles XIX-XX). 
Dra. Emma Scaramuzza (Universitat Estatal de Mila) 

DUODA ha comem;at a impartir un master en linia que es el 
primer de les seves caracterist iques a Internet. 
Master on Une en Estudis de la Diferencia Sexual. Primer 

curs: 2000-01: La practica de la diferencia: 

• Deseo, experiencia y autoridad femenina en educación. 
Dra. Asunción López Carretero. Universitat de Barcelona 

• Educación, mujeres e historia. Dra. Julia Cabaleiro Manza. 
nedo. DUOOA. Universitat de Barcelona 

• La autoridad femenina en la historia de la práctica cientifi. 
ca. Dra. Montserrat Cabré i Pairet. Harvard University 

• La risa de la muchacha de Tracia. En torno al pensamiento 
fi losófico femenino. Dra. Fina Birulés. Universitat de Barce. 
lona 

• La verdad de las mujeres . Dra. Luisa Muraro. Universidad 
de Verana 

• La política de lo simbólico . Dra. Clara Jourdan. Librería de 
Mujeres de Milán 

• Teoría femin ista. Dra. María Milagros Rivera. Universitat de 
Barce lona 

Seminaris ¡conferencies 

• Seminar f ~EI plaer de ser cosu 

Ana Lozano Valverde, guionista de cinema: aEI cos 

interpret : compareixer singularment davant la camera .... 
Montserrat Guntin i Gurguí, psicoanalista: ~Entre el dolor 
de nélxer i el plaer de viure~. 

Montserrat Abelló ¡ Neus Aguado, lectura poetica. 

Eugenia Balcells, artista: wTravessant lIenguatges: el plaer 
de ser cos". 

Centre de Recerca Social i Educativa (CREA) 

Junta directiva 

Ramón Flecha Garda (director) 

Iolanda Tortajada (vicedirectora) 
Ana Ayuste (secretaria) 
Rosa Valls i Carol 
José Antonio Garda Suárez 

Activitat 

Durant el curs academic 2000-01 s'han continuat les activi
tats i els projectes que ja estaven en marxa el curs anterior i 

s'han potenciat la tasca de recerca i les activitats de difusió 
científica. 

Cal destacar que durant aquest periode el CREA ha aconseguit 
dos prajectes de recerca i desenvolupament en els programes 
d'I+D a nivell estatal i eurapeu. La posada en marxa del Wor

kaló (V Programa mare de la Unió Europea) i del Brudila Cali 
(Pla nacional I+D+I) ha significat un important avenO;; per a la 
recerca en clencies soclals a la Universitat de Barcelona. 
O'altra banda, s'han creat una serie d'espais de debat i de tre

ball sobre diferents temes arran deis resul tats deis projectes. 
L'organització de jornades i seminaris ha estat, durant aquest 
curs, una de les prioritats, I s'ha aconseguit tant la participacfÓ 

de persones de prestigi rellevant com la de moltes persones 
vinculades al món de I'educació i la recerca social. 

Finalment, des del CREA s'h? intens ificat la tasca de prepara' 

ció de projectes nous, sobretot en el Pla nacional i el V Pro' 
grama marc, fet que actualment comporta estar esperant re· 
solucions de projectes nous. 

Projectes en curs (Curs 2000- 0 1 ) 

Projectes 1 +D 

• WORKALÓ. The Creation of new occupational pattems for 
cultural minoritfes . The Gypsy case. 

• BRUDILtA CALLÍ. Las mujeres gitanas contra la exclusión. 
Superación del absent ismo y fracaso escolar de las niñas 
adolescentes gitanas. 

• ETGACE. Education and training fer govemance and acti~e 

citizenship in Europe. 

• ACCESS. University adult access and social exclusien. 

Altres projectes 

• ARSCALÓ. Formacló ocupacional per a dones de minories 
etnlques. lnstruments per a la recu peració i transmissió 
deis seus oficls tradicionals. 

• GYPSY PROFILES. Professional profiles in the infermation 
society and fight against exclusion. 



.. • CONVOTRAIN. Training model for continuing vocational 

training operators. 

I MAR. Dona i art modern i contemporani en centres d'edu

cClció de persones adultes. 

• APEL Acreditación de la experiencia previa de aprendizaje. 

• ALNET. Dialogic numeracy in the net (alfabetitació numeri

ca en I'entorn telematic). 
I KID-NET.QDL fer language teaching for children. 

Jornades 

Com I'any anterior, s'han organitzat les Jornades Canvi Edu 

catiu n. Accions educatives, soclals i economiques que millo

ren la convivencia entre cultures, que van tenir lIoe al Pare 

Cientific de Barcelona. 

Centrades en el tema del multiculturalisme, ¡'obertura va 

comptar amb la presencia de l doctor Marius Rubi ral ta (vice

rector de Recerca de la Universitat de Barcelona) i el senyor 

Pere Sola (responsable de la Direcció General d'Ordenació i 

Innovació Educativa , del Departament d'Ensenyament de la 

Generalitat de catalunya). 

John Comings (director del NCSALL, National Center for the 
Study of Adult Learning and Literacy, Harvard University. 

Office of Educatlonal Research and Improvement -OERI-, 

Department of Education, EUA) va presentar en la confere

ncia ~Igualtat d'oportunitats, pluralitat de veus als EUA" dife

rents experiencies educatives americanes. Com a exemple 

d'experif~ncia educativa i social capdavantera a nivell euro

peu, Julio Vargas (director del Centre d'Estudis Gitano, CEG) 

va exposar "Ciutat Gitana: un projecte de desenvolupament 

economic". lena de Botton, investigadora i coordinadora 

d'estudis arabs del CREA (Universitat de Barcelona), va ex 

posar la conferencia "Noves propostes per a la inclusió arab 

en la comunitat P
• Per la seva part, Iolanda Tortajada (inves

tigadora del CREA) va exposar ~ La via de la presó ¡ la via de la 

universitat". 

Montserrat Sánchez (professora de la Un ivers itat Oberta 

de Cata lunya) va presentar la conferencia "Aportacions 

(lent ifiques per a la Iluita contra el racisme ", centrada a 

presentar teories científiques que permeten qüestionar el 

rac isme. La presencia de moviments socials va estar as

segurada a la taula rodona ~Moviments socials i po litiques 

Públiques per a la igualtat de diferencies", amb Jesús Ma

ria Canga Castaño (alca lde de Sant Adria de Besos, Barce

lona), Ramón Vilchez (Unltat d'Atenció a la Comunitat 

Gitana, Direcció General de Serveis Comunitaris, Genera 

litat de Catalunya), Domingo Jiménez (presielent de la 

Fundació Pere Closa per a la Formació i la Promoció de l 

Poble Gitano a Catalunya ), Emllia Clavería (presidenta de 

l'Asociación Gitana de Mujeres "Drom Kotar Mestipen") 

i Carmen Elboj (professora de la Universitat de Sara
gossa) . 

Amb aquest programa es va aconseguir enfocar el tema del 

racisme des de diferents perspectives (teoriques i practi

ques), ja que comptava amb la participació del món acade

mic, polític i públic, aixi com amb institucions educatives 

(universitats) i públiques (Generalltat de Catalunya, Dipu-

Activitat de recerca I 139 

tació de Barcelona, ajuntaments ... ) i amb movlments socials . 

Les experiencies analitzades van demostrar que diferents 

practiques educatives contrlbueixen efica«;ment a sortlr de 

I'exciusió social i redunden en benefici de la democratitzacló i 
la igualtat social. 

Els elements centrals d'aquestes jornades van ser les possi

bili tats reals de dialeg intercultural, el concepte d'inclusió so

cial, la igualtat de les diferencies i la necessitat de transfor

macions integrals que tlnguin presents aspectes culturals, 
economics i educatius. 

Seminaris 

Propostes d'accés a la universitat per a persones més grans 
de vint-i-cinc anys 

L'objectiu d'aquest seminari, que va tenir lIoc al Parc Cienti

fic, va ser debatre les vies d'accés a la universitat de les per~ 

sones més grans de vint-i-cinc anys a Espanya i oferir alter

natives valides de millora I democratització. Es van presentar 

les comunicacions següents : "Polít icas de acceso a la univer

Sidad en el Estado español", Florentino Sanz (UNEO); ~Lu

chando por la transformación", Julio Vargas (CREA, Universi

tat de Barcelona); ~Debate sobre modelos de universidad", 

Lidia Puigvert i Mal1art (Universitat de Barcelona). 

També es van organitzar dos tallers complementaris: "Bar

reres i vies d'acces P i "Moviments socials, currículum I unl

versitat". 

ETGACE: Estrategies efectives per a la c/utadania activa Ila 
governabilitat en educació de persones adultes 

L'organització d'aquest seminari, que també va tenir lIoc al 

Pare Científic, va respondre a la necessitat de treballar dins 

del projecte ETGACE amb els objectius següents: 

1. Presentar els objectius i resultats del projecte obtlnguts 

fins al moment, amb persones amb experiencia en el 

tema, així com analitzar conjuntament les implicacions 

d'aquests resultats. 

2. Conéixer practiques bones per a I'aprenentatge d'una 

ciutadania activa i una governabilitat en educació de per

sones adultes. 
3. Dissenyar conjuntament estrategies d'intervenció i pers· 

pectives de futur. 

El seminari va comptar amb I'assistencia de vint-i-cinc per

sones, vlnculades ele manera significativa al món associa

tiu, a I'universitari i al de l'Administració pública. Aquestes 

persones, amb una amplia experiencia en formació I edu

cació per a la ciutadania activa í la governabilitat, van con

trastar la seva opinió en grups de debat, en els quals van 

articular la qüestió a I'entorn de tres dominis: societat cI~ 

vil, estat i trebali, comptant especialment amb la dimensló 

del genere . 
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Centre d'Estudis Histories Internacionals (CEHI) 

Rafael Aracil i Marti (director) 
Antoni Segura i Mas (vicedirector) 

Jordl Planes (secretar!) 

Cursos 

• Memoria de la Transició a Espanya i a Catalunya (lll) 

El titol i el tema d'aquesta tercera convocato ria va ser " La 
reforma de I'exercit i de l'Administració loca l". Dirigit pels 
doctors Rafael Aracil i Anton i Segura , esta va adre¡;at a 

alumnes de segon cicle de la UB. Organitzat pe l CEH! , el 
curs va comptar amb la coHaboració de is vicerectorats de 
Docencia i Estudiants, de Recerca i d'Activitats i Promoció 
Culturals, així com amb la del Seminari d'Historia de Bar

celona de l'lnstitut de Cultura de Barcelona i la de la Di
recció General de Recerca del Departament d'Universitats 

i Recerca i Socletat de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya. En van ser ponents: el doctor Gabr iel Cardona 
(UB), el doctor Juli Busquets (UAB), el doctor Javier Fer

nandez López (Unlversitat de Saragossa), el doctor Narcís 
Serra (exmlnlstre de Defensa i diputat al Congrés), el sen
yor Francisco Laguna Sanqulrico (general de la Brigada 

d'lnfanteria-R), el senyor Albert Boadella (director del 
grup de teatre Els Joglars), el senyor Andreu Farras (pe

riodista), el senyor Francisco López de Sepúl ved a (gene
ral de la Dlvisló-R), el doctor Alberto Olia rt (ex ministre de 

Defensa), el doctor Caries Santacana (UB), el senyor Vi

cen¡; Capdevila (exalca lde de I'Hosp ita let de Llobregat i 
exd irector general d'Administració Loca l), el doctor Joan 

Botella (UAB), el doctor Pasqual Maragall (exalcalde de 
Barcelona i diputat al Pa rlament), el senyor Josep Gomis 
Martí (delegat del Govern de la Generali tat de Catalunya a 

Madrid), el doctor Jordi Boria (urbanista), el senyor Josep 
M. Huertas (periodista) i el senyor Caries Prieto (expresi
dent de la FAVB). Les sessions es van fer al Pavelló de la 

República, a l'Aula Magna de la UB i al Seminari d'Historia 
de Barcelona . 

• Conflictes i Convergencies en el Món Actual (Sa edició) 

Curs monografic el titol i el lema del qual eren : ~E I procés 
de pau del PrOxim Orient deu anys després de la Confere
ncia de Madrid H

• Aquest curs estava adre¡;:at a alumnes de 

segon cicle i va ser organitzat pel CEHI en col·laboració 
amb el Departament d'Historia Contemporimia de la UB, la 
Fundacló Solidaritat UB i el Museu d'Historia de Catalunya, 
i va comptar amb el suport de la Regidoria de Participació 

Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona. En van ser po
nents: el doctor Antoni Segura (vicedirector del CEH! , UB), 
elsenyor )ordi Cortes (Observatori de la Solidari tat, UB), la 
senyora Catalina Jerez (Fundació Solida ritat UB), la docto

ra Gema Martín Muñoz (UAM), el senyor Isaias Barreñada 
(investigador sobre l'Orient Mitja), el senyor Salah Jamal 
(rnetge i historiador palestinocatala), el senyor Abraham 
Rochelli (del Col·legl Lewinsky de Tel-Aviv) i el senyor Mi

guel Ángel Moratinos (enviat especial de la UE per al proces 
de pau del Proxim Orient). 

• Catalunya Segle xx: Fet Nacional, Oposició al Franquisme i 
Democracia 

Aquesta segona edició del curs anava adre~ada a profes
sors d'instltuts d'ensenyament secundari ( l ES) per 
encarrec del Departament d'Ensenyament de la Generali

tat de Catalunya . En van ser ponents els doctors Agusti Co. 
lomlnes, Jordl Casassas, Joan Villarroya, Antoni Segura, 

Caries Santacana i Andreu Mayayo, i les doctores Teresa 
Abell ó, Mary Nas h i Susa nna Tavera, professors i professo
res del Departament d 'H istoria Contemporania de la UB I 
invest igadors permanents del CEH!. 

Cursos de doctorat 

Al Pavelló de la República s'han impartit les assignatures se
guents del programa de doctorat Món Contemporani: 

• Franquisme, Transició i Democracia (prof. Antoni Segura i 
Mas) 

• Primers Anys de Franquisme a Catalunya (prof, Antoni Se· 
gura i Mas i prof. Rafael Aracil) 

• La Transició a Catalunya (prof. Rafael Aracil i prof. Antoni 
Segura i Mas) 

• Confticte i Transició Política al Món !slamic Mediterrani 
(prof. Antonl Segura i Mas) 

• Espai Mediterrani a la Segona Meitat del Seg le xx (praf. 
Andreu Mayayo) 

• Proces d'America nització d'Europa (prof. Susanna Tavera) 

• Problemes Naclonals al Món del Segle xx (pro f. Agusti Co· 
lomln es ) 

• Polít ica i Societat a I'Ámbit Loca l (prof. Joan Villarroya i Font) 
• Món Mediterrani: Dinamica Socia l i Política (prof. Teresa 

AbellÓ) 

lornades 

11 Jornades per a la Integració, la Convivencia i la Ciutadania. 
Van tenir Itoc a Terrasa, sota la direcció del doctor Antoni Se· 
gura. 

I nvestigació 

E/s Primers Anys del Franquisme a Catalunya (1938-1953) 

Continuació de la invest igació finan¡;:ada pel Programa secto· 
rial de promocló general del coneixement del Ministeri 
d'Educació I Ciencia (PB98-1169, anys 2000- 02). El Grupde 

Rece rca del CEHI esta format pels investi gadors següents: 
Rafael Araci l ( Investig ador prinCipal), Anton i Segu ra, Joan 

Villarroya, Andreu Mayayo, Joan Oliver i Puigdomenech, Su· 
sanna Tavera , Agustí Colomines (tots de la UB), Josep Ter' 
mes (UPF), Josep Sanchez Cervelló (URV), Santiago Ponce 

(UV), Lluís Duran (Departament de Presidencia, Generalital 
de Catalunya) i els becaris del CEH!, Teresa Antonia Cusidó i 

Juli Cuellar. Aquest equip ha contractat com a becaria Que' 
ralt Sole. 



Grup de doctorands del CEHI 

La direcció del CEHI va posar en marxa el curs passat i ha 
continuat en aquest la coordlnació i I'organització deis doc
torands que preparen tesis doctorals sobre el franquisme o 

la t ransició a Catalunya. Actualment formen el grup dotze 
doctorands, que, sota I'assessorament i la direcció del 

CEHI, es reuneixen un cop al mes al Pavelló de la Republica 
per discutir qüestlons teoriques i metodologiques, ser in

formats de les novetats bibllogrMiques sobre el tema i de 
la celebraci6 de congressos, sem inaris i encontres sobre el 
franq uisme o la transidó, i ex posar ro tativament els aven

~os en el seu treball i sotmetre 'n el plantejament a la crít i
ca i els comentarls de la resta de membres del grupo La di 

recció del CEHI ha dotat el grup d'una aula de recerca amb 
ord inadors, 

Publicacio ns 

Rafael Araci l i Antoni Se9ura (ed.), Memoria de la transidó a 
Espanya j a Catalunya, II. SlndiCiJ/isme, genere i qüestió na
donal. Barcelona: Edicions de la Unlversitat de Barcelona, 

Centre d'Estudis Histories Internaeiona/s, 2001. 325 pagi
nes, Aquest /libre recull/es sessions -amb e/s deoots respee

tius- realitzades /'any 2000 amb motiu del eurs de /liure elec
dó organitzat pel CEH! i que va comptar amb la presencia de 

protagonistes importants de /a transieió a Espanya i a Cata
lun ya, eom també amb la de eoneguts estudiosos i tractadis
tes d'aquests temes. 

Revistes 

El CEHI ha seguit publlcant amb regular itat sota la seva res
pOl1sabilitat cientifica: 

• Indice Histórico Español, revista semestral de bibliografia 
crítica (Publicacions de la Universltat de Barcelona). 

• Estudis d'Historia Agraria, revista anual d'historia del món 
rural i agrari en tots els seus aspectes, Coeditada amb les 

ul1iversi tats de Glrona, Lleida, Rovira i Virgili, i Vic (Eumo 
Editorial). 
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• El Contemporanl, revista semestral d'arts, historia i socie
tat (Editorial Afers), 

Presentació de IIIbres 

Presentadó delllibre de Rafael Aracil i Antoni Segura (ed.) 

Memoria de la transidó a Espanya i a Catalunya, a carrec 
deis senyors Rafael Aracil, Jaume Sobreques i Antonio Fran
co, a la sala d'actes del Museu d'Historia de Catatunya. 

Taules radanes 

Dins deis actes promoguts per la Comissió Institucional Llufs 
Companys, el dia 25 d'abril de 2001va tenir 1I0c la taula rodo· 

na ~La mort del president Companys", moderada pel senyor 
Rafael Aracil, director del CEHI, i que va comptar amb la par
tícipació deis senyors Heribert Barrera, Pere Carbonell, Josep 
M. Solé i Sabaté i Cartes Santacana. 

Canvenis 

• Conveni entre el Centre d'Estudis Historics Intemacionals i 
l'lnstitut de Cultura de Barcelona, signat el dia 1 de desem
bre de 2000 per a una durada de quatre anys. El seu objec· 

tiu es la col·laboració científica i economica del Seminari 
d'Historia de Barcelona de I'ICB amb el CEHI en I'orga
nització conjunta d'activitats docents i de recerca destina

des al coneixement aprofundit del proces de la transici6 a 

la democracia a Barcelona. 

• Segueix vigent el conveni signat el curs anterior amb el 
Museu d'Historia de Catalunya per col· laborar igua lment 
amb el CEHI en I'organització d'activitats docents i de re
cerca sobre historia contemporania de Catalunya. 

• El CEHI és present en la Comissió Institucional Lluis Com
panys, promoguda pel Departament de Presidencia de la 

Generalitat de Catalunya per mitja del director del CEHI, el 
senyor Rafael AraclL 

• El CEHI ha signat amb el Vicerectorat de Recerca un con
tracte programa d'una durada de tres anys. 

Centres especials de recerca de la Universitat de Barcelona 

Durant el periode d'execució del primer i el segon plans de 
Recerca de Catalunya (1993-1996 i 1997-2000), el III 

Plal1 Nacional de Investigaci6n Científica y Desarrollo Tec-
110lógico (1996- 1999) I el IV Plan Naciona l de Investiga
ción Cientifi ca, Desarrollo e Innovación Tecnológica 

(2000-2003), s'han anat creant una serie d'estructu res lIi
gades a la recerca que superen el marc estricte deis depar

taments universitaris creats per la Llei 11/1983, de refor
ma universitaria, 

Aquestes estructures han sorgit com a conseqüencia de la 

l1ecessitat d'adaptaci6 de les unlversitats a la realitat can-

viant en I'ambit de la recerca, pero estan emmarcades din

tre de la legalitat vigent. Així, a Catalunya, el primer nivel! 
de I'estructura de la recerca estaria constitu'it pels profes
sors i investigadors i per les seves linles i els seus projectes 

de recerca. El segon nivell d'aquesta estructura estaria 
constitu'it pels grups de recerca consolidats i per les xarxes 
tematiques. El tercer nivel! d'aquesta estructura estaría 
constitu'it pels centres especials de recerca ¡ els instltuts de 

recerca. 1, finalment, el quart nivell estaria constituit per 
aquelles unitats com els centres de referencia i suport a la 
innovació, els serveis tecnics generals de suport a la recer-
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ca, els serveis cienti fi cotecnics, les xarxes europees de 
grans serveis i infraestructures de recerca i els pares cienti
fies i tecnologics. 

Els centres especials de recerca o cen tres de recerca es
tan constituíts habitualment per diversos grups de recer
ca consolidats d'ambits diferents pero vincula ts per grans 

objectlus comuns. Aquests centres solen ser aprovats per 
les juntes de govern i els consells socia ls de les un iversi
tats, en I'exercici de la seva autonomi a. Aquesta f igu ra va 

néixer Inicialment a la Universita t Autónoma de Ba rcelona 
i a la Universitat Politecnica de Cat alunya I'any 1996. A la 
Unlversitat de Barcelona, la Junta de Govern va aprova r el 

18 de desembre de 1998 la no rma t iva regu ladora del pro
cediment de creació d'instituts i de centres especials de 
recerca, segons I'a rt icle 3. 2.g de la Llei de reforma uni

versitaria. 
Els centres especials de recerca es defineixen com estructu
res internes de la UB que neixen amb la fina litat de fomenta r 

activitats de recerca de tipus interd iscipli nari ijo d'a lta espe
ciatinacio clentifica, técnica o art istica. Sobrepassen I'ambit 

deis departaments i, al mateix temps, són d'una extensió i 
unes caracteristlques no adequades per a la configuració 
d'un Institut universitari. 

La iniciativa de creació d'un centre especial de recerca ha de 
sorgir, com a minlm, de dos grups de recerca conso lidats, 
vincutats a diferents departaments. Excepcionalment, es po

dran tramitar les soHicituds presentades per un únic grup de 
recerca consolldat, sempre que hi participin professors ads
crits a departaments diferents. 

La sol· licitud s'ha d'adre¡;;ar a la Junta de Govern i s'ha de 

presentar a la Secretaria General. Ha d'estar acompanyada 
d'una memoria just ificat iva , d'un programa de les linies de 

recerca i un pla d'activitats orientat a ob}ectius per a un ter

mini de tres anys, d'una memoria economica que especifiqui 
el f inan¡;;ament de que es disposa ¡ les necessitats que es co

breixen amb aquest pressupost i, finalment, un projecte de 
reglament de funcionament Intern del centre. 

La Junta de Govern, per mitja de la Secretaria Genera l, sol·li
citara un informe a la Comissió de Politica Cientifica i, a la 

vista del seu contingut, aprovara el centre. Aquesta aprova
ció s'enviara al Consell Social per a la seva eventual ra tifica
ció final. 

Cada tres anys el centre ha d'elaborar una memoria i un 
programa d'activitats or ientat als obj ectius, que s'han 
d'actualitzar anualment i s'han d'enviar a la Junta de Go

vern. A partir de I'examen d'aquestes memóries es poden 
iniciar els tramits per modificar o suprimir el centre, previa
ment estudiat t'informe preceptiu de la Com issió de Polit ica 
Cientifica. 

Optatlvament, el vlcerector de Recerca podra negocia r, 
per mitja de la Comissió de Política Cientifica, la signatura 

de contractes programa de recerca amb el s diferen ts cen
tres especials de recerca. En aquest s contractes progra 
ma es faran constar els apartats següents: antecedents, 
consideracions generals i beneficis per a la recerca, punts 

forts i punts febles (recursos humans, act ivitats de recer
ca, transferencia de tecnologia i coneixeme nts , in f raes
tructura adequada al projecte i pes en el cont ext interna
cional), analisl de I'entorn: oportunitats i dificultats, 
acords (especificado d'objectius i d'accions que es prete-

nen implementar), pressupost, indicadors (f inan.;ament, 
productivita t cientifica i mapa de becar is), seguiment de 
I'acord I du ració. 

Centres de recerca anteriors a I'aprovació 

de la normativa de 18 de desembre de 1998: 

1. Institut Universitari del Proxim Orient Antic 
Dr. Gregorio del Olmo Lete 

2. Centre d'lnformació i Documentació Internaciona l a Bar
celona (CIDOB) 

Dr. Josep Ribera 
3. Ce ntre de Recerca d'Alta Muntanya 

Dr. Jordi Catalán Águila 

4. Centre de Recerca en Educació de les Persones Adu ltes 
(CREA) 
Sr. Ramón f lecha Garcia 

5. Centre de Recerca d'Estudis Histories Intemacionals (CEHI) 
Dr. Rafael Aracil Marti 

6. Centre de Recerca en Estudis de les Dones (DUOOA) 
Dra. Milagros Rivera Garretas 

7. Centre Universitar i de Sociolingüistica i Comunicado 
(CUSC-UB) 

Dr. Albert Bastardas Boadas - Dr. Emili Boix Fuster 
8. Centre d'Estudis de Oocumentació de Patents 

Dr. Pascual Segura Cámara 

Centres especials de recerca aprovats d'acord 
amb la normativa esmentada: 

Junta de Govern del dia 15 d'abril de 1999 

1. Centre de Recerca de Biotecnolog ia 
Dr. Joan Aguil ar Piera 

2. Centre de Recerca de Fisica de Sistemes Complexos 
Dr . Miquel Rub i Ca pacet i 

Aprovat pel Consell Social del dia 25 de juliol de 2000 
3. Cent re de Recerca de Neurociencies 

Dr. Eduardo Soriano García 

Aprovat pel Consell Social del dia 25 de j uliol de 2000 
4. Centre de Recerca de Ciencies del Mar 

Dr. Joan Oomenec Ros Aragones 

Aprovat pel Consell Social del dia 25 de juliol de 2000 

5. Centre de Recerca de Meteorologia Aplicada i canvi Global 
Dr . Jeroni Lorente Castelló 

6. Centre de Recerca en Nutrició i Ciencia deis Aliments 
Dr. Abel Mariné Font 

Aprovat pel Consell Social del dia 25 de ju liol de 2000 

7. Centre de Recerca de Sintesi Estereoselect iva de Pro
ductes Naturals I Farmacs Re lacionats 
Dr. Jaume Vilarrasa Llorens 

8. Centre de Recerca en Química Teorica 
Dr. Santiago Olivella Nello 

Aprovat pel Consell Socia l del dia 25 de ju liol de 2000 
9. Centre de Receca de Biodiversitat Vegetal 

Dr . Josep Vigo Bonada 

10. Cent re de Recerca de Taxonomia, Fi logenia i Ecologia 
Moleculars 

Dr . Caries Ribera Almerje 



Junta de Govern del dla 27 de maig de 1999 

1. Centre de Recerca de Biomedicina de Pedralbes 
Dr. Francesc Villarroya Gombau 

2. Centre de Recerca Observatori de Bioetica i Dret 
Dra. M. Rosario Casado González 

3. Centre de Recerca de Biodiversitatdels Mamífers Terrestres 
Dr. Joaquim Gosalbez Noguera 

4. Centre de Recerca de Federalisme Fiscal i Economia Re

gional 
Dr. Antoni M. Castells Oliveres 

5. Centre de Recerca d'Economla del Benestar 
Dr. Antonio Manresa Sánchez 

6. Centre de Recerca d'Economia Regional, Internacional i 
del Risc 
Dr. Manuel Artís Ortuño 

Aprovat pel Consell Social del dia 25 de julio l de 2000 
7. Centre de Recerca de Desenvo lupament del Medicament 

Dra. M. Africa de Madariaga de las Heras 

Junta de Govern del dia 16 de jullol de 1999 

L Centre de Recerca de PolIs. Intervenció Ambiental : Art i 
Societat 
Dr. Antoni Remesar Betlloch 
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2. Centre de Recerca d 'Estudis de Ciutadania i 50cietat Civil 
Dra. Isabel Vldal Martinez 

Junta de Govern del dia 13 de d'octubre de 1999 

1. Centre de Recerca de Química Fina 
Dr. Miquel Pericas Brondo 

2. Centre de Recerca en Bioelectronica i Nanobiociencia 
Dr. Josep Samitier Martí 

Junta de Govern del dia 16 de juny de 2000 

1. Centre de Recerca Institut de Dret Públic 
Dr. Tomas Font Llovet 

2. Centre de Recerca d'Ecologia i Gestió de l'Aigua 
Dr. Joan Armengol Bachero 

Junta de Govern del dia 18 d'abril de 2001 

1. Centre de Recerca Aprenentatge Virtual 
Dr. Jose Luis ROdríguez Jllera 

2. Centre de Recerca en Primats 

Dr. Joaquim Josep Vea Saró 



Serveis de suport a la recerca 

Serveis Cientificotecnics (SCT) 

Durant I'any 2000, els Serveis Cientificotemics de la Univer

sitat de Barcelona (SCT) han mantingut la mateixa política 

d'anys anteriors de donar un suport de qualitat als nostres 
usuaris. Per aconseguir aquest objectiu s'han ampliat els re

cursos humans i instrumentals. Destaca la instal-lació i posa

da en marxa deis dos equips d'RMN de molt alt camp, I'equip 

de 800 MHz, únic al sud d'Europa, i el de 600 MHz als labora 

toris deis SCT. Aquests laboratoris van ser dissenyats espe

cialment amb aquesta finalitat a I'edifici modular del Pare 
Científic de Barcelona (peS) j I'evolució d'aquests últims 

anys ha portat els ser a ser un centre amb malta més capa 

citat que la que tenia en el moment de la seva constitució . 

Cal destacar I'esfor!; realitzat per part de la institució i d'un 

nombre important deis nostres usuaris per tal d'adequar 

I'estructura organitzatlva del centre a aquesta nova realitat, 

que ha culminat amb I'aprovació, per la Junta de Govern el 

mes de febrer, d'un nou reglament deis SCT que substitueix 

el que s'hav ia aprovat el desembre de I'any 1987. 

Els punts mes destacables d'aquesta nova estructura orga

nitzativa són: 

• L'ampllació de la Comissió Científica amb vuit membres. 

• La possibilitat de creació d'un consell com a 6rgan maxim de 

govern deis SCT, amb la participació de diversos vicerectors, 

el gerent de la UB, representants de diverses institucions del 

Grup UB i un representant del personal deis SCT. 

• L'existencia de comlssions de seguiment que comptaran 

amb la participació d'usuaris, una per a cada secció deis 

SCT, la qual cosa possibilita la creació de dotze comissions 

enlloc de les quatre existents anteriorment. Aixo facilita la 

participació deis usuaris i, per tant, ajuda a I'adequació del 

centre a les seves necessitats. 

• Es preveu I'existencla de tres arees, corresponents a tres 

ubicacions fisiques diferents: l'Area de Tecnologia de la 

Producció, situada a I'edifici deis SCT de la zona de Pedral

bes; l'Area de Qualitat de Vida ¡ Recursos Naturals, situada 

princlpalment als nous laboratoris deis SCT ubicats a 

I'edifici modular del Parc Cientific de Barcelona, i I'Area de 

Medicina, en la qual actualment hi ha dues unitats ubicades 
al carrer Casanova. 

Cal mencionar, com a fet destacable, la incorporadó del Banc 

de Teixits Neurologics dins la Xarxa Europea del Banc de Tei

xits com a únic representant del pais en aquesta xarxa. 

D'altra banda, els SCT han estat reconeguts com un centre 

de referencia per a la innovació tecnologica a Catal unya, per 

la qual cosa entraran a formar part de la xarxa de centres de 

suport a la innovació tecnologica de la Generalitat de Cata

lunya (Xarxa IT). 

Finalment, cal destacar que la Junta General de les societats 

Espanyola, Francesa i Portuguesa de Microscopia i la Societat 

Espanyola de Biologia Cel-lular han aprovat de dur a terrne 

una reunió conjunta i, igual que I'any 1991, els SCTseran els 

encarregats d'organ itzar-Ia . Esta previst que es faci la pri

mera setmana de setembre de 2001 i s'espera que hi inter

vinguin mes de trenta investigadors de gran nivell dins les 

seves especialitats i mes de quatre-cents participants, i que 

s'hi exposi materia l cientific . 

Respecte als eq uipaments, durant I'any 2000 s'ha comprat 

un gran microscopi d'alta resolució d'emissió de camp 

grades als recursos aconseguits en diverses convocat6ries. 

La instal ·laciÓ d'aquest microscopi permetra als SCT tenir 

una infraestructura en microscopia electroniea molt més 

competitiva en el eamp deis materials. S'ha instal-lat tambe 

un seqüenciador automatie de gran rendiment, adquirit a 

carree de la UB i del PCB. 

D'altra banda, continua la implantació de la norma de qualitat 

ISO 17025 i també es continua col·laborant amb el peB perque 

els laboratoris destinats als SCT compleixin totes les garanties 

exlgldes a fi de donar un servei de qualitat als nostres usuaris. 

Recursos instrumentals 

Durant I'any 2000 s'ha produ'it un increment important de la 

infraestructura deis SCT, amb la instaHació i posada en mar

xa d'aparells eomprats a carree de la Generalitat i que són la 

eonseq üencia de les resolucions favorables de les pet icions 

d'infraestructura cient ífica. S'han adquirit també, a ólrrec 

del pressupost de la UB, petits accessoris a fi de facilitar el 

treball als nostres usuaris. 

Les prindpals novetats, per unitats, han estat les següents: 

Unltat de Microscopia (situada a la Facultat de Medicina) 

Aquest any s'han instaHat els equipaments següents: aparell de 

punt critic Polaron, model 7501; sistema de digitalitzadó 

d'imatges Quartzpcl ; equip d'impressió Epson Stylus 870; Pira

midotom Leica EM TRIM; maquina de ganivetes Leiea EM KMR2. 



Unitat de Microscopia Electrónica de Transmissió 

S'ha de destacar el disseny i la construcció d'un prototipus de 

canó electronic amb sistema de rotació de la mostra per a 
evaporacions metaHiques; la InstaHació de I'aparell de cio

fractura Polaron; I'actualització del pe de suport al sistema 
de microanalisl Kevex per a la transferencia d'espectres i la 

soHicitud d'estudi I de pressupost, demanat a Monocomp 
SA, per a la substitució del sistema de microanalisi instal·lat 
en el microscopi electron!c de transmissló Hitachi H-800-MT; 

i I'actualització del programarl de tractament d'lmatges. 

Unitat de Citometria de Flux 

S'ha comprat a carrec de la UB (SCT) el següent material de 
suport per a la Unitat, material destinat allaboratori general 

de les noves instal·laclons deis SCT al PCB: balan¡;a de preci
sió, microcentrífuga refrigerada amb rotor angular, bany ter

mosti:ltic, pH-metre de sobretaula, bany d'ultrasons, estufa 
de dessecació, agitadors de tubs (vortex) i agitadors mag
netics termostatats. 

Sanc de Teixits Neuro1óglcs 

S'ha adquirit un nou congelador vertical de -800, per a la 
conservació deis teixits. 

Unitat de Reconeixement Molecular in situ 

A fi d'equipar adequadament els nous laboratoris d'aquesta 
unitat, s'han adqulrit els elements següents: equip de criofixa

ció High Pressure Freezing EMPact Leica; criostat CM3050 S 
Leica; equip de crlofixaci6 CPe Leica (immersió j impacte); 
equip per fer ganivetes Knlfe Maker EM-KMR-2 Leica; ultra

micrótom Ultracut UCT Leica; unitat de criotallament FCS Lei
ca; talladora EMTRIM Leica; €quip de criosubstitució AFS Leica; 

evaporador de carboni Polaron E6700; microscopi optic DMLS 
Letea. A més, també s'han adqulrit els accessoris següents: 

unitat de muntatge de ganivetes Leica Multiplate, monitor de 
televisió per a microscopl optlc, pH-metre, estufa de desseca

ció, placa calefactora amb platina, ganiveta de diamant per a 
ultramicrotomia, dos agitadors magnetics, tres balances analí

tiques, agitador de rotació circular, bany termostatic, un ordi
nador i un monitor, i accessoris per a I'equip de criosubstitució. 

Unitat de Seqüenciació 

Cal destacar la compra d'aquests nous equipaments: seqüen
ciador de DNA per a electroforesi capil ·lar AS! Prism 3700 

Applied Biosystems, PCR quantitativa en temps real ABI Prism 
7700 Applied Biosystems, robot ABI Prism 6700 Applied 
Biosystems, PCR g700. Tots aquests aparells han permes re

duir considerablement el temps de lIiurament de resultats 
(24-48 hores) als nostres usuaris. També s'ha completat 

I'equipament amb els accessoris següents: dos agitadors per 
a tubs vortex, frigorífic, congelador vertical -200 C, centrífuga 
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per a tubs Eppendoñ, centrífuga de tubs i plaques amb rotor 
basculant ¡refrigerada, bany termostatic, quatre ordinadors i 

quatre monltors, una impressora en oolor, una impressora 
laser en color i una maquina de gel. 

Unitat de Tecniques Nanométriques 

S'ha adquirit una nova maquina electronica Nanoscope I1Ia 
per a un cap¡;al d'AFM O STM amb I'ordlnador corresponent 

per al control informat!c de I'electronica ¡ s'ha millorat 
I'electronica i I'equip Informatic del microscopi Nanoscope 
III , utilitzat habitualment amb el cap¡;al d'AFM. 

Secció de Caracterltzació de Materials 

A la Unitat de Microscopia Electronica de Rastreig s'ha ins
tal-lat un nou sistema de microanalisí per a la separació 

d'energies de raigs X (EDX), model INCA Energy, serie 200 
(Oxford Instruments), preparat per ter analisi quantitativa, 
mapes d'elements i transferencia digital d'imatges. 

A la Unitat de Dlfraccló de Raigs X s'ha dut a terme la ins
tal-lació i posada a punt del detector Image Plate MarRe
search 345 I els components relacíonats, instaHat a I'antlc 

difractometre de monocristall Philips PW-llOO. Donada la 
magnitud deIs canvis efectuats en aquest difractometre, ens 

hi referim des d'aquesta modificació com a difractometre de 
monocristall MAR345. Tambe s'ha fet; la revisió ¡ I'ac
tualització del difractometre IN EL CPS-120, la revisió del de

tector, la revisió del crlostat, el canvi del monocromador, la 

compra d'un m lrall reflector, la compra d'un forn per a ca
pil·lars (25-4000 el i I'actualització del sistema infarmatic de 

contro l I d'avaluació de dades. 

Cromatografia i Microanalisi 

En aquesta unitat s'haurien de mlllorar les instal·lacions amb 

la compra d'un analitzador d'amlnoaclds per HPLC-detector 
electroquímic, d'un extractor en fase solida automatitzat I 
d'un espectrometre de masses de triple quadripolar API 

3000 Sciex (Applied Biosystems). 

Unitat de Ressonimcia Magnética Nudear 

L'entrada en funcionament deIs nous laboratoris ¡les insta Ha

cions d'RMN a I'ediflci modular del PCB ha donat lIoc a I'inici de 
I'activitat deis equips de 800 MHz i 600 MHz; a la disponibilitat 
dellaboratori de preparació i purificació de mostres i a la sala 

de terminals i processament de dades d'RMN. 

Secció d'AnAlisl Elemental 

A fi de facilitar el treball deis usuaris, s'ha adquirit per al 
labaratori quimic I'equipament següent: campana de ga
sos Waldner per treballar amb acid percroric, digestor de 

mostres per microones CEM model Mars X, nevera de tres 
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portes Comersa i congelador vertical de dues portes Eu
rocold. 

També s'ha adquirit aquest any un aparell de fluorescencia 
de raigs X Flscherscope X-Ray, per a I'analisi de peHicules 
metaHiques dipositades sobre plaques, a carrec de la Gene
ralitat i amb cofinanr;ament de la UB. 

Unitat d'Espectrometria de Masses 

S'ha adqulrit un sistema d'analisi d'imatges multiespectral 

Musis 200, el qual realltza una combina ció de diverses tecni
ques de captació d'imatges, com la reflexió al visible 
(400-700 nm), la reflexi6 a I'infraroig (3 bandes: 700-950 

nm, 950-1150 nm i 1150-1550 nm), el fals color a I'infraroig 
(combinació de la banda 700-950 nm de I'infraroig amb el 
visible), la fluorescencia al visible (400- 700 nm) i la reflexió 
a I'ultraviolat (320-400 nm). També s'ha adquirit una lupa 

Olympus SZX12, de 90 augments, amb monitor JVC i camera 
digital Camedia C-2000 Z. 

Unitat de Microscopia Confocal i Micromanipulació CeNular 

En aquest moment es disposa deis equips següents: micros
copí confocal Olympus Fluoview 300 (cedit temporalment), 
mieroscopi eonfoeal espectralleica SP2, amb laser UV ¡ cam

bra cUmatica, estació de treball fora de linia, NT-3D per a 
imatges de microscopia eonfocal, eq uip de microinjecci6 

Eppendorf Injectman, microscopi estereoscopic de fluo
rescencia lelca MLZFlIlI, amb camera CCO i equip de capta

ció leica ¡M1000, mlcroseopl Invertit de contrast de fases, 
Leiea DM Il i eriostat Lelca. 

Recursos humans 

Malgrat les dificultats existents actualment per incrementar 

la plantilla de la UB i que durant I'any 2000 no s'ha aconse
guit cap plar;a fixa de tecnic superior per als SCT, s'ha fet 

front a les necessitats de personal gracies als tecnics de su
port a la recerca, a carrec de la Generalitat, i als contractes 
eventuals a carree de la UB. Cal destacar, pero, la ereació 

d'una plar;a d'adminlstrador, que sens dubte ajudara enor
mement a la gestió deis SeT. 

Resolucions favorables de peticions 
d ' infraestructura de I'any 2000 

Durant I'any 2000 no hl ha hagut cap convocatoria per a la 
compra d'infraestructura cientifica. Malgrat aixo, la Generali
tat de Catalunya va concedir a la UB per als seus ser les 
dotacions per a equipament següents: 55 MPTA per a 
microscopia electronlca d'alta resolució, 40 MPTA per a un 

espectrometre de masses i 40 MPTA per a un nou magneto
metre destinat al Servei de Paleomagnetisme. 

Mirlora I ampliado de les prestacions 

A ti d'ajudar I de donar un millor suport als nostres usuaris, 
s'han ampliat les prestadons donades per a les diferents unitats. 

Unitat de Ressonimcia Magnetica Nuclear 

• Posada en manca de I'espectrometre d'RMN Bruker-800, 
instaHat a finals de 1999. S'han posat a punt els experi
ments bidimensionals homonuclears ( lH - lH) basics pet 
treballar amb biomolecules, com TOCSY, NOESY, OQF. 

COSY, ROESY, aixi com els heteronuclears, HSQC 1H-1SN, 

HSQC lH-13C. També s'han posat en manca els principals 
experiments tridimensional s de triple ressonancia, útils en 
I'estudi mitjanr;ant RMN de prote-ines marcades amb 15 N i 13 

C: HNCO, HNCA, HN(CO)CA, CBCA{CO)NH, HBHA(CO)NH, 
HCCH· TOCSY, NOESY-HSQC lH-15N, aixi com els experi
ments amb la versló TROSY de la major part deis expeti
ments anteriors. 

• l'equlp de 500 MHz s'ha preparat perque pugui ser utilitzat 
tant per a I'estudi final de compostos procedents de síntesi, 
com en les etapes inicials del treball amb biopolímers. Pet
que aixo sigui possible, s'han implementat els experiments 

bidlmensionals classics, tant els homonuclears, com els 
heteronuclears, especialment aquells en els quals la selec

ció de I'ordre de coherencia s'efectua mitjanr;ant gradients, 
pels avantatges que comporten quant a la rapidesa i a la 

millor qualitat deis resultats. Ta mbé s'ha posat especial 
emfasl en les seqüencies de tipus NOESY, ROESY i en les 
versions ID amb gradients. Per a I'estudi de biopolímers 

s'han implementat atgunes de les seqüencies indieades en 
I'apartat de l'instrument de 800 MHz. 

• Trasllat IlnstaHaeió de I'equip Inova 500 de la Facultat de 

Qufmlca a les noves instaHacion s de I'edifici modular. 
Aquest trasllat representa una millora significativa de les 
condicions d'instaHació i de trebal l de I'equip, que sens 

dubte repercutiran favorablement en les seves presta
dans. 

• Millores en la seguretat de les dad es, per I'ampliació de la 
capacitat del sistema d'emmagatzematge i de realització 
de copies automatiques. 

• Actua lització del sistema operatiu ¡ del programari d'a
plicacions en VNMR 5,16 en alguns equips. 

• Extensló del sistema de leetors de targetes magnetiques a 
més equips. Actualment els equips utilitzats per major 
nombre d'usuaris disposen d'aquest sistema , que reforr;a 
la seguretat I el control de I'accés. 

• ¡ncrement de la quantitat i la qualitat de la informadó 

enviada als usuaris de la Unitat. Així, mensualment 
s'envia a cada responsable deis grups d'investigació el 
detall de la utllltzació deis equips d'RMN per part del seu 
grupo 

• Realització de dlverses millores en el web de la Unitat, en· 
tre les quals cal destacar I'inici de la implantació del siste
ma d'enviament per FTP deis espectres adquirits en camp 
mitji!. En la majoria deis espectres s'inclau un fitxer grafie 

que permet previsualitzar el resultat de I'experiment. 

Unitat de Seqüenciació d'ADN 

• Disminució del termini de lIiurament deis resultats de se' 
qüenciació. 

• Millora deis resultats de seqüeneiació i utilització de menor 
quantitat de DNA. 



o Nova prestadó de PCR quantitativa. 

o Nova prestació d'extraccló 1 purificació d'RNA d'alt rendi
ment mitjan~nt el robot. 

o Nou laboratori de genomica (100 m2) a les instal-lacions 
deis SCT al pca, amb moblliari i accessoris de laboratori. 

Unitat de Reconeixement Molecular in situ 

o Ampliació de les instal·laclons de la Unitat amb el trasllat al 

PCB i el muntatge deis laboratoris de criometodes i resines, 
ult ramicrotom ia, autorad iog rafla i Rnasa-free per hibrida 
ció i peR in situ. 

• Criof ixació a alta pressió. 
o Servei de ta lls per criostat. 

• Crioultramicrotom ia. 
• Automatitzacló de la cri osubstitució . 
I Millores importants en la qualitat i la rutina de la criofixació 

i la qualitat de talls d'u ltramlcrotomia. 
I Realitzadó de tots els criometodes amb equips homologats 

i calibrats, qOest ió important amb vista al tema de la segu
retat i la garantla de qualitat. 

I Abaratiment de les tecniques, per I'enorme repetitivi tat 
deis bons resultats. 

I Incorporació de les tecniques de reconeixement molecular 

in situ d'immunocitoquimlca en criotalls i criosubstituc ió, 
d'hibridadó in situ del metode whole mount i de dobles 

marcatges d 'immunohibridació in situ. 

Banc de Teixits Neurológlcs 

S'han aconsegu it seixanta -sis padents nous donants, t ren

ta-quatre extraccions de cervells i els diagnost ics anatomopa

tologics següents : demencia frontotemporal (1 cas), malaltia 
d'Alzheimer ( 12 casos), demencia multiinfart (1 cas), malal

tia de cossos de Lewy difosos (3 casos), cos de Lewy i E. 
Alzheimer (3 casos), esclerosi lateral amiotrofica (1 cas), ma
laltia de Huntington (1 cas), malalt ia de Parkinson (2 casos), 

escJerosi múltiple (1 cas), limfoma ( 1 cas), cascontrol (1 cas). 

Unitat de Tecniques Separat/ves 

I Espectrometria de masses de triple quadripolar, que per
met tenir coneixements de les mohkules analitzades út ils 

per a la seva elucidaci6 estructural. 
I Amb mot iu"del t rasllat deis laboratoris al nou edifici modu

lar, compra de MiUl -Q nou, repetidors per a xarxa infor
matica, balances, pH-metre i altre material petit. 

Unitat d'Espectrometria de Masses 

l 'equip MUSIS permet I'ana lisi multiespectral d'imatges i és 
una eina de gran valor aplicada a sistemes multicapa. Una de 
les seves apl icacions mes importants es I'analisi espect ral 

d'obres d'art. la posslbilitat de fer I'analisi en diferents zones 
de I'espectre de la lIum permet veure diferencies en la compo
sició deis objectes que no es podrien apreciar en la zona del 

~isible. L'equip permet també la composició d'imatges quan 
es tracta d'obres de gran superficie, cosa que esta afavorida 

perla utilització d'un rail sobre el qual es desplac;a la camera. 
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Unitat de MET (aplicada a la biomedicina) 

• Disseny i construcció d'un prototipus de canó electronic 
amb sistema de rotació de la mostra per a evaporacions 

metaHiques, Instal·lat a I'aparell de ciofractura Polaron. 
• Actualització del pe de suport al sistema de microanalisi 

Kevex per a la transferencia d'espectres j sol· licitud d'es

tudi i de pressupost, demanat a Monocomp SA, per a sub
stitució del sistema de microanallsi instal-lat en el micros
copi electronic de transmissió Hitachi H-800-MT. 

• Actualització del programari de tractament d'imatges. 

Secció d'Ana/isi Elemental 

• Al laboratori químic s'han redactat els següents procedi
ments normalitzats de treball (PNT): neteja de material en 

el laboratorl químic, PNT 2090116 EXPj013; verificadó, 
catibratge i manteniment de la balanc;a analítica Sartorius 
1712 MP8, PNT 2090116 APRj002; utilització del magat

zem, PNT 2090116 SGHjOOl; caracterització de residus 
sOlids, perdua de pes a 1050 e, PNT 2090116 EXPjOOS; ca
racterització de residus sOlids, diferencia de perdua de pes 

a 5000 C I a 1050 C, PNT 2090116 EXPj009; caracteritzaci6 
de residus s6lids, perdua de pes a 5000 e, PNT 2090116 
EXP/010; determinació d'incremats en una escoria d'ind

neradó de residus urbans, PNT 2090116 EXPjOll; deter
minació de la fraceló soluble en una escoria, PNT 2090116 
EXP/012. 

• A la Unitat de Fluorescencia de Raigs X s'ha posat en marxa un 
nou aparell Fischerscope X-Ray per a la comprovació de cali

bratges mitjan~ant patrons d'acers, bronzes i lIautons. S'han 

realitzat estudis comparatius de mostres analitzades amb 
I'aparell Fischerscope X-Ray i amb I'aparell Philips PW 2510. 

o Oins del plasma d'inducció acoblat s'ha posat a punt un 

metode d'analisi de metalls en mostres organiques de tipus 
oliós. S'han comprat patrons organometal·lics, s'ha estu 
diat el diluent més apropiat, s'han posat a punt els calibrat

ges multielementals, s'ha estudiat la sensibilitat i el limit 
de quantificació per als diferents elements i s'ha comprovat 
la metodica amb una mostra certificada. 

o També s'han redactat els procediments normalitzats de 
treball (PNT) sobre I'eliminació de residus toxics, PNT 
2090100 SGHjOOl. 

Unitat de Microscopia Confocal i 

Micromanlpulació Ce/·lular 

o Ampllació d'espais i d'equips, que permet augmentar el 
treball simultani d'usuaris fins a deu estacions de treball, 

més ellaboratorl general. 
• Creació d'un Jaboratori de cultlus ce l·lulars, que permet la 

realització d'experiments de microscopia en cél-Iula viva a 

les instal·ladons deis SCT. 
• Posada a punt del laboratori de preparació de mostres. 
o Iniciació de la microscopia confocal espectral de fins a qua

tre canals de fluorescencia simultanis. 

• ¡nidació de f'analisi de la col·locació, de fins a tres canals 
de fluorescencia, en estudis 30 i 40. 
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Formació de l person al, dese nvolu pament tecno lo gic 
i a ltres activltats 

Cursos, Xerrades 1 Confe re ncies 

Unitat de Ressonimcia Magnetica Nuclear 

• S'ha participat en la reunió nacional d'usuaris de bruker, 
17 dejullol de 2000, Barcelona; en el minisimposium NMR 

In Drug Design, 5 d'octubre de 2000, Barcelona; en el 
congrés internacional d'RMN, XIX International Conferen
ce on Magnetlc Resonance in Biological Systems, 20-25 

d'agost de 2000, Florencia (Ital ia), i en el Seminari Sobre 
les Possibilitats deis Slstemes d'Emmagatzematge de Da
des i la Seva Seguretat, organitzat per Omega Peri
pherals. 

• S'ha participat en el programa de doctorat Aplicació de la 

Ressonancia Magnetica Nuclear en la Determinació Estruc
tural, de la Facultat de Químiques 

• L'any 2000 s'ha consolldat una programació estable de 
cursos de formació. Mitjam;ant el web de la Unitat els usua

ris poden efectuar un seguiment de les previsions i de 
I'estat deis cursos de formació, soHici tar-ne de nous, co
neJxer quan i on es realitzaran i accedir al material de su

port deis cursos: http://www.rmn.ub.es/cgi-bin/Cursets/ 
cursosRMN.cgi. En total s'han impartit sis cursos, que su
posen cinquanta-vuit hores lectives (vint de seminari i 

trenta-vuit de sesslons practiques). En conjunt han partici

pat en aquests cursos setanta-cinc usuaris. Els cursos han 
estat impartlts en exclusiva per personal de la Unitat. Com 
a complement deis cursos de formació s'han publicat dive r

ses notes d'aplicacló sob re experiments i temes d'interes 

en el camp de I'aplicacló de I'RMN. La difus ió de les notes 
d'aplicació s'ha realltzat mitjan~ant el web de la Unitat: 

http://www.rmn.ub.es/notas_aplicacion/notas .htm . 

Unitats de Difraccló de Raigs X, Microsonda Electronica 
i Microscopia Electrónica de Rastreig 

• S'ha impartit un CUts de formacio teoricopractica sobre mi
croscopia electrónica de rastreig i microanalisi i el curs la 
Microscopia Electrónica de Barrido y Sus Aplicaciones Tec
nológicas (Universitat de Cartagena). 

• S'ha coHaborat en els cursos de doctorat Tecniques de Mi

croscopia i d'Analisi i Microscopia Electrónica Aplicada, i en 
el curs Técnicas Avanzadas de Formulación, en el marc 
deis estudis Formació Continuada Les Heures. 

• S'ha assistit al 7th European Powder Diffraction Conferen
ce EPDIC-VII, Barcelona, 20-23 de maig de 2000. 

• S'han presentat les comunicacions següents: "Structural 
characterization of synthethic Beudantite-type phases by 
Rietveld refinements~, de X. Alcobé, J. Bassas, I. Tarruella, 

A. Roca iJ. Vlñals; "Crystal Structure of the high temperatu 
re phase of U2NH4K(S04)2 from powder diffraction data 
and Raman spectroscopy", de l. Mata, X. Solans, T. Calvet i 
M. Font-Bardia; ~Polymorphism of (CH3)2CCI2: crystaUo
graphic characterization of the ordered and disordered pha

ses~, de L. C. Pardo, A. Würflinger, M. Barrio, D. D. López, X. 
Alcobé, J. LI. Tamant, J. Salud, P. Negrier i D. Mondieig. 

Unitat d'Espectrometria Molecular 

• S'ha impartit la conferencia " El cicle deIs contaminants- a 
la Facultat de Sociologia de la Universitat Autonoma de 
Barcelona, el novembre de 2000. 

• S'han impartit els cursos de doctorat Química Ambiental. 
Enginyerra de Processos Químics, del Departament 
d'Enginyeria Química de la Universitat Politecnica de Cata. 

lunya, i Tecniques de Microscopia i Analisi. Tecnologia de 
Materials. 

Unitat d'Espectroscopia Raman 

S'ha partlclpat en el curs Introducció i Utilització de l'Espec. 

troscopia d'Ultravlolat i Visib le, i d'Infraroig, realitzat del lO 
al 21 de juliol de 2000. 

Unitat de Garantía de Qualitat 

• S'ha assistit al curs Update on Good laboratory Practice, 
organitzat per N. J. Dent, Country Consu ltancy Training for 

Quality Programme; al curs Determinación Practica de Tra. 
zabilidad e Incertidumbre en el Laborator io de Analisis, oro 
ganitzat per la Universitat Rovira i Virgili, i a les IX Jorna. 

das Sobre Buenas Pract icas de laboratorio (BPL), Buenas 
Practicas Clínicas (BPC) y Otras Normas de Calidad. 

• S'ha participat en el curs de postgrau Aseguramiento de la 
Calidad en los La boratorios (Normas ISO 9000, EN 45000y 

BPL), organitzat per l'Associació de Químics de Catalunya, 

el CoHegi Oficial de Qu ímics de Cata lunya, la SEGCIB i For· 

maclo Continuada Les Heures, i en el Semina rio de Gestión 

de la Calidad en un Centro de Instrumentación Científica, 
organltzat per la Un ivers itat de Granada . 

Unitat de MET (aplicada a la biomedicína) 

S'ha asslstit al curs lntroducció a la Multimedia, el setem· 

bre-desembre de 2000, a la Universitat de Barcelona, i al 

curs Tecniques Avan~ades d 'l mmunolocalització, l S-22 de 
novembre. 

Unitat de Microscopia (Facultat de Medicina) 

S'ha participat en les sessions teoricopractiques sobre el fun· 
cionament i les utllitats del microscopi de transmissió JEOl 
1010, I'equip de criou ltramicrotomia i la resta d'equipaments, i 

en les sesslons teoricopn3ctiques sobre microscopia electri:lI1ica 
d'esca neig i microscopia confocal del curs de doctorat l ecni· 
ques Experimentals en Biolog ia Cel·lular, impartit pel Departa· 

ment de Biología Cel ·lular i Anatomia Patologica de la Facultat 
de Med icina de la UB. 

Unitat de Microscopia Confocal i Micromanipulació Célular 

S'ha participat en el curs de doctorat Microscopia Electronica 

Aplicada, organitzat pel Departament de Productes Naturals, 
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Biología Vegetal ¡Edafolog ía, i en el master en Immunologia 

organitzat per la UB i la UAB. 

Unitat de Microscopia Electrónica de Transmissió 

S'ha participat en el seminarl de Crioultramicrotomia i 

Immunolocalització, en el seminari Espermatologia i Mi

croscopia i en el curs de doctorat Esterologia i Quantificació 

en Microscopia amb el semlnari Estrategies Generals per a 

l'Estudi Ultraestructural. 

Unítat de Tecniques Nanometrlques 

o S'ha partidpat en el curs Les Nanotecnologies en Química, 

Biologia i Biomedicina, dins deis Juliols de la UB, juliol de 

2000. 

o Training in Microsystems Swiss Foundation for Research in 

Microtechnology: "Accessing the nanoscale: scanning pro

ve techniques and thelr applicationsU
, maig de 2001. 

Estades d'investigador s a liens a la UB als seT 

Unitat de Reconeixement Molecular in situ 

Ora. Cora Chalar, professora de la Universitat de Montevi

deo, Uruguai, novembre de 2000. 

Unitat de Tecniques Nanometriques 

o Dr. Denise Bevilaqua-Mascarin, de l'Instituto de Química 

Araraquara-UNESP, conv idat pe l professor Fausto Sanz, 

del Departament de Química Física, durant dos mesos . 

o Professor Cedlia Sadao Figivara, de l'Instituto de Química 

Araraquara-UNESP, convidat pel professar Fausto Sanz, 

del Departament de Química Física, durant dos mesos. 

o Pofessor Assis V. Benedettl, de l'Instituto de Química 

Araraquara-uNESP, convidat pel professor Fausto Sanz, 

del Departament de Química Física, durant quatre set
manes. 

• Fernando Teran-Arce, de la Northwestern Universíty, 

Chicago (EUA), convidat pel professor Fausto Sanz, del De

partament de Química Física, durant sis setmanes. 

• Keshra Sangwal, de la PoJitechnika Lubelska (Polonia), 

convidat pel professor Fausto Sanz, del Departament de 

Química Física, durant quatre setmanes. 

Unitat de Plasma d'Jnducció Acoblat 

• Dra. Julieta Cabrera, resident de Toxico logía, del Ministerio 

de Salud de la Provincia de Córdoba (Argentina), durant els 

meses de setembre, octubre, novembre i desembre de 

I'any 2000. Aprenentatge de la técnica d'!CP-MS. 

I Sr. Rafael Bartrolí, de j'Institut de Cieneies de la Terra 

'Jau me Almera" «(SIC), durant els meses de setembre a 

desembre. Aprenentatge de la técnica d'ICP-OES. 

• Dra. Gloria Sepulveda, procedent de Xite ¡ que va reahtzar 
treballs al Departament de Blologla Vegetal (Dr. 8ech) du-
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rant vint dies. Aprenentatge de la tecnica d1CP-OES i de 

tecniques de preparaci6 de mostres . 

Secció de Caracterització de Materia/s. 
Unitat de Difracc!ó de Raigs -x 

Jesús Tornero Gómez, del Departament de Química Física 

Aplicada de la Universitat Autonoma de Madrid , el novem

bre de 2000. Estudis de difracció de ralgs X de pols a tem

peratura variable en el criostat del difractometre INEL 
CPS-120. 

Participació en estudis interlaboratori 

• Estudi interlaboratori per a la Junta de Residus, 

AQUACHECK (Dlstrlbution No. 199, Group No. 17C), titulat 

~Determinadó de traces de Cr, Cd, Cu, Pb, Ni, Zn, Hg, Ag, 

Sn i Fe en una aigua residual N
, el desembre de 2000. Uni

tats d'ICP (optic i masses) i AAS (vapor fred). 

• Estudi ínterlaboratori per a l'Agencia Catalana de l'Aigua, 

CAUTAX (exercici 1), titulat ~Analisi d'aigües residuals {pH, 

conductivitat, MES, DQO, N Keldahl, P total, nitrats, grel

xos i olis~, el novembre de 2000. Unitats de laboratori Quí

mlc, !CP (optic) i AGQ. 

• Estudi interlaboratori FAPAS (Food Analysis Performance 

Assessment Scheme) (serie 07, contaminants metAHics, 

exerCid 29) titulat ~Determinació de Cd, Cu, Hg total i As total 

en cam de crancu
, el desembre de 2000. Unitats de Laboratori 

Químic, AAS (flama i fom de grafit) i ICP (optic i masses). 

Alt res activitats destacables 

Entre altres activitats importants deis SCT cal destacar les 

que han portat a terme les unitats següents: 

Unitat de Veterinaria 

• Direcció tecnica de ,'estabulari del campus de Bellvitge. 

• Assessoria tecnica veterinaria als estabularis i grups de re
cerca amb animals d'experimentadó. 

• Participadó com a membre en el grup de seguiment i coor

dinació de les obres del nou estabulari del campus de Bell

vitge i del nou estabulari del Pare Clentífic de Barcelona . 

• particlpadó en les comlssions delegades del CEEA (Comite 

E:tic d'Experimentació Animal) de cada estabulari de la UB 

per supervisar i avaluar els procediments d'experimentadó 

animal de recerca i docencia. 

• Coordinació, conjuntament amb la UAB, de tres cursos per 
a personal Investigador usuari d'animals d'experimentadó. 

• Col·laboració, com a membre de la SECAL, en la Quarta 

Consulta Multilateral de les Parts del Conveni Europeu per 

a la Proteccló deis Anlmals Vertebrats Usats en Experimen

tació I amb Altres Finalitats Clentifiques. 

• Participació en dlverses línles de recerca amb animals 

d'experimentació. 

• Actuadó, com a vicepresident del CEEA, en les relacions 

amb la Generalltat de Catalunya (Departament d'Agricul

tura, Ramaderia I Pesca). 
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Unitat d'RMN 

• Participació en un projecte d'I+D titulat ~Pigments tetra

pirrolics ciclics", estudi centrat en el desenvolupament tec

nologic de materials d'envasament d'aliments i en aquells 

aspectes que relacionin les metal·loporfirines amb activi

tats prooxidants I antioxidants i amb la presencia de radia

ció, AGL 2000-0975. Durada: període 2000-03. Investiga

dor principal: doctor Josep Maria Ribó. 

• Requereix que en fem un esment especial I'activitat de 

I'equip de 800 MHz, que va ser posat a la disposició deis 

usuaris el juliol de 2000. Previament va ser necessari de

senvolupar un intens treball de preparació i formació, tant 

pel que fa a I'equip com a les seqüencies i els experiments 

que s'han d'utilitzar. Des d'un principi aquest equip esta 

tenint un elevat índex d'utilització. L'activitat de I'equip de 

800 MHz s'ha desenvolupat a I'entorn de la reali tzaci Ó 

de diversos projectes d'investigació, tant d'usuaris de la 

UB com d'altres centres publics exteriors. Cal remarcar el 

fort índex d'utilització d'usuaris externs a la UB, un 18 % 

enfront del 2 % de la resta d'equips. Aquest fet permetra 

consolidar la Unitat com a centre de referencia a nivell es

tatal. 

• A finals de I'any 2000 els projectes actius eren; 

• Peptids amb propietats de reconeixement molecular: 

disseny, síntesi i estudi estructural. 

• Metodes per a la determinadó de temps de relaxació. 

• Estudi de I'estructura tridimensional de la galectina~7 
humana i les seves interaccions amb derivats de la lac

tosa. 

• Estudl de la confo rmadó d'hexapeptids amb activitat 

biomédica in vivo I in vitro mitjan~ant la seva interacció 

amb calmudina A. Determinació de I'estructura d'una 

prote'lna de 92 am inoadds d'alga vermella. 

• Estructura de protei'nes preSinaptiques. 

• Expressió i estudi estructural d'una fucosidasa de pesol. 

Sanc de Teixits Neurológics 

• Sessions realitzades a I'Hospita l Clínic, cada sis setmanes, 

en les quals es van presentar casos estudiats al BTN per 

fer-ne la discussió clinicopatologica. Aquestes sessions 

tenen difusió i assistencia intrahospitalaria i extrahospi
talaria . 

• Uiurament de teixit neurologlc a diversos investigadors per 
a projectes d'investigació. 

Unitat de Tecniques Nanometriques 

S'han realitzat les presentacions següents en trobades cien
tífiques : 

• E. Martínez i l. Esteve, ~Wear measurements performed 

with the Indenter tip ~, NanoTest Workshop, Birmingham 
2000. 

• N. Yaakoubi, R. Perez, S. Martínez, A. Rodríguez, J. Esteve 
I J. R. Morante, ~Integració de bobines per a biosensors en 

tecnologia de Ssi" , Segones Jornades de Recerca en Engi 

nyeria Biomedica, Sitges, 2 i 3 de novembre de 2000. 

• S. Martínez, N. Yaakoubi, P. Gorostiza, R. Pérez, A. Pé

rez-Rodríguez, J. Esteve i l. R. Morante, ~Electrochemlcally 

deposited cu coils for magnetic actuators ", Proceedlng Mi. I I 

cromechanics Europe MMEOO, Uppsala, Suecia, setembre 

de 2000. 

• N. Yaakoubi, S. Martínez, A. Pérez-Rodríguez, J. Esteve, J. 

Montserrat i J. R. Morante, "Growth and characterizat ion of 

shape memory alloy thin films for Si microactuator techno

logies", Third International Conference on Materials for Mi· 

croelectronlcs, 16- 17 d'octubre de 2000, Dublín, Irlanda. 

• V. Moreno, M. J. Prieto, G. Cervantes, G. B. Onoa i M. Pé-

rez, ~Cisplatino, transplatino y otros complejos de Pd y Pt 
inducen modificaciones en el DNA. Visualizació n por mi

croscopia de fuerzas atómicas (AFM)", comu nicació oral, 

Reunión de Quím ica I norgánica (QIES 2000), Bilbao, 5-8 

de setembre de 2000 . 

• M. J. Prieto, G. B. anca, G. Cervantes, M. Pérez, E. Amat, 
M. Hannon i V. Moreno, ~Interacción de complej os metali· 

cos con DNA: seguimiento por microscopia de fuerzas ató' 

micas", Reunión de Química Bioinorganica, Miraflores de la 

Sierra (Madrid), 28-29 de setembre de 2000 . 

• M. Pérez, G. Cervantes, M. J. Prieto i V. Moreno, ~Com' 

puestos de Pd(I1) y Pt(II) con dlaminas aromáticas. Reacti-

vldad con el DNA", Reunión de Química Bioinorgánica, Mi· 

raflores de la Sierra (Madrid), 28-29 de setembre de 2000. 

• V. Moreno, "Estado actual de la investigación sobre antitu

morales de platino", Jornadas Sobre Quím ica y Cáncer, Gi· 

rona, j uliol de 2000. 

• J. Alcaraz, L. Buscemi, M. Puig'de'Morales, M. Grabulosa i 

D. Navajas, "Micromechanical properties of cu ltured hu· 
man bronchial epithelial ceUs studied by atomic force mi

croscopy", Segones Jornades de Recerca en Enginyeria 

Biomedica, Sitges, 2 i 3 de novembre de 2000. 

• J. Alcaraz, L. Busceml, M. Puig-de-Morales, J. Colchero, A. 

Baró i D. Navajas, "Estudio del efecto del aJTastre hidrodiná

mico sobre los flejes de AFM operados en medio acuoso~, JI 
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Congreso Español de Microscopia de Fuerzas y Efecto Túnel, I ( 

Santiago de Compostel·la, 20-22 de setembre de 2000. 

• M. Oliva, 1. Díez, P. Gorostiza , C. F. Lastra, C. Caramella, J. 
1. Oliva i E. L. Mariño, "Sem i in siu Atom ic Force Microscopy 

characterlzation of a spontaneous nanoencapsulation pro

cess~, IV Spanish-Portuguese Conference on Controlled 

Drug Delivery, 123, Vitoria, setembre de 2000. 

• M. Oliva, P. Gorostiza, 1. Díez-Pérez, 1. Ol1va i J. Herrera, 

"Aplicación de la microscopia de fuerzas en la caracteriza· 

ción morfológica de sistemas farmacéuticos a escala nano' 

métrica", V Congreso de la SEFIG, Valencia, febrerde 2001. 

• M. Oliva, 1. Díez-Pérez, P. Gorostiza, C. Caramella, C. F. 

Lastra , J. Herrera i E. lo Marino, "Estudio comparativo de 

granulados polimericos mediante microscopia de fuerzas 

(AFM) y espectroscopia (XPS)", V Congreso de la SEFIG, 

Valencia, febrer de 2001. 

• Sebastián Muñoz-Guerra, "Microscopia electrónica de mo· 

nocristales de polímeros: aplicadón al análisis estructLrral 

de nailons y polipéptldos", Memorias del IX Congreso Ve

nezolano de Microscopia Electrónica, Cumaná (vene~uela). 

Acta Microscópica, sup lement nu mo 1-2000, pago 167-

170, 5-8 de novembre de 2000. 

• S. Martínez, N. Yaakooubi, P. Gorostiza, R. Pérez, C. Serre, 

A. Pérez-Rodríguez, J. Esteve i, J. R. Morante, Tercera Con-
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ferencia en Dispositivos Electrónicos (CDE), Granada, fe

brer de 2001. 

• M. Bibes, U . 6alcells, S. Valencia, S. Sena, B. Martínez, J . 

Fontcuberta, S. Nadolski, M. Wojcik i E. Jedryka, ~Th ¡ck

ness dependence of surface roughness and magnetotrans

port properties of magnetic thin films", 8th Joint 
MMM -Intermag Conference, San Anton io, Texas (EUA), 

7-1 1 de gener de 2001. 
. J. Caro, P. Gorostiza, F. Sanz I J. Fraxedas, ~ Nanomecha ni

cal properties of 5urfaces of molecular organ ic thin fil ms", 

lnternationa l Conference on Science and Tech nology of 
5ynthet ic Metals, Gastei nz (Austria) , j uliol de 2000. 

I J. Caro, P. Gorostlza , F. Sanz i J. Fraxedas, Fuerzas y Túnel 
2000, "Prop iedades nanomecá nl cas de capas delgadas de 

compuestos moleculares orgán icos", II Congreso Español 

de Microscopia de Fuerzas y de Efecto Túnel, Santiago de 

Compostel· la, setembre de 2000. 

1 1. Diez-Pérez, P. Gorostiza, F. Sanz i C. Muller, Fuerzas y 

Túnel 2000, "Estudio de la dinámica superficial y de las 

propiedades eléctricas de las capas pasivantes de óxido de 

Fe mediante STM~, JI Congreso Español de Microscopia 

de Fuerzas y de Efecto Túnel, Santiago de Compostel·la, 

setembre de 2000. 

, J. caro, P. Gorostiza, F. Sanz i J. Fraxedas, "Nanomechani

cal properties of molecular organic thin films N
, 47th Inter

national Symposium: Vacuum , Thin Films, Surfaces/Inter 

faces and Processing, NAN06, Boston, MA (EUA), octubre 

de 2000 . 

, 1. Díez-Pérez, P. Gorost iza, F. Sanz, C. Muller i P. Allongue, 

' Elect ronic propert ies and surface dynamlcs of iron pa ssive 

films by EC-STM", STM 200 1 Vancouver, juliol de 2001. 

, D. Bev ilaqua-Masca rin, A. V. Benedettl, C. S. Fugiva ra, I. 
Díez-Pérez, F. Sanz, O. Garda ) r., "Surface alterati ons of 

cha lcopyrite and bornite in the presence of Thiobacillus fe

rrooxidans", l BS 2001-Internationa l Biohydrometal lurgy 

Symposlum , Ouro Preto, Brasi l, setembre de 2000 . 

, Cecilio S. Fugiva ra, Susana Modlano, Assls V. Benedetti, I. 
Díez-Pérez i Fausto Sanz, "Efeito da electrol ise co m poten

cial pulsa do no electrodo de ferro em meio de borato e ci

traton
, SIBEE 2001, abril de 2001. 

• D. Bevilaqua-Mascarín, O. Garda Jr ., C. S. Fugivara, J. 

Díez-Pérez, F. Sanz i A. V. Benedetti, "Estudo da intera¡;ao 

thiobacillus fer rooxidans-calcoplr ita", SIBEE 2001, abril de 

2001. 

, J. Puigcorbé, A. Vila, 1. Gracia, C. Cané i J. R. Morante, 

-Thermal induced st ress in dielect ric membranes sui table 

for micromechanised gas sensors", Symposium on Design, 

Test, Integrat ion and Packaging on MEMS/MOEMS, Can 

nes, abril de 200 1. Envlat per ser pu bllcat a I'IEEE Sensors. 

, J. Puigcorbé, A. Vila, I. Gracia, C. Cané i J . R. Morante, 

"Thermal and mechan ical characteriztlon of a micromecha

nised gas sensor", Conferencia de Disposi tivos Electróni

cos, CDE 01 , Granada, gener de 2001. 

,l. Puigcorbé, A. Vila, 1. Gracia, C. Cané I J. R. Morante, "High 

temperature thermomechanical analysis of gas sensor subs

trates", Benefit lng From Thermal and Mechanical Simulat íon 

in Microelectronics, EUROSIME, París, abril de 2001. 

' J. Puigcorbé, A. Vila, 1. Gracia, C. Cané i J . R. Mora nte, 

"Dielectric microheater for integrated sensors: an elec

tro-thermo-mechanical analysisH
, 11th International Con-
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ference on Solid-State Sensors and Actuators, Transducers 

DI, Munic, Alemanya, juny de 2001. 

• Marcelo J. Kogan, Pau Gorostiza, lonara Dalcol, Miquel Pons, 

Fausto Sanz i Ernest Giralt, "Self assembly of peptide rieh in 

proline related with ?-zeinH
, 26th European Peptide Sympo

sium, congrés organitzat per la European Peptidic Society, 

Montpeller, Fran¡;a, del 10 al 15 de setembre de 2000. 

• Marcelo J. Kogan, Pau Gorostiza, lonara Dalcol, Miquel 

Pons, Fausto Sanz i Ernest Giralt, "las características es

t ructurales del dominio N-terminal de la ?-zeína (VHlPPP)8 

determinan su forma de agregación", IV Congreso Iberoa

mericano de Blofisica, Alacant, octubre de 2000 . 

• D. Reiga da, 1. Díez-Pérez, P. Gorostiza, 1. Gómez de Aran

da, J. Marsa l i C. Solsona, "Canvis moleculars de la matriu 

interna de les vesicu les sinaptiques. Estud i amb microscopi 

de for¡;a atomica (AFM)", 111 Simposi de Neurobiologia 

Experimental, Secció de Neurobiologia Experimental de la 

Societat Catalana de Biología, Barcelona, 13- 14 de de

sembre de 2000. 

Secció d'Analisi Elemental 

• Participado, com a laboratori d'analisi de metalls, en el 

programa europeu EMERGE (~los lagos de montaña como 

sistemas de observación del cambio clímatico y sus efectos 

sobre áreas de interés natural"), octubre de 2000 a octu

bre de 2001. Particlpació de les unitats de Laborator! Qui

mic i ICP (optiC i masses). 

• Analisi d'entre 700 i 800 mostres de sediments de lIac per a 

diversos Investigadors. 

Unitat d'Espectrometria molecular 

Ha estat concedit el premi Award of Excellence de I'American 

Vacuum Society a I'artlcle "A new and simple variable-angle 

accessory for infrared specular reflectance", de M. C. Polo, N. 

Ferre r, M. Romero, J. Pérez, M. Quevedo i F. Vilardell. The 

Journal of Vacuum Science and Technology, A 17(1), ge

ner/febrer de 1999. 

Unitat de Microscopia Electrónica de Transmissió 

• Elaboració de protocols i material dldactic per al maneig 

deis MET. 

• Jornades de Portes Obertes. Visites gUiades per a alumnes 

d'escoles d'educació secundaria ¡ visites guiades per a 

alumnes de cursos de doctorat 

Unitat de Paleomagnetisme 

Totes les ana lisis que actualment es realitzen allaboratori de 

la Un itat de Paleomagnetisme estan vinculades a projectes 

de recerca finan¡;a ts amb fons públics. Els projectes que han 

utilitzat els serveís de la unitat de Paleomagnetisme durant 

I'any 2000 són: 
• Projecte ~Registro tectonosedimentario y paleoclimático del 

Oligoceno y el Neógeno del NE de Iberia, (sector oriental)", 

PB97-0882-C03-0. Investigador principal : Uuis cabrera (De-
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partament d'Estratigrafia I Paleontologia). Activitat realitza

da, suport tecnic i participació en I'anallsi de mostres mitjan
c¡ant la desmagnetització progressiva de mostres de la zona 

de la Pobla de Segur. Inici-finalització: 1998-2001. 
• Projecte "Registro sedimentario de procesos climáticos, tec

tónicos y de evolución del relieve en las sucesiones neógenas 
del NE de Iberia (sector occidentalt, PB97-0882-C03-03. 

Investigador principal: Gonzalo Pardo (Universitat de Sara
gossa). Activitat realitzada: suport tecnic (usuari autosufi

cient). Inici-finalització: 1998-2001. 
• Projecte ~Génesis y evolución geodinámica de la cuenca 

Sur-Ibérica en el Paleozoico inferior. Registro magmático, 

paleobiológico y paleogeográfico", PB 97-0648. Investi9a
dor principal: Luis Eguiluz (Universitat del País Basc). Acti
vitat realitzada: estudi de mostres del Paleozoic d'óssa 

bruna i presentació de resultats. 
• Projecte "Estudi paleomagnetic del sector de Lacort (Hos

ca)". Investigador principal: Oriol Oms (Univers itat Auto

noma de Barcelona). Activitat realitzada: suport tecnic 
(usuari autosuficient). 

• Projecte AMBAR 2000 (govern autonom del País Basc). 
Investigador principal: Luis Miguel Martínez Torres (Un i
versitat del País Basc). Activitat realitzada: analisi paleo
magnetica deis jaciments d'ambre del Cretaci de les con

ques de Treviño ¡Miranda. 

• Projecte finam;at per la Diputació d'Aragó. Investigador 
principal: Emilio Pueyo (Unlversitat de Saragossa). Activi

tat realitzada: analisi de mostres de la localitat de verte

brats fossils de la Puebla de Val verde (Terol) i de la conca 
de Villarroya. 

Convenis 

Unitat de Plasma d7nducció 

Convenis de col'laboració amb I'empresa Química Farmaceu
tlca Bayer SA I els doctors Suñé i Ticó, de la Facultat de 
Farmacia de la UB, per a la determinacló de tungste en com

primits, i amb I'empresa Química Farmaceutica Bayer SA i el 
doctor Ramon Gomis, del Servei d'Endocrinologia i Nutrició 
de I'Hospital C¡¡nic de Barcelona, per a la determinació de 
tungste en serum huma. 

Unltat de Tecniques Separatives 

Conveni per a I'analisi d'aminoacids en lots de peptids mate
ria primera amb I'empresa ICN (Corbera de Llobregat). 

Centre de Patents 

Durant el curs 2000-2001, el Centre de Patents s'ha consoli
dat com a centre de referencia en materia de patents a tot 
Espanya, ja que acull tes reunions periOdiques que fan una 

cinquantena d'experts en patents al maxim nivel!. Concreta
ment, una vegada al mes es fan les Jornades d'Estudi i 
ActualitzaciÓ en Materia de Patents, on es tracta amb profun
ditat un tema d'estudi i es fan ponencies sobre noticies i co-

mentaris relacionats amb el món de les patents. Aquestes alT 

jornades també serveixen de centre de reunió i de tertulia qu' 
d'experts sobre el tema. Entre els assistents hi ha advocats Iei 
especialitzats, agents de patents, experts d'empreses, COII- en 
sultors i personal d'universitats. 'Ir 

,,1 

de 
Servei de patents per al personal de la UB ar 

g" 
Durant aquest curs, s'han fet una vintena de cerques de pa- Sa' 
tentabi litat i un nombre elevat de consultes relatives a la val 

propietat industrial, i s'han redactat i tramitat a nom de la UB COI 
deu sol·licituds de patents espanyoles. UP 

;'h 

'lo 

Servei públic biblioteca de patents CIDEM¡ UB.FBG Un 
d, 

Durant I'any 2000 s'han fet cent setanta-cinc cerques de pa· '1.< 

tentabilitat o de risc d'infracció de patents, acompanyades ser 
deis informes i les copies de patents corresponents. S'han de 

ates gratui'tament mil sis-centes qüestions tecnicolegals mi, 

plantejades pel pub lic. m¿ 
S'ha continuat la col-laboració freqüent amb els mitjans de por 
comunicació per a la dlfusió de la propietat Industrial i els dis 
drets d'auto r, participant en la premsa, tant en I'espe· la 

cialitzada com en la general (La vanguardia, Metges de Cata· cer 
lunya), en la televisió, en un programa sobre invents de Bar- ler 

celona Televisió, i en la radio, en el programa "El bus· del 
ca-raons" de Radio Barcelona. gu· 

Activitat docent 

S'han fet cursos sobre accés a bases de dades professiollals. 

Aquest any s'han fet quatre noves edicions, de cinc dies de du
ració cadascuna, del curs sobre Patents ¡ Models d'Utilitat: FQ. 

naments, Legislació, Documentaci6 ¡ Redacció, en col·laboradó 
amb l'Oficina Espanyola de Patents I Marques, el personal de la 

qual s'ha ocupat d'ensenyar I'accés als nombrosos recursos 
gratuits d'informació de patents existents en I'actualitat. 

L'acceptació del public ha estat immillorable i s'han ocupat to
tes les places ofertes (trenta a Barcelona ¡ quaranta a Madrid). 

A la Universitat de Barcelona, s'ha participat en les assignatu-

nir 
fu, 

pe, ,. 
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res Documentació Química, de I'ensenyament de Química, i trt 
Síntesi de Processos, de I'ensenyament d'Englnyeria Qu ímica, 
amb la conferencia "les patents i els processos industdals 
químics~. A la Facultat de Farmacia, dins del master en Gestió 

Empresarial per a la Industria Farmaceutica i Afins, s'han ofert 
dues classes titulades "Política de patents des de I'empresa"i 

" d, 

~ 

e, 
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"Accés a la informaci6 de patents farmaceutiques". de 
A la Universitat d'Alacant s'ha participat en I'organització Ila ver 
realització del magisteri universitari en Marques, Dissenys, 

Patents I Drets d'Autor, del qua l el director del Centre de Pa
tents forma part del Consell Academ ic. A la Universitat Auto

noma de Barcelona s'ha participat en el curs per als Professors 
de Cicles Formatius de les Families de Química i d'lndustries 
Alimentaries amb la ponencia "Introducció a la propietat in

dustrial : patents i models d'utilitat. SciFinder Scholar"; tamtJe 
a la UAB, dins del master en Dlrecció de la Innovació a les 
Empreses de la Societat de la Informació, s'ha col-labOrat 
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amb la classe "La protecció de la innovadó: patents, mar

ques, dissenys, know-how, drets d'autor i competencia des

Ile ial". A la Universitat Politecnica de Catalunya s'ha partidpat 

en el programa de postgrau formació Creativa amb la sessió 

"Invencions i sistema de patents: la propietat industrial"; s'ha 

col ·laborat en el programa de postgrau en Desenvolupament 

(le Projectes d'Enginyeria de Producte, organitzat pel Centre 

CIM, amb la ponencia ~La propietat industrial"; dintre del Pro

grama Innova i per encarrec de la fundació Universitaria del 

ilages de la UPC, s'ha ofert la classe ~La protecció de la inno

vació : patents, marques, dissenys, know-how, drets d'autor i 

competencia deslleial"; i, finalment, per encarrec tambe de la 

UPC, dins del curs de formació Creativa per a la Innovació 

s'ha ofert una jornada de classe a I'empresa Sofiplast titulada 

"¡nvencions I sistema de patents: la propietat industrial". A la 

Universitat Pompeu fabra s'ha col-laborat en el programa de 

OOctorat en Ciendes de la Salut i de la Vida amb les sessions 

'La protecció de la innovació: drets d'autor, marques, dis

senys, secrets industrials i patents" i " Les patents en I'ambit 

(le la biomedicina". A la Facultat d'Economia de I'Institut Quí

mie de Sarria de la Universitat Ramon Llull s'ha ofert, en el 

marc del quart curs d'Administració I Direcció d'Empreses, la 

ponencia "la protecció de la innovació: patents, marques, 

dissenys, know-how, drets d'autor ¡competencia deslleial". A 

la Universitat de Navarra s'ha participat en el master en Re

cerca i Desenvolupament de Medicaments amb la classe ~Pa

tents en qu ímica, farmacia i biote<:nologia". I a la Universitat 

del País Base, en el marc de la IV Conferencia Hispanoportu

guesa sobre Formulacions d'Alliberament Controlat que va te

nir lIoc a Vitoria, s'ha ofert la conferencia ~Patents, generics i 

formulacions d'alliberament controlat". 

S'ha particlpat en la FITEC, Fira Internacional de Tecnologies 

Emergents, Ciencia i Empresa, organ itzada per la Fundació 

Catalana per a la Recerca, amb la ponencia "Recomanadons 

per protegir la inversió en projectes tecnologlcs: patents i 

know-how", I també s'ha participat en la jornada El Dia de 

l'Emprenedor, organitzada, entre altres, per Barcelona Acti

va, amb la conferencia " Com puc protegir el meu projecte? 

Propietat intel·lectual i patents". 

S'han fet cursos per a empleats de les empreses següents: 

Curso sobre Patentes, per al personal de Kao Corporation; 

Propiedad Intelectual e Industrial, per al personal de Clinical 

Data Care; i El Sistema de Patentes, per a Esteve Química, 

Ercros, Industrias Marca i Lacer. 

A I'Institut Cata la de Tecnología, dins del curs Organització 

de Sistemes de Documentació a l'Empresa, s'ha ofert la c1as

se ' f onts d'informació de patents". 

Com a representants de Chemical Abstracts Service i STN 

International, s'han fet diversos cursos sobre docu mentació 

~e patents a l'Oficina Espanyola de Patents I Marques i en di

~erses universitats espanyoles: Barcelona, Autónoma de 

Barcelona, Ramon Llu ll, Lleida, Santiago, la Corunya, Vigo, 

País Basc, Cantabria, Complutense de Madrid, Autonoma de 

Madrid, Alcalá de Henares, San Pablo-CEU, Valencia, Polite

cn ica de Valencia, Sevilla, Granada, Malaga i Saragossa. 

Perencarrec de l'Oficina Europea de Patents, s'ha ofert un curs 

a I'oficina brasilera de patents (Departament de la Propietat 

Il"Idustrial de Rio de Janeiro) titulat Redaccló de Reivindicacions 

iSol-lidtuds de Patent, al qual han assistit quaranta professio

nals (advocats, agents de patents i examinadors). 
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Per invitació de I'OEPM, el director del centre ha participat en 

les diverses sessions i en la redacció de I'informe final del 

Foro de Innovación y Patentes, del Ministeri de Ciencia i Tec

nologia, en el qual s'ha tractat el tema "El número de solicitu

des de patentes con origen español es anormalmente bajo. 

Diagnóstico y propuestas de mejora H
• 

Centre d'Avaluació i Prospectiva 
de la Recerca i de la Innovació 
(CAPRI) 

El CAPRI és, alhora, un observatori de I'actlvitat dentífica, un 

centre de serveís d'avaluació de la recerca i un centre de 

prospectiva cient ificotecnologica, a mes d'un centre de pro

moció de la producció i la implantadó de noves eines de ges

t ió, de política cient ífica en la comuni tat investigadora i del 

desenvolupament de tecniques i metodologies associades, 

sent una estructura dinamitzadora de la innovació de les ac

tivitats de gest ió d'R+D+I. 

Amb la voluntat de formar investigadors i responsables de 

gestió científica, el CAPRI és també una unitat divu lgativa i 

d'investigació que genera i promou publlcacions en I'area de 

coneixement de política científica i tecnologica, en relació 

amb unes materies que requereixen un reciclatge inteHec

tual constant: la gestió, I'estructura, I'organització, I'ava

luacló i la promoció de la re<:erca. És un servei d'asses

sorament científic i tecnic que facilita textos tecnics de su

port a la recerca, fa informes de prospect iva de la recerca Ila 

innovació tecnologica, estableix criteris de diagnostic del sis

tema d'innovació i busca assessors potenclals per a determi

nats camps cientificotecnologics. 
El CAPRI ofereix la seva experiencia respecte a peticions 

d'avaluadó de la recerca i d'altres productes derivats d'una 

gestló de foment o innovació de la gestió de la recerca, en for

ma d'uns serveis adrer:;ats a tota la comunitat investigadora. 

El CAPRI ofereix quatre tipus de servels en diferents modalitats: 

• Avaluacló: avaluació cientificotecnologica, assessorament 

cient ificotecnic, assessorament metodologic i analisi i 

prospectiva (R+D+I ) . 

• Desenvolupament: desenvolupament d'aplicacions i de ba

ses de dad es (R + D+I), d'eines de gestió i avaluadó 

(R+D+I) i d'i nnovacions web. 

• Dinamització: conferencies sobre avaluació i prospectiva 

d'R+D+I, formació en avaluació d'R+D+I, participadó 

en com lssions d'avaluació i de formació i assessorament en 

els productes desenvolupats. 

• Difusló I documentadó: informaci6 (R+D+ l ), indicadors 

(R+D+I ), presentacions (R+D+I) i publicacions (R+D+I). 

El CAPRI combina tecniques i metodologies diferents d'acord 

amb el problema d'innovació o el servei d'avaluació o de pros

pectiva que li es sol ·licitat, els objectius de I'estudi, I'origen del 

problema, el tipus de peticionari-client. el temps i els recursos 

disponibles. En un sentit generic, es procedeix a una revisió ex

haustiva, sistematica i critica de I'evidencla disponible, a una 

contextualitzadó i/o aplicació del proclucte resultant, i a I'emis

sió d'unes recomanacions o al disseny d'estrategies adf"e9ldes 
als usuaris. A I'hora de realitzar un precés avaluador es té una 
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cura especial en els aspectes de confidencialitat i etica d'una hi
potetica utilització errOnia deis productes resultants. 
El CAPRI posa els seus serveis a I'abast no nomes deis peti

cionarls habitual s de la UB i el Parc Científic de Barcelona 
(ComlSsló de Política Científica , vicerectorats de Recerca, 
de Política Científica i de Promoció Universitaria, gestors 

universitaris, presidents de divisió, dlrectors de departa
ment, investigadors princi pals de grups de recerca, inves
tigadors individuals, premsa cientiflca, etc.), sinó tambe, 

en sentit mes ampll, a tot el context universitari, investiga 
dor, gestor i/o empresarial, públic o privat, d'amblt local, 
autonomlc, nacional i Internaciona l, amb activitats d'R+ 

0+1. 

Activitat 

L'activitat desenvolupada durant el període 2000 -2 001 s'ha 
emmarcat en els apartats següents: 

Avaluac/ó 

• Anallsi de I'impacte I les ci tes rebudes deis articles publi
cats per investigadors especialitzats en bioinformatlca (oc

tubre 2000). 
• Avaluació tecnica de candidats a catedratics d'unlversitat 

per promoció interna a la UB (febrer 2001) . 

• Avaluació tecnica de ca ndidats aplaces d'investigador al 
Departament de Fisiologia de la UB (maig 2001). 

• Avaluació tecnica de candidats aplaces d'investigador 
al Departament de Parasitologia de la UB (juny 2001 ). 

• Avaluació tecnica de candidats aplaces d'investigador al 

Oepartament de Flsiologla -Divisió IV de la UB (juny 2001). 

• Avaluació tecnica de candidats aplaces d'investigador 
al Departament de Biologia Vegetal de la UB (juny 2001) . 

Desenvolupament 

• Revlsió i analisi de les llistes de les revistes d'humanitats, 
en col·laboració amb les divisions r, II i V (desembre 
2000-juny 2001). 

• Implementadons, actualització i manteniment de la web 
de recerca de la UB (juliol 2000- febrer 2001). 

• Desenvolupament d'un portal i aplicació específica d'a
quest per als candldats al Programa Ramon y Cajal 
(abril-juny 2001). 

• Desenvolupament del nou Curricul@ i el nou GREC (mar<;
juny 2001) . 

Dinamització 

• Actualització de la base de dades deis centres de recerca 
de Catalunya, del Pacte industrial de I'area metropolitana 
de Barcelona (febrer 2001). 

• Organització de conferencies informatives sobre els meto
des i les tecniques d'avaluació de la recerca per a la Comis
sió de Recerca de la Divisió III (mar<; 2001) . 

• Actualització constant de la base de dades bibliograFrques 
sobre ciencia, tecnología i innovació (mar<;-juny 2001). 

Difusió i documentació 

• Elaboració de I'informe "Biomedicina" (juliol-novembre 2000). 

• Elaboració d'un informe sobre la col·laboració d'lnvestigado~ 
de la UB amb centres francesos üuliol 2000) . 

• Elaboració de propostes i presentació de candidats de la UB 
al Premi Ciutat de Barcelona (desembre 2000). 

• Elaboració d'un informe i analisi d'investigadors de Biologia 
del Oesenvolupament (novembre 2000) . 

• Elaboradó de I'estud i sobre la col-laboració d 'investigado~ 

de la UB amb centres del CS IC (juliol 2000 ). 

• Elaboració d'un informe i estudl deis investigadors de la UB 
amb recerca relacionada amb la Mediterrania (octubre 2000). 

• Elaboració d'un informe i recull de publicacions de la UB en 
el Science Citatlon Index durant el període 1980-2000 (oc

tubre 2000). 

• Elaboració de propostes i presentació de candidats de la UB 
al Premi Jaume 1 (mar<; 2001). 

• Informe de valora ció de la informació del Programa Ramon 
y Cajal a la web deis centres d'investigació (maig 2001). 

• Ampliació del recull inicial de dades sobre legislació, pro
tecció de dades, propietat intel-lectual i informatica en re· 

lació amb les administracions públiques (abrl l- maig 2001). 

A banda de les activitats del CAPRI com a servei de la 

UB, es porten a terme gestions relacionades amb els pro
ductes desenvOlupats (GREC i aplicacions) I la seva im

plantació en la comu nitat investigadora. D'aquest ti pus de 

gestió destaquem els convenis específics amb la Universi

tat Rovira i Virg ili (URV) i amb la Universitat de les riles Ba
lea rs (UIB). 

Estabularis UB 

Els estabula ris de la UB s'han consolidat avui en dia com un 
suport tecnlc real I valid per als diferents grups de recerca 

que treballen amb animals d'experimentació. La implicadó, 
participació i col· laboració deis membres deis estabularis en 
les diferents ¡¡n ies de recerca són cada vegada mes actives i 

dlnamiques. La formació continuada i la preparació deis caps 
d'estabulari contribueix amb el seu assessorament a una mi· 

llora substancial en la utilització deis animals d'experimen
tacló i contr ibueix d'una manera decisiva al compliment de la 

legislació vigent. Cal comentar la implicació directa deis caps 
d'estabulari en el principi de les 3R (refinament, reducció i 

reempla<;ament). En aquest sentit, s'han elaborat a I'es, 
tabulari de la Facultat de Farmacia una serie de vídeos de
mostratius de diverses tecnlques amb anima ls d'experi· 

mentació que s'lnciouran en les practiques de I'alumnat I 
permetran disminuir el nombre d 'animals utilitzats. Des de 
I'estabulari de Medicina-Casanova es va coordinar conjunta

ment amb la SECAL (Societat Espanyola de Ciencies de I'Ani
mal de Laboratori) un curs de transferencia d'embrions de 

ratolí. Quant a la formació i preparació del personal per aten
dre els animals, amb la col-laboració de l'Oficina de Formaaó 
Continuada de la UB s'han planificat una serie d'onze semi

naris específics de formació especlalitzada . 
Per estabularis, les arees de recerca mes destacades durant 

aquest curs academic han estat les següents: 



Estabu lari de la Facultat de Medicina-Casanova 

Les IInies basiques d'experlmentació animal s'han desenvo

lupat en els camps de la pneumologia, el Parkinson/malalties 
neurodegeneratives, I'hepatologia, la diabetls, la traumato
logia, I'oncologia, I'obesitat, la nefrologia i el sistema vascu

lar. Les especies animals mes uti litzades han estat la rata, el 
ratolí, el porc, el conill i el cobai. 

S'han real itzat practiques de docencia de I'assignatura de 
Neurobiologia. 

Estabu lari de la Facultat de Farmacia 

Les linles basiques d'experimentació animal s'han desenvo
lupat en els camps de la fisiologia digest iva, els estudis de to

xlcitat oculodermics, la neurotoxicitat , la genetica, la parasi
tología (Ieishmaniosi), els estudis sobre les acrees d'infla
macló i els estudis sobre nutrici6 . Les especies mes utilitza

des han estat el pollastre, la rata, el ratolí II'hamster. 
S'han realitzat practiq ues de docencia de les assignatures de 

Fisiologia i Farmacologla . 

Estabular! de la Divisió 111 

(facu ltats de Biologla 1 Química) 

les trnles baSiques d'experimentaci6 animal s'han desenvo
lupat en els camps de la diabetis, el metabolisme ¡ la nutrició, 
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la genetica, la fisiologia i I'hepatologia. les especies mes uti
litzades han estat la rata, el ratolí I la truita. 

S'han realitzat practiques de docencia de les assignatures 
d'Endocrinologia I de Fisiologia. 

Estabulari de l campus de Bell v itge 

Les línies basiques d'experimentació animal s'han desenvolu
pat en els camps de la diabetis, la pneumologia, I'odontologia, 

la neurologia, els trasplantaments, la genetica, la immunolo
gla, les inflamaclons, les malalties infeccloses i les malalties 
farmacocinetiques. les especies més utllitzades han estat la 
rata, el ratoli, el conill, el gos, el xenopus i els pejxos. 

S'han realitzat practiques de docencia de les assignatures de 
Farmacologia i Cirurgia. 

Estabulari de la Facultat de Psicología 
(campus de la Vall d'Hebron) 

l es línies basiques d'experimentacló animal s'han desenvo

lupat en els camps de I'aversió al sabor, la integració espa
cial, els efectes de potenciació d'un context, les claus proso

diques, els efectes deis estímuls, el condlcionament i les re
lacions conducta-immunitat. Les especies mes utilltzades 
han estat la rata i el ratolí. 

S'han rea litzat practiques de docencia de les assignatures 
d'Aprenentatge i Motivació . 



Recerca i etica 

Comite Etic d ' lnvestigació Clínica (CEIC) 

PR,ESIDENT 

Pau Ferrer Salvans 

SECRETARIA 

Ignasla Ferrer Salyans 

VOCA", 

Josep M. Argimon 

Xavier Áylla 

Josep R. Germa 

Salyador Gil-Vernet 

Carlos Villabona 

Cristina Matud 

Rosa Sola 

Ramon Caralt 

Joan Elfas 

Xavler Ribalta 

El CEIC és un deis comites amb més actiyitat i responsabili

tat del campus de BellYitge. la seya tasca principal és 

,'ayaluaci6, l'aproyaci6 i el seguiment d'assaigs clinies ¡pro

jectes d'inyestigació. Es reuneix almenys dues yegades al 
mes. 

L'any 2000 J'actlvitat del CEl e ha seguit la Hnla de creixe
ment iniciada ja fa vns anys, ti3nt pel que fa al nombre de 

propostes d'investigació avaluades, com pel que fa al seguí
ment deis assaigs clínles en curso 

S'han presentat al CEle, perque les avalur, dues-centes propos

tes d1nvestigació crínica, amb un creixement molt important en 

els darrers cinc anys. Deis dos-cents projectes d'investigadó 

avaluats, cent cinc (53%) eren assaigs dínics amb medica
ments, trenta (15%) eren projectes d1nvestigació gem!tica i sei

xanta-cinc (32%) eren estudis clínics sobre altres temes. 

Durant ¡'any 2000, la mitjana de temps entre la recepció d'un 

assalg clínle i la seva present adó al CEIC ha estat de 22,6 ± 
12,8 dies. Els resultats de I'avaluació que ha fet el CEIC de 

les propostes d'investigació han estat els següents: s'han 

aprovat definitlvament cent quaranta -ci nc propostes (73%), 

trenta-quatre de les qua ls després de sol· licitar aclariments 

ijo modificacions al protocol o la documentació complement

aria. Unes altres quara nta-tr es propostes (21%) han rebut 

I'aprovació prev ia del CEI C per tal de pod er ser presentades 

a convocatories d'ajuts a la recerca . S'han denegat cinc pro' 

postes d'investigació (3%). cinc (3%) han quedat pendents 

de rebre les respostes als aclariments i/o les modificacions 

sol-licitats pel CEJe j dues han quedat pendents d'avaluació 

per a I'any 2001. Una de les tasques fonamentals portades a 

terme pel CEIC ha estat el seguiment deis assaigs clínics pel 

que fa als esdeveniments adversos j e[s informes sobre el de

senyo[upament i les auditories. 
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Comite Étic d'Experimentació Animal (CEEA) 

PRESIDEtiT 

Miquel Moretó. Vicerector de Política Científica 

VICEPRESIOEtiT 

Álvaro Gimeno, cap de la Unitat de Veterinaria (Ser
veis Cientificotecnics) I assessor en benestar animal 
de I'estabulari del campus de Bellvitge 

SECRETÁRIA 

Carme Navarro, cap de la Unitat de Garant ia de Quali 
tat (Serveis Cientificotecnics) 

AssESSORS EN BENESTAA ANIMAL DELS OIFEII.EtiT'S ESTABUlARlS DE LA UB 
Xavier Cañas, estabularl de la Facultat de Farmacia 

América Giménez, estabulan de la Facultat de Medicina 
Jordi Guinea, estabulari de la Divisió III 
Teresa Rodrigo, estabulari de la Facultat de Psicologia 

REPRESl'tiTANTS DE LES COMISSIONS 

O'USUARlSDELS OIFERENTS ESTABULARlS 

Catalina CabaUero, estabularl de la Facultat de Medici
na-Casanova 

Victoria Díez Chamizo, estabulari de la Facultat de Psico
logia 

Josep Domenech, estabulari de la Facultat de Fa rm 
acia 

Roser Ig lesias, estabulari de la Divi sió III 

Caries So lsona , estabu lari de la Facultat de Medici
na-Bellvitge 

AssessOR EXTI'RN 

Josep Salva, catedra tic emerit de Farmacologia de la 
Universitat de Barcelona 

Comissió de Bioetica 

PRESIOENT 

Marius Rubiralta. Vicerector de Recerca (fins al 4 de juny) 
Miquel Moretó Pedragosa. Vicerector de Política Cientí
fica (des del S de juny) 

SECRETÁRIA 

Maria Casado. Facu ltat de Dret 

MEMBRES 

Pilar Antón. Escola Universitaria d'Jnfermeria 

Margarida Boladeras. Facultat de Filosofia 

Activ itat desenvolupada 

Acreditació del personal investigador 
¡experimentador 

S'han coordinat tres cursos per al personal investigador que 
s'han portat a terme a la Facultat de Veterinaria de la UAB. 

Aixo ha permes acreditar trenta-sis noves persones amb la 
categoria de personal investigador. 

Pe l que fa al personal Investigador i experimentador que es 

podia acreditar amb experiencia provada segons la disposi
ció transitoria del Decret 214/1997, el Departament d'Agri
cultura Ramaderia i Pesca (DARP) ha procedit a la inspecció 

de la documentado aportada per les persones interessades. 
Aquesta acreditació s'ha aconseguit en la practica totalitat 
deis casos. 

Reunions del CEEA 

El CEEA s'ha reunit una vegada en sessió plenaria. Pel que fa 

a les comissions delegades de cadascun deis estabularis, 
s'han fet un total de vint-i-set reunions per a I'avaluadó de 
procediments. 

Durant el curs academic 2000-2001 s'ha avaluat un total de 
147 procedlments, deis quals 135 són de recerca i 12, 
de docencia. 

Altres activitats 

• Organització, conjuntament amb el DAR? i la UAB, de la 
Jornada Sobre Metodes Alternatius a l'Experimentació Ani

mal en Docencia, en la qual van participar professors de la 
UB com a ponents. 

• Creació de la pagina web del CEEA (http://www.ub.es/ceea/) 
amb I'objectiu de millorar la comunicació i el suport als mem
bres del CEEA i als Investigadors de la UB. 

Maria Jesús Buxó. Facultat de Geografia ¡ Historia 
Roser González Duarte. Facultat de Biologia 

Albert Royes. Facultat de Medicina 

ASSESSORS PERMANI'NTS 

David Andreu. Facultat de Química 
Sergi Erill. Director de la Fundació Antoni Esteve 
Gemma Rauret. Facultat de Química 
Encarna Roca. Facultat de Dret 

José Terés Quílez. Facultat de Medicina 
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Actlvitat 

En la mateixa linia d'actuació d'anys anteriors, al lIarg del 

curs 2000/2001, la CBUB ha propiciat dins la nostra comuni

tat clentrfica I'analisi deis problemes que els avenc;os biotec

nologles susciten en el camp de I'ética i en el de la protecció 

deis drets fonamentals. Alhora, mitjanc;ant la CBUB s'ha res

post a I'exlgencia legal de comptar amb un ftcomite etic del 

centre" que pugui emetre I'informe favorable requerit per 

nombrosos projectes d'investigació, principalment aquells 

en que Intervenen animals, o mes encara, essers humans. 

També s'ha continuat la tasca de familiari tzar els investiga

dors de la comunltat universitaria amb els principis de la 

bioetlca: autonomia (respecte per les persones), benefi

cencia (produir algun tipus de benefici), no maleficencia (no 

causar dany) i justicia (respecte als riscos i beneficis), que la 

comunitat internacional COnsidera vinculants. 

Les activltats fonamentals de la CBUB han estat, a mes de do

nar el vistiplau als informes sobre assajos cllnics sol·licitats pels 

organismes financ;adors deis projectes de recerca, emetre in

formes per a la comunitat universitaria deis problemes que 

suscita la investigació. A mes, la CBUB te com a missió posar 

de manlfest entre la comunitat universitaria la necessitat de 

responsabi1itzar-se de la divulgació deis nous coneixements j 

de posar en guardia I'opinió publica sobre els limits d'aquests. 

La CBUB, en la seva tasca de racionalització de procedi

ments, ha Intentat simplificar al maxim les peticions o reque

riments que es realitzen als investigadors en I'avaluació deis 

projectes. La CBUB té com a prioritat portar a terme la seva 

tasca amb el maxim de rigor pero alhora amb el minim 

d'inconvenlents burocratlcs que suposin una carrega addi

clonal als investigadors, amb el convenciment que el canvi 

cultural que Implica I'emfasi en I'atenció a les implicacions 

etiques s'ha de fer amb la co l,laboració de tota la comunitat 

universitaria. Així matelx, s'ha soHicitat a la Generalitat de 

Catalunya I'elaboracio d'una normativa comuna per a 

l'avaluaci6 de projectes per a les universitats i que reguli el 

funcionament d'aquestes comissions d'etica, I'informe de les 

quals és preceptlu malgrat no tenir una regulació especifica. 

En aquest sentlt la CBUB ha endegat un projecte encaminat a 

tenir constancia de quantes universitats espanyoles compten 

amb un comite semblant al de la Universitat de Barcelona. La 

finalitat es fer una reunió general de totes les comissions 

d'etlca que permeti posar en comu els problemes amb els 

quals es troben en el desenvolupament de les seves funcions 

aixi com unificar criteris a I'hora de sol·licitar i resoldre. 

Com a continuitat d'altres actuacions iniciades en anys ante

rlors, la CBUB ha ofert un servei constant d'informació i de 

suport als diferents organs de la US. En aquest sentit s'ha 

elaborat un tríptic de difusió de tots els comites etics que tre

bailen en investlgació al si de la US. 

Observatori de Bioetica i Dret 

Durant el curs 2000/2001, l'Observatori de Bioetica i Oret ha 

acomplert els objectius per als quals va ser creat. O'una ban

da, propiciar dins la nostra comunitat científica I'analisi deis 

problemes que els avenC;os biotecnologics susciten en el 

camp de I'etica i en el de la protecció deis drets fonamentals, 

en especial a través deis diferents projectes d'investigació ti
nanc;ats per diferents entitats j la difusió de la bioetica i la 

seva relació amb el dret en eJs diferents mitjans de comuni

cacio social (premsa escrita, radio i TV fonamentalment). 

O'altra banda, donar resposta a la creixent demanda de for

mació en el camp de la bioetica, mitjanc;ant I'organització, 

coordlnació i participació en diversos cursos, ponencies, jor

nades, conferencies, seminaris i congressos. 

Projectes d ' i nvestigació 

L'Observatori de Sioetica i Oret ha participat en els projectes 
d'lnvestigacio següents: 

• "Derecho y Alzheimer: implicaciones jurídico-políticas, éti

cas y sociales de la detección de genes asociados a la en

fermedad de Alzheimer y otras demencias senjles~, finan

t;at pel MEC. 

• ~Problemes bloeties de la investigació amb embrions hu

mans i de la donació d'ó"uls~, finaOl;:at per la Fundació Ma· 

ria Francisca de Roviralta. Els avenc;os d'aquest projecte 

s'han concretat en el Oocument sobre investigaciÓ amb 

embrions, elaborat pel Grup d'Opinió de l'Observatori de 
Bioetica I Dret. 

• Document sobre donació d'oocits, financ;at per la Fundació 
Maria Francisca de Roviralta ¡ elaborat pel Grup d'Opinió de 

I'Observatori de Sioética i Dret. 

• Document sobre les voluntats anticipades, financ;a t per la 

Oivlsi6 de CiEmcies )uridlques, Economiques i Socials, 

l'Observatorl de Bioetica i Oret i l'Associaci6 de Bioetica i 

Oret, elaborat pel Grup d 'Opinió de l'Observatori de Bioeti· 
ca I Dret. 

• Creació de la xarxa temat ica "Bioetica i drets humans~, 

coordinada per l'Observatori de Bioet ica i Dret i en la qual 

participen grups d'altres universitats catalanes i de la resta 

de l'Estat. L'objectiu principal d'aquesta xarxa tematica és 

I'estudi pluridisciplinari de les implicacions etiques, juridi

ques i socials derivades del desenvolupament i I'aplicació 

de la biotecnologla i la biomedicjna sobre els drets humans. 

Aix¡ mateix, s'han sol·licitat diversos projectes d'investigadó 

a nlvell autonómic, estatal i intemacional que, en aquests 

moments, es troben en fase d'avaluacio (ALFA: aRed para la 

enseñanza conjunta de la bioética~; MCYT: "Cuestiones no 

resueltas en las repercusiones éticas, jurídicas y sociales de 

la reproducción asistida: embriones sobrantes, investigación 

con embriones, donación de ovocitos, úteros de alquiler, se

lección de sexo, anonimato, registros de donantes, bases de 

datos y seguros"; Fundación Ramón Areces : "Repercusiones 

éticas, jurídicas y sociales de la reproducción asistida"). 

Docencia 

Un altre aspecte que l'Observatori de Bioetica i Dret ha po' 

tenciat es el de la docencia. En aquest sentit, ha organitzat, 

coordinat ito coHaborat en els següents cursos, seminariS i 
jomades: 



Organitzacló i coordinació 

.11 Curs de Formació en f tica Assistencial. Centre Hospita la
ri - Unitat Coronaria de Manresa. 

• curs de Formació en f rica I Desenvolupament Professional. 
CoHeg i Oficial de Diplomats en lnfermeria de Girona. 

• Curs de formació en f rica I Desenvolupament Professional. 
Hospi tal de Figueres . 

• Curs de Deontologia Professional i Problemes Sanitaris. 
Col·legi Major Ram on de Penyafort. 

• Cu rs de Iliure elecció d'lntroducció a la Bioetica. Facultat de 
Farmacia. 

• Direcció, coorganització i coord inació de l Master en Bioeti
ca i Dret: Problemes de Salut i Biotecnologia, en la seva 
qua rta edició presencial i primera a distancia, FBG - Les 

Heures, de la Unlversl tat de Barcelona. 

• Pract icum 111. RepercuSSions j urídiques de les noves tecno
logies genet iques, Facultat de Dret de la UB. 

• XXV Curs de Formació Medica Continuada. Els Drets Hu
mans i la ConstituciÓ. ACMCB (fi lial del Valles) . 

• Seminari sobre els usos de la moral de la biotecnologia, oc
tubre de 2000, UIMP a Valencia. 

• Curs de Bioetica aplicada al disseny i desenvolupament 
d'assajos clínics. Facultat de Farmacia de la UB. 

• Assignatura de lliure elecció sobre el dret a la int im itat i la 
protecció de les dades sensibles, Facu ltat de Dret. 

• Curs de Bioetica i Dret, Barcelona 2000. II Curs de forma
do en Et ica Assistencial. 

• Formació en Etica I Desenvolupament Professional, Girona 
2000. Col· legi Oficial de Dlplomats en Infermeria de Girona. 

Co/·/aboracíons 

• Master "B ioética y Derecho", Universidad Púb lica de Na
varra. 

• Master Un iversitat·Empresa de Biotecnologia de la UB. 

• European Master in Global Bioethics, organ itzat per 
I'lnstitute of Anthropology of Florence. 

• Universitat d'Estiu de la Un iversitat Rovira Virgili. Qües
tions de bioet ica, autonomla personal, llibertat i protecció 

sanitaria. Ta rragona. 

• Master en Gerontologia Social. f undació Bosch i Gimpera. 
Les Heures, UB. 

• Master en Comunicació Cientifica de la UPF. 
• VI Curs sobre I'Humanlsme en Medicina, de la Reial Acade

mia de Medicina de catalunya. 

• Cicle de conferencies "La Ciencia al Carrer", organitzades 
per la Regidoria de la Ciutat del Coneixe ment de 

l'Ajuntament de Barce lona . 

• Curs de doctoren d'Introducció a la Bioetica i de formació 
continuada de la UAB. 

• Semina rl de Leglslació i ftica en Serve is Pen itenciaris. 
Centre d'Estudi s Jurídlcs del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya. 

• Etica medica i leglslació, Barcelona. Formacia i investiga
ció social i criminologlca. 

• "la bioét ica y los derechos de las mujeres", Almuñécar. Fe
minismo y nuevas tecnologías, Centro Mediterraneo de la 

Universidad de Granada - Almuñécar. 

Activitat de recerca I 1 S9 

• ~Información y genes~, Barcelona, IJ Foro sobre Salud y 
Medios de Comunicación organitzat per la fundació 
HEFAME. 

• ~ Datos genéticos y seguros de vida", Madrid. n RGA Rein
surance Company Medical Underwriting Meeting. Facultat 
de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. 

• "Seminario de Medicina Predlctiva y Discriminación", Bar
celona, Fundació Víctor Grífols. 

• Curs de doctorat i formació continuada d'Introducció a la 
Bloetica. Barcelona, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau -
Universitat Autonoma de Barcelona. 

• Introducció a la Bioetica, Barcelona, sé curs de doctorat i 
de formació conti nu ada Universitat Autonoma de Barce
lona. 

• Participació en el curs de postgrau "Infancia, Protección de 
Menores y Adopción". Ba rcelona, Divisió de Ciencies Jurídi

ques, Economlques i Socials de la Universitat de Barcelona. 

• Bioetica per al segle XXI: cap a I'autonomia deis pacients I 
ciutadans, Barcelona . Cursos monograflcs organitzats per 
Cultura i ComunicaciÓ, fundació privada . 

• ~La donación de ovocitos: el documento del Observatorio de 
Bioética y DerechoU (PCB de la UB), Madrid, Euroforum Felipe 
11 - San Lorenzo de El Escorial (Madrid). III Seminario sobre 

bioét ica y aspectos jurídicos de la reproducción humana. 
• Videoconferencia al Festival Internacional de Cine Médico y 

Científico FILMOBIDOS Barcelona, FILMOBIDOS (Obidos, 
Portugal). 

• Bioetica i Genét ica, Barcelona. lornada sobre Etica i Praxi 
Clínica de la Socletat Catalana de Medicina Psicosomatica. 

• ~Consideraciones éticas y legales", Barcelona. "El abordaje 
asistencia l de la persona en estado vegetat ivo permanen

te." XIII Jornada Técnica de la Fundació Inst itut Guttman n. 

• El funcionament deis serveis públics : cartes de serveis, 
protoco ls med ics . Barcelona . 

• Responsabilitat patrimonial de l'Admin istracia pública . 
Consejo General del Poder Judicial I Centre d'Estud is Juri
dics i Formació Especialitzada del Departament de Justicia 

de la Generalitat de Catalunya. 

• "Principios de Bioética y Derechos Humanos", Barcelona, 
"pI Jornada del Comité de Ética Asistencial H de I'Hospital 

Clínic de Barcelona. 
• Assaig cUnic ¡ legislació, Barcelona, Els l uliols de la UB. 

Jornades 

• IV Jornades "Bioetica, dret i genética: els problemes jurí
dics, etics I socials que planteja la deteccló de la malaltia 
d'Alzheimerff. 

• 111 Jornada sobre aspectes ético-jurldics deis trasplanta

ments d'organs. 
• Jornades "Els canvls blotecnologics i els fins de la medicina". 

Publicacions 

Producte de I'activitat científica de l'Observatori de Bioe
t ica i Dret s'ha publicat un gran nombre d'articles tan t en 
revistes especialitzades com en premsa diaria . Cal des

tacar, pero, a banda deis documents tematics (experi-
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menta ció amb embrlons, dona ció d'oócits i d'ultimes vo

luntats), la publlcadó de I'últim treball col·lectiu titulat 
Estudios de bloetica y derecho, editat per Tirant lo Blanc, 
Valencia, 2000, i compllat per la Dra. Maria Casado. 
Aquest IlIbre es el cJnque d'una lIarga tasca comuna de 

dlferents investlgadors de diverses disciplines com ara el 
dret, la medicina, la biologia, la genetica, la filosofia ¡ 

l'antropologla social, I'objecte d'estudi deis quals es la 
bioetica en els seus diferents vessants. 
També cal remarcar que estan en fase de pUblicació dos 

Ulbres col ·lectius mes com a resultat de les conclusions de 
les "IV Jornades sobre aioetica, Dret i Genética" i "Els 
canvis biotecnologics i els fins de la medicina", respecti

vament. 

Altres activitats 

A causa deis accelerats canvis que es produeixen a Internet, 

una actlvltat Important ha estat refer la pagina web, tant a 
nivell de continguts incorporant nous serveis com ara un re
cull de normativa basica, articles de premsa, els textos ¡nte-

gres de les sessions de I'Associació de aioetica i Dret, i biblio. 
grafía, com a nivell de disseny procurant una navegació per 
la pagina mes intuítiva i agit. 

A mes, l'Observatori de Bioetica i Dret ha dut a terme al. 

tres activitats en col·laboració amb l'Associació de Bio~hica 
i Dret. 

• Discussió de cas etínic: Riesgo de adquisición de infección 
por VIH. Ponent: Frederic Raspall. 

• Discussió dellllbre: Estudios de bioetica y derecho, M. Ca. 

sado (comp.), Tirant lo Blanc, Valencia, 2000. Ponent: 
Juan Ma. Sánchez. 

• "Droga y cárceles. Relaciones y contradicciones. Programa 
Metadona. Centro Penitenciario hombres". Ponent: David 
Fornons. 

• Testimonis de Jehova: discussió de les recomanacions 

del Gabinet Jurídic del COMB. Ponent: Victoria Martorell. 

• Aspeetes bioetics deis aliments transgenics. Ponent: Rafael 
Nevado. 

• Costos de la Sanitat : problemes eties. Ponent: Francisco 
Baigorri. 

• Debat: Intimltat I dades personals i genetiques. Ponent: 
Ramon Espasa. 



Recerca i societat 

Recerca als mitjans de comunicació 

Fomentar la projecció medlatJca de lo recerca ¡deis avenc;os 
ciel"ltífics élssolits pels equips investigadors de la UB es una de 

les activitats integrades ja fa temps dins l'estnJctura i funcions 
del Gabinet de Premsa, el qual canalitza les relacions de la Uni

ver.;itat amb els mitjans de comunlcadó i la sodetat en general. 

La investigaci6, motor del desenvolupament ¡del progrés 

temologic en els paisos més desenvolupats, genera cada cop 
mes ¡nteres informatiu, del qual se'n fan resso els m itjans de 

comunicació especialitzats al país. Durant el curs 200-2001, 
la UB ha estat present en I'escenari mediatic amb fa difusió 

de noticies i reportatges de caire científic, centrats en ambits 

ben diversos del conelxement que corresponen a f'activitat 
investigadora deis diferents departaments i divisions . 

Un cop més, i dlns I'ambit específic de la informació en medici 
na i salut, I'any 2000 la UB torna a encap¡;;alar el r¿mquing com 

la universitat més citada pels mitjans especialitzats de tot 
Espa nya, segons l'Informe Quiral 2000 sobre Medicina, Co

mun icació 1 Societat. Es tracta d'un informe d'analisi anual de 
I'impacte de la informació biomedica al país realitzat per 

l'Observatori de la Comunlcacló Científica i Medica de la Uni
versitat Pompeu Fabra (UPF) en col·laboració amb la Fundació 
Privada Vila Casas. Esta basat en I'analisi de 9.545 registres 

periodistics publicats el 2000 per I'ABC, El Mundo, El País, El 
PeriOdico de Catalunya I la Vanguardia, els diaris d'informació 

nacional de mes difusió en I'ambit geografic de tot Espanya 

segons dades de l'Oficina de Justificació de la Difusió (OJO). 
Abanda d'arribar als m itjans i informatius mes generals, s'ha 
let un emfasi especial per promoure la presencia de la VB a 

publicacions i espais per a ciencia en premsa escrita, com 
també programes televlslus i radiofonics de divulgació cientí
fica, com ara el ~2000 FF" (ara ~Punt omega~) i ~ EI medi am

bient~ de TV3, "El escarabajo verde~ i ~Redes~ de RTVE, 
'l'Observatori~ de RNE-Radio 4, "Sorbets de ciencia~ de Ca

talunya Radio, "Bojos per la ciencia~ de Radio Estel, ~la lIetra 
petita" d'Ona Catalana, entre d'altres. Més recentment, cal 

destacar que el conjunt de les Informacions de recerca gene
rada per la UB és cada cop mes present als nous portals so

bre ciencia, med icina i tecnología a internet. 
Durant I'ú ltim curs, són nombroses les Informacions de la UB 
que han estat un autentic focus d'interes per als mitjans in

formatius, com per exemple el Premi Ciutat de Barcelona 
2000, atorgat al professor Josep M. Paredes del Departa

ment d'Astronomia i Meteorologia per la descoberta del pri
mer microquasar emlssor de ralgs gamma d'alta energia a la 

nostra galaxia; al mateix Departament, la designació per 
l'Agencia Espacial Europea d'un equip liderat pel professor 

Jordi Torra per dissenyar el prototipus de la base de dades de 
la missió espacial GAtA; el guardó Pew Marine Conservation 
2001 , un deis premis mes importants en preservació marina, 

concedit al professor Alex Aguilar del Grup de Biologia de la 
Conservació al Parc Científic de Barcelona, o la commemora
ció del Xe aniversari de l'lnici de la participació deis equips de 

la UB en la campanya d'lnvestigació a l'Antartida promoguda 
pel govern espanyol. 

Produccions audiovisuals de recerca 

La Unitat d'Audiovisuals ha desenvolupat, durant !'últlm 
curs, diverses activitats en I'ambit de suport a la recerca. 

Aquestes activitats es poden si ntetitzar en producció de do
cuments videografics i suport tecnic a les diverses activitats 
organitzades pe l Vicerectorat de Recerca. 

Produccions videogritfiques 

Els documents videografics de recerca produ"its s'estructuren 

en dos grups: Serie de Seguretat i Salut, i Noticies per a 
I'Hispasat I BTV. 

Serie de Seguretat i Salut 

• La lIei de prevencló de riscos labarals a l'Estat espanyo! 

• Principis d'organització de la seguretat 
• la implementació de la prevenció de riscos a I'empresa 
• Seguretat als laboratoris de practiques 

Notícies científiques per a I'Hispasat i BTV 
(versions castellana ¡catalana): 

• Nuevos avances en Investigación sobre aleaciones molecu

lares 
• l'Antartida: aspectes climatics (vent, fred, allaus) i de vida 

(pingüins, lIeons marins) 
• Aprendizaje de los niños de 3 años con ordenador 

• ~Drosophila subobscura" 
• El Niño: factor desencadenante del cólera en Bangladesh 
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• Embriones 
• l'espectrómetre d'RMN més potent de tot el país entra en 

funcionament al Pare Científic de Barcelona 

• Gusanos planos 
• la evolución, un proceso rápido y predecible, segun un ar

tículo de la revista Science. 

• Noves pistes sobre el cicle ceHular i la mort ceHular pro
gramada 

• El Mediterráneo los ultimos 50.000 años 
• la Universitat de Barcelona, motor de la innovació tecnolo-

gica en recobriments i ciencia de materials 

• Oxirrinc: més dades sobre I'antlc Egipte 
• la conservació I restauracló del patrimoni 

• Un equ ip de la UB dissenyara el prototipus de la base de 
dades de la missió espacial GAlA 

• Importants troballes arqueologiques en I'expedició de la 
UB a Egipte 

Activitats de suport a la recerca 

les activitats relacionades amb la recerca donen suport, 
principalment, a conferencies i exposicions. 

• Suport tecnlc a la Setmana de la Ciencia, que va tenir lIoc 
el mes de febrer de 2001 a diferents instituts. 

• Suport tecnlc a les diverses jornades sobre recerca cele
brades a Sitges. 

Setmana de la Ciencia 

la Setmana de la Ciencia, en la seva ci nquena edició, es va 

desenvolupar del dia 10 al 21 de novembre. Organitzada per 
la Fundació Catalana per a la Recerca pretén constituir un 
nexe d'unió entre la comuni tat científica i el pub lic en general 

i ap lega un gran nombre d'lnstitucions, entitats i persones 
interessades. 

la Universitat de Barcelona, a través del Vicerector de Recerca, 

Dr. Rublralta, I sota la coordinació del professor Josep Barbosa 
del Departament de Química Analítica, participa activament en 
I'organització i desenvolupament d'activitats: jornades de por-

tes obertes, exposiclons, conferencies, etc. les activitats Oto 
ganitzades en la cinquena edició de I'any 2000 van ser: 

• JII Exposlció de Bolets (Fongs i Uquens). Es va presentar al 
vestibul de l'Edifici Historie de la pla¡;a Universitat del 9 
al 12 de novembre i recull una coJ.lecció de prop de 

tres-centes especies de bolets i uns cinquanta líquens, que 
es mostren identificats tant amb el seu nom cientific com 

amb el nom popular. la mostra inclou un programa de visi. 
tes guiades per especia listes i convida el public interessat a 
col· laborar amb I'exposició aportant especimens en Don 

estat per ta l de ser classificats per especialistes. la mostra 
compta amb la direcció de l Dr. Ll imona, catedratic del De. 

partament de Biologia Vegetal, en col ·laboració amb el seu 
equip de Criptogamla i la direcció tecn ica de Ramon Paso 
cual, de la Societat Catalana de Mico logia. 

• Jornada de Portes Obertes al Parc Científic de Barcelona. 

• Exposició mult imedia la Recerca a la Universitat de Barcelo· 
na. l'exposició s'ha dut a terme a tres instituts d'en. 
senyament secundari de Barcelona (I .ES. Menéndez y Pela· 

yo, LE.S. Montserrat i I.E.5. Pare de l'Escorxador). L'objectiu 
d'aquesta exposició és posar a I'abast deis alumnes de se

cundaria, no tan sois la presencia de la Universitat com a 
centre docent, sinó també com a centre de recerca. Mitjan· 

¡;ant vídeos, programes multimedia, cartells i xerrades es 
dona un ampli ventatl sobre els temes de recerca a la UB, es 

mostraren alguns programes didactics per al coneixement de 

les cieneies, elaborats pel professorat, i a les conferenaes 

s'explica la Influencia social de la recerca . Aquestes exposi· 
cions han estat el punt de partida que ha culminat amb la sigo 

natura d'un eonveni de coHaboració entre la Universitat de 
Barcelona i deu centres d'ensenyament secundari. 

• la Universltat de Barcelona participa , a més, com a entitat 
col· laboradora a: 

• L'exposicló Tena Innova organitzada per ENRESA del20 
al 25 de novembre. 

• IV Jornades d'lnvestigació i Desenvolupament Tecnolo· 
gic en Gestió de Residus Radioactius, organitzades per 
ENRESA del 21 al 23 de novembre . 

• Gimcana virtual: e-joc de la ciencia organitzada per la 
Fundació Catalana per a la Recerca . 
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ACTIVITAT 
INTERNACIONAL 

La Univcrsitat de Barcelon a ha continu al mantenint la seva 

posició consolidada en el nombre d 'estudiants participants en 

programes d ' intcrca nvi, ent re cls q uals destaq uen els realitzals 

amb pa"isos de la Unió Europea i d ' America Lla tina. Pel que fa a 

I'ambit europeu, aqu est curs ha esta l el primer d ' aplicació del 

programa SÓC RAT ES 11 . 





Participació en programes 
internacionals d'intercanvi academic 

Europa 

Programa Sócrates 

El curs 2000-01 ha estat el primer d'apllcacló del programa 

europeu d'educaci6 SOCRATES n. Per portar a terme les 
activltats ¡ncloses al capital ERASMUS, la Unlversitat de 

Barcelona ha mantingut convenís bilaterals amb 439 uni
versitats europees: Unió Europea, Espai Economic Euro

peu (Noruega ¡Islandia basicament) ¡ paisos associats de 
¡'Europa de ,'est. 

ERASMUS 

Oins el programa ERASMUS- SOCRATES, 736 estudiants de 
la UB han pogut cursa r part deis seus estudis a diferents uni
versitats europees. O'aquests, un 65 % han estat dones i un 

35 % homes. L'ajut economic ha estat de 125 euros per mes. 
Destaca el fet que 48 estudiants van acceptar realitzar 

I'¡ntercan ... i sense rebre cap ajut economic. 

Per divisions la distribució ha estat la següent: 272 de la Di

visió I (un 6,25% més que el curs anterior) i 191 de la Divi

sl6 II (un 13,9% menys que el curs anterior), 101 de la Divi

si6111 ( 21,7% menys respecte al curs anterior), 73 de la 

Divisi61V (un important increment d'un 46%), 37 de la Divi

si6 V (es manté igual respecte al curs anterior) i 62 de cen

tres adscrits (un 47' 6% més que el curs anterior). 

Quant a la mobilitat deis estudiants ERASMU5 europeus, 938 

estudiants han cursat estudls a la UB dins aquest programa. 

D'aquests, un 65% són dones, L'estada mitjana d'aquests 

estudiants a la UB ha estat de 7,8 mesos. 

La distribució per divisions ha estat la següent: 384 a la Divi

si61, 337 a la Divisió Il, 75 de la Divisló 111, 59 a la Divisió IV, 

36 a la Divisi6 V i 47 als centres adscrits. Els italians conti

nuen essent els més nombrosos, seguits aquest curs pels 

alemanys, els francesos i els britanics. 

Quant a la mobilitat docent, 50 professors de la UB han rea

litzat una estada docent en una universitat europea en el 

marc del programa europeu ERASMUS-SÓCRATES. 

La distribuci6 per centres ha estat la següent: 

Estudlants Esl ... dl~nts estrangers Estades dDcents 
Centre de la UB ERASMUS de I~ UB ERASMUS a la UB " ... nlverslt"t~ eurDp,,~s 

Fac. Selles Arts 53 87 5 

Fac. Fllologla !37 180 30 

Fac. Fllosofla 7 13 

Fac. Geografía i Historia 75 100 4 

Fac. Oret 29 90 2 

Fac. Economiques i Empresarials 123 185 

E.U. Empresarials 39 62 

Fac, Blologia 36 33 

Fac. Física 11 5 

Fac, Geologia 4 12 

Fac, Matematiques 4 4 

Fac, Química 46 21 

Fac. Farmacia 27 " 
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EstudlanlS Estudlants cslrangcrs Estadcs doccnts 
eeotre de la UB ERASMUS de la UB ERASMUS a la UB a unlvers,tats cu.opees 

E.U. Infermeria • 2 3 

Fat. Medicina 26 22 

Fac. Odontologla 2 

Fac. Pslcologia 15 17 

Fae. Blblloteeonomia i Doeumentació 5 6 

Fac. Pedagogla 6 17 

Fae. Formaeló del Professorat 26 l. 3 

C.O.E.S. Abat Oliba 29 9 

E.U. Hostelerla I Tu rlsme, CE11' 12 10 

INEFC 18 25 

E.U. Treball SOCial 3 7 

I TOTAL 73. .38 50 

Eslud,aols ERASMus-soeRATEs. D,strlbucl6 pe. d,v,s,ons 
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La distribucló geogrMica ha estat la següent: 

Paos ESludiaots ERASMUS de la UB EsludlaolS eslrangertó ERASMUS Esladcs d ocents a unoyersllats eu.opees 

Alemanya 102 178 2 

Austria 5 20 

Bélgica 30 50 2 

Dinamarca 18 18 

finlandia 17 l' 
Fran¡;:a 127 15. 12 

Gran Bretanya 131 67 3 

Grecia 12 25 

Holanda 90 61 2 

Hongria • 5 

irlanda 11 2 2 
Islandia 2 

Italia 121 "5 " Noruega 8 11 

Polonia 9 18 
Portugal 27 " 2 
Romanla 1 10 
Suwa 22 " I TOTAL 736 '38 50 
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Mres capítols dins el programa SÓCRA TES 

(comenius, Lingua, Odl, Educació d'Adults) 

A mes de la participació en el capltol ERASMUS dins el pro

grama Sbcrates, la UB ha particlpat en un total de 8 projec
tes de capitols diferents, concretament: 3 LlNGUA Acció A, 1 

UNGUA Acció O, 2 COMENIUS Acdó 2 i 2 ODL sempre com a 
participants. 

Aedó Jean Monnet 

La UB compta actualment amb du es ca tedres Jean Monnet, 

dirigides pels doctors Joaqulm Muns i Victoria Abellán, res
pectivament. La primera , d'Integ ració Europea, existeix des 
del curs 1991 -92 , i la segona des del curs 1995-96. 

Altres 

Convenis bllaterals 

En el marc deis diferents convenls bilaterals generals o espe
áfics de la Universitat de Barcelona, 38 estudiants de la UB 
han pogut cursar part deis seus estudls a diferents universi

lats estrangeres. 

D'altra banda, 267 estudlants d'unlversitats estrangeres van 
poder cursar estud is a la Universitat de Barcelona en el marc 

aels diferents convenis bilaterals entre ambdues universitats, 
xirra que implica un increment de més d'un 24% que el curs 
anterior. Aquest increment es principalment notable als conve

nis establerts entre la UB i la university of (alifornia-I1 linOiS, 

Knox College, Darmouth Col lege i Brethren College Abroad. 
La distribució per centres ha estat la següent : 

Estudlants Estud,ants 
Centre de la U8 de lo U8 estrangl!rs a la U8 

Fae. Selles Arts 5 

Fae. Filologia 12 199 

Fae. Filosofia 

Fae. Geografia I 24 
Historia 

Fae. D~t 3 

Fae. Eeonom iques 19 15 

Fae. Fonnadó del 
Proressorat 

Fae. Empresarlals 3 

Fae. Biologia 2 

Fae. Química 1 

Fae. Geología 3 

Fae. Farmacia 1 

Fac. Psicología 2 

Fac. Pedagogia 1 

INEFC 5 

Abat Ollba 4 

Estudis Hísp:mics 

[ Tota' .. 2&7 i 

Activltat internacional 1 167 

Pel que fa a la distrlbució per paisos, ha estat la següent: 

Estudl"nts Estudlants 
Pa'5 unlwel"Sltat origen de la U8 estrangers a la US 

Alemanya 12 

Argentina 

Australia J 2 

Brasil 2 

Canad.'! 2 

Colombia 2 

Estats Uníts 6 208 

Fran~a 2 

Gran Bretanya 2 

Holanda 2 

J.pó 

MeJCic 2 8 

R.omanla 2 

Fed. R.ussa 7 2 

Siria 2 

Suecia 1 

Suissa 15 16 

Veneo;uela 

Xile 1 3 

í Total J8 2.' I 

Sol·/ieituds individuals 

Aquesta modalltat, permesa per la Junta de Govern de maro; 

de 1995 i adre¡;ada solament a estudiants estrangers que no 
hagin obtingut encara el seu t ítol universitari de pregrau, ha 

permes cursar estudis a la UB alOa estudiants. 

Beques del Ministeri d'Afers Estrangers espanyol 

a estudiants estrangers 

Aq uesta modaHtat implica que I'estudiant estranger sol·li
cita a les autoritats del seu país la possibilitat de poder 
gaudir deis acords entre Estats per realitzar una estada en 

una universitat espanyola. Les beques són concedides per 
la Di recció General de Relacions Cu lturals i Científiques del 
Ministeri d'Afers Estrangers espanyol i s6n tant per cursar 
est udis de pregrau o postgrau, com per reali tzar recerca a 

la Un iversitat de Barcelona. El curs 2000/01, aquesta mo
dalitat ha permes a 17 estudiants estrangers estudiar a 

la UB. 
La distribució geogrMica d'aquests estudiants estrangers be

cats pel Ministeri d'Afers Estrangers espanyol ha estat la se

güent : 
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Estudlants cstrangers 
Pms or'gen a la UB 

Alemanya , 
Hongria 

italia J 

Bélgica 2 

Rep. Txeca 

Romanla 2 

Fran~ 2 

Grecia 2 

Israel 

lapo 

Pai"sos Bal~os 

I Total 17 

America L1atina 

Programa de Cooperación Interuniversitaria 
(EXINTERCAMPUS) 

Es tracta d'un programa d'intercanvi d'estudiants i profes
sors universitaris entre universitats d'Espanya i d'America 

Uatina. S'han COnvQcat 600 ajuts per a professors i 750 per a 
estudiants. El programa es basa en el cofinan<;ament de les 

universitats particlpants (lIatinoamericanes i espanyoles) 
que financen I'allotjament i la manutenció deis professors i 
estudiants durant la seva estada. 

Espanya-America L/atina 

Pa,s Estud,ants Professors 

Argent ina 8 S 

Brasil 2 J 

BOlivia 6 

Colombia S 

Cuba 

Equador 2 

Méxlc 2 2 

Perú 

UNguai 2 2 

Vene¡;uela , 
Xile J 

I Total 22 25 , 

America Llatina-Espanya 

Professors Professors 
Pms Estud,ants AECI UB GcstOI"S 

Argentina u J 

Brasil 8 6 J 

Colombia S 2 2 

Costa Rica , 
Cuba 2 2 

Equador , 
El Salvador , 
Méxic S S J 

Nicaragua , , 
Panama , 
Paraguai 

Perú , , 
Uruguai 

Vene¡;uela , 2 

Xile J J 

I Total 33 40 ,. 1 

Aquest programa compta també amb la modalitat de xarxes 
tematiques. En la convocatoria de 2000 s'ha renovat una 

xarxa ja existent, i se n'ha concedit una de nova, d 'un total 

de S a tot Espanya. 
La xarxa renovada ha estat 'Síntesis y caracterización de só· 
lidos. Aplicaciones tecnológicas' del Departament de Química 
lnorganica. Les universitats participants són la Universitat 

Jaume I, la Universidad del Pa ís Vasco, la Universidad de La 

Habana (CUba), la Universidad Nacional Autónoma de Nica

ragua (León) Ila Un iversidad Nacional de Colombia. 
La xarxa tematica concedida ha estat 'Geofísica ambiental', 

del Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció 
Geologica. Hi participen la Universid ad Complutense de Ma
drid, la Universidad de Almeria, la Universidad Nacional de 

Tucumán, la Universidad Mayor de Sa n Andrés de La Paz i la 
Universidad Naciona l de Panamá. 

Convocatoria general de beques de l 'Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECI ) 

(2000) 

Dins el marc del conveni entre la UB i I'AECI, la Universitatde 
Barcelona accepta cada any uns 35 estudiants amb naclona· 
litat de pa"isos d'America L/ati na i 10 estudiants naciona ls de 

la resta de pai"sos objecte de la convocatoria (paisos que 
I'AECI considera en vies de desenvolupament o amb econo
mies en t ranslció). 

La UB cofinan<;a aquestes beques, matriculant amb cost zero 
els estudiants que cursen estudis de tercer cicle (doctorat, 

master i postgrau o estades de recerca). 



I 
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Programa MUTIS 

Éstambé un programa de beques de I'AECI que permet cursar 

estudis de doctorat a ciutadans de palsos d'America Uatina. 

Beques AECI PrOgrama MUTIS 
-- -- - --

Pms Concesslons Renov"cions Concesslons Renovaclons 

Argentina 4 2 2 

Brasil 4 4 

Bolivia 3 

Colombia 4 4 

Costa Rica 1 

Cuba 3 3 

Equador 1 1 

El Salvador 1 

Guatemala 2 

Hondures 1 

Mexic 5 2 2 

Nicaragua 3 2 1 

Panama 

Paraguai 

Perú 2 1 

Portugal 

República 
Domínicana 

Xlle 6 

Uruguai 2 

Vene~ue l a 1 1 

Total 3. '3 4 17 

Programa de Cooperación Científica con Iberoamérica 

Es tracta d'una convocatoria conjunta de I'AECI i el Minister i 
d'Educació ¡ Cultura, per a la realització de projectes con-

junts de recerca entre una universitat espanyola i una uni-
versi tat lIatinoamericana. 

Pals Concesslon& Renovaclons Atea 

Argentina 1 Química 

Brasil 2 Psicologia I Geografía 

Cuba Geologla 

Paraguai Farmacia 

Uruguai 1 Química 

Vene~uel a 1 1 Farmacia I Biología 

Xii" Geologia 

[ Total • 3 

Activitat internacional I 169 

Programa de Cooperació amb America Central 

Tal i com es va fer el curs passat, l'Oficina de Relacions Inter
nacionals ha continuat donant suport economic als següents 
cursos: 

• Master MDificultats. en la infantesa I adolescencia: diag
nostic i intervención a la Universidad de El Salvador. 

• Master en Dret Local a la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua -León. 

• Master en Dret Internacional Públic a la Universidad Nacio
nal Autónoma de Nicaragua-León. 

• Master en Dret Privat a la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua -Leó n. 

• Master en Perspectives de Genere i Desenvolupament a la 
Universidad Centroamericana - Managua- Nicaragua. 

• Master en Gestió Pública i Dret Autonomic a la Universidad de 
las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. 

• III Master en Economía del Desenvolupament a la Univer
sidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua. 

• Doctorat en Economia Internacional a la Universidad de la 
Habana. 

• Postgrau en Blblioteconomia a la Universidad de El Salvador. 

Altres 

Convocatória General de Beques AECI 

Pllls Concesslons Renovaclons 

Croacla 1 

Guinea Blssau 1 

Guinea Equatorial 

Haití 

lugoslilvla 

Jordania 

Liban 1 

Marroc 2 

Palestina 
--~----------~--

Rep. Democriltica Congo 4 

Romanla 2 

Senegal 1 

Sud-.l!frica 

I Total 10 11 

Programa de Cooperación Interuniversitaria con Marruecos 

Es tracta d'una convocatoria de I'AECI per a la realització de 
projectes conjunts de recerca entre una universitat espanyo
la ¡una universitat del Marroe. Aquest curs, en I'area de Qui

mica se n'ha concedit una de nOva I se n'han renovat dues; 
en les arees de Farmacia i Biologia s'ha renovat una beca a 

cada area. 
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Programa PlMA (Programa de Intercambio y Movilidad 
Académica) de la Organización de Estados lberoamen·canos 
(DEI) 

L'OEI (Organització d'Estats Iberoamericans) ha posat en 
manca, durant el curs academic 2000-2001, un programa 

d'intercanvi I mobilltat d'estudiants de pregrau dins de 
I'ambit Iberoamerica. En aquest context, la UB va ser invita
da a participar-hi de manera pilot. Ho va fer amb dues xar-

xes, una en I'area de geología i una en economia, amb les se. 

güents universitats: Universidad Nacional de San Juan 
(Argentina), Instituto Superior Politecnico José Antonio 
Echeverria (Cuba), Universidad de La Habana (Cuba) i Uni. 

versidad de Chile (Chile), amb un total de 12 estudiants par. 
ticipants. El programa es basa, com l'Erasmus en el cas euro. 

peu, en el compromís de totes les universitats en el recenei. 
xement academic deis estudis realitzats pels estudiants ala 
universitat de destinació. 



BIBLIOTECA 

La incorporació de les noves tccnologíes de la informació a la 

Biblioteca de la Univcrsitat de IJarcelona (BUB) ha eslal una de les 

activitats més destacables del darrcr curs acadcm ic, i que ha donal 

com a resultat un augmenl notable del nombre de registres que es 

troben en suport clcclrOnic. LlI BUB confirlUa prestanl els seus 

scrvcis a través de les sel arces en que s' cstructu ra: I~cscrva, 

Cervera, Lletres i Humanilals, Cicnci cs Jurídiques, Economiques i 

Socials, Cicncics ExperimentaIs i Matematiques, Cicncies de la 

Salut i Ca mpus de la VaU d'Hebron 





Biblioteca de la UB 

Els objectius j accions generals de la Biblioteca de la UB 
(SUB) per al curs 2000-2001 s'emmarquen dins les actua

cions previstes al Contracte-programa 1999-2002 entre la 
Generalitat de Catalunya i la UB. Hi col'laboren tots j cadas

tun deis centres i unitats en Que s'estructura la Biblioteca, en 

la vía de I'optim itzacló deis recursos que obtenen de la propia 

instituci6 o de fonts alienes, j amb el propósi t d'obtenir la mi
liar relacíó cost j eficiencia. 

l'increment del ritme d'implementació de la informació en 

suport electronic és un deis trets més destacats de 
I'activitat general de la Biblioteca. D'una banda, la ¡ncorpo

ració de productes externs, a través de "augment de subs
cripcions a publlcacions en aquest format, la contractació 

de serveis d'indexació, resum i text complet, a través 
d'acords específiCS amb els principals prove"idors . Aixo ha 

suposat un augment de més de mil series, accessibles per 
títol o tema, tant pel que fa al sumari (TOC ~table of con

tents-) com al text comp let, amb la qual cosa es cobreix la 
practica tota li tat de I'oferta del mercat. D'altra banda, la 
producciÓ interna, liderada per I'augmen t de registres au

tomatitzats a l cata leg I als processos d'indexació o digita 
litzaci ó deis fons ja existents a la BUB, per tal de facili

tar-ne la consu lta també en format virtual. Així, I'Área de 
Procés Tecnic ha incorporat al cataleg 68.291 reg istres 

d'exemplars que corresponen a 40.549 registres nous <la 
resta correspon a nous exemplars de registres), distribui"ts 
entre: 38. 180 monografies, 2.150 publicacions en serie , 

186 parts components (seriades) i 33 parts components 
(monograt iques). 

Per t ipus de suport, corresponen a 37.190 obres impreses i 
3.359 a material que no són lIibres (cartografía, fítxers in

formatics, multimedia, etc.). Esta en curs, a més, un progra
ma de reconversió de fons antics al cataleg informatitzat, 

que actualment s'apllca a obres d'economia i humanitats. La 

catalogació retrospectiva, coordinada igualment per !'Área 
de Procés Tecnic, ha permes reduir fins a un 9% els registres 

que resten per automatitzar pel que fa als fons moderns (pu
blicats amb posterioritat a 1820). 
S'ha de remarcar també I'increment que su posa la incorpo

ració deis fans deis centres que s'adscriuen a la UB: la BUB 
s'encarrega de formar el personal i d'homologar els registres 
bibliogrMics. Enguany s'ha cu lminat la integració al cataleg 

automatitzat deis fans de l'Escola Universitaria de Treball 
Social; els fons de l'IRTAi del CESNID i del QUODA, i s'han 

processat els fons procedents deis donatius rebuts per la 
BUB. 

Es continua I'escaneig slstematic realitzat per cada centre 
deis sumaris de titols no indexats comercialment, per tal de 

proporcionar tota la informació secundaria d'interes. Cal re

marcar que aquest projecte, assumit pel CBUC, comporta 
I'assumpció per part de cada biblioteca membre del Consorci 
d'un nombre de titols proporcional a la respectiva col·lecció 
de publicacions en serie. 

El programa d'elaboració de dossiers, en col·laboració amb el 
professorat, ha multiplicat I'oferta del curs passat. Actual

ment, 92 ensenyaments compten amb dossiers ERes, amb un 
total de 3.371 asslgnatures. La suma de documents és de 
8.B72, que cal actualitzar cada nou curso La consulta ha tingut 

un creixement exponencial: assoleix actualment una mitjana 
de 25.000 visites mensuals, 9airebé mil visites diaries. 
l a dinamlca propia del circult en que es realitza la transfere

ncia d'informació, d'una banda, I'augment de I'oferta de no
ves especialitats I els canvis en la metodologia docent obli
guen la BUB a adaptar contínuament la seva organització per 

t al de donar resposta als reptes que aixo significa. Un deis 
aspectes més declslus és la consta nt actualització de conei
xements i I'assumpció de noves funcions per part deis pro

fessionals que hi estan adscrlts, a través de cursos de forma
ció o de I'autoaprenentatge. Seguint les tendencies actuals 
en materia de serveis bibliotecaris, s'esta potenciant la figu

ra del bibliotecari tematlc de manera que les diferents espe
cialitats tinguln adscrit personal tecnic dedicat en exclusiva a 
una area específica de coneixement, en tots els processos 

que comporta el servel: selecció i adquisicló de bibliografia 
recomanada; obtenció de documents; servei de sumaris¡ 
elaboració de pagines web; manteniment de dossiers 

electrónics; digitalització d'articles; cerca de recursos per 
Internet; etc. 
Com és habitual, la BUB facilita cada inici de curs la incorpo

racló deis nous usuarls a través de sessions d'informació so
bre I'oferta de serveis, sobre la utilització deis productes I 
tecnologies que ofereix la BUB (fons textuals i virtuals, imat
ges digitalitzades, dossiers electrónics, etc.) i també els re

cursos aliens que es dirigeixen a la formació integral i conti
nuada. Tots els slstemes són consultables via web. 
Les estadístiques mostren una estabil ització en el nombre 
d'usuaris que accedeixen als centres, en contraposició a una 

significativa tendencia a utilitzar cada vegada més els recur
sos que la BUB ofereix, tant pe' que fa al préstec a domicili, 
com els diferents productes electrOnics. La visita a les pagi
nes web ¡ la consulta del cataleg mostren també xifres espec

taculars: una mltjana de 1B.000 visites diaries. La BUB esta 
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ampliant i diversificant la difusió de dades de la seva activi

tat, tant textuals com estadistiques, a través del web, a fi de 

potenciar aquest mitja de comunicació. Sota I'adre¡;a: 

http://www.bib.ub.es s'hi troba informació constantment 

actualitzada. 
s'ha culminat, durant el curs, el procés d'avaluació externa 

de la Biblioteca, en el marc del Programa d'avaluacl6 deis 

serveis bibliotecaris de les universitats catalanes promogut 

per l'Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari a Ca

talunya, de la Generalitat de Catalunya, El Comite extern re

dacta I'informe final, sobre la base de I'analisi de la docu

mentació elaborada per les diferents arees i seccions I per les 

visites aleatories als centres. S'han assenyalat els punts 

forts i els punts a millorar. Al marge de problemes de loca ls, 

conseqüencia de la propia estructura urbana de la UB, s'ha 

posat de manifest la necessitat de crear un marc institucional 

i normatiu que facili t i la comunicació i asseguri el rigor i la 

coherencia en la presa de decisions. 

Fruit d'aquest procés d'avaluació, i de la sensibi litat que ha 

creat entre els membres docents deis diversos comites in

terns, ha estat la crea ció d'un equip, impulsat pe l professor 

Francisco Martin Peña, del Departament de Comptab ilitat, 

que esta elaborant una rigorosa analisi de costos deis serveis 

bibliotecaris, instrument que sera decisiu a I'hora de corregir 

dlsfuncions í optlmitzar recursos . 

Projectes cooperatius 

La col'laboracl6 amb el Consorci de Biblioteques de les Uni

versitats de Catalunya (CBUC) s'ha materialitzat en I'apor

taci6 al cataleg col-lectiu deis registres automatitzats de la 

bibllografia Ingressada o deis procedents de programes de 

reconversi6. Enguany, el cataleg col·lectiu (CCUC) ha assoli t 

el registr.e dos milions. L'aportació de la BUB al CCUC, I'any 

2000, ha representat el 49% del totallncorporat per les bi

blloteques consorciades. 

La BUB participa també en la Biblioteca Digital de Cata lunya 

(BDe) compartint recursos electronics a través de lIícE!ncies 

d'ús cooperatiu que milloren les condicions economlques 

d'explotaci6. Aquest projecte, com és sabut, va rebre el pre

mi al millor producte electronic, Iliurat per l'Associació de 

Distribui"dors d'Informaci6 Electrónica (ASEDIE). Per al 

proxlm quinquenni, la Conselleria d'Universitats ha dotat la 

Biblioteca Digital amb 300 mllions de pessetes, de les quals 

75 milions correspondran a I'aportació de la BUB. 

L'existencia d'un instru ment de racionalitzaci6 i optimitzaci6 

de recursos electrónics, com és la BDC, ha justificat donar-se 

de baixa de la subscirpci6 de titols duplicats o poc consultats, 

accessibles ara vlrtualment a través de la xarxa. En contra

partida, la subscripció consorciada a Kluwer Online, operati

va a principis del curs vinent, ofereix un paquet de 700 revis

tes electróniques de contingut multidisciplinari, en text com

plet des de 1997, susceptibles d'incorporar articles als dos
siers electrónics. 

També la UB col·labora económicament a la Biblioteca Digital 
de la ftFundació Biblioteca Josep Laporte~, instal·lada a la 

Casa de Convalescencia de I'Hospital de Sant Pau i gestiona

da per la UAB, contribuint a I'adquisició de publicacions pe
riooiques en suport digital. 

La base de dades de tesis doctoral s TDCat, ja com pta actual. 

ment amb 136 titols consultables en linia, corresponents a 

tesis Iiegides a les universitats de Catalunya. 

Pel que fa a la Red de Bibliotecas Universitarias (REBlUN1, es 

participa activament en els diferents Com ites que redacten 

corpus normatius encarats a la millora de les insta l·lacions, a 

la formació de personal, a homologar i abaratir la circulació 

de la informaci6 entre els membres del consorci, etc. La xilr· 

xa REBIUN integra 59 biblioteques universítaries pú bl iques i 

privades de tot l'Estat , a més de la xarxa del CSIC. Ofereix 

un cataleg col-lectiu, també participat per la BUB, que regis

t ra actualment més de 20 milions de volums. 

També s'esta col' laborant en el projecte "Joan Uuis Vives', 

prop iciat per les unlversitats de parla catala na, participant 

en la digitalització d'edicions singulars de textos claSSics, 

destinats a alimentar la primera biblioteca digital de literatu· 

ra en aquesta Ilengua, de forma paral· lela al projecte "Cer· 

vantes" que coordina la Universitat d'Alacant i en el qual par

ticipa també la BUB. 

El programa DOCUMAT, liderat per la biblioteca de Matemati· 

ques, continua avan¡;ant en els seus treballs de recopilació i 

sistematització deis documents existents sobre la materia. 

Ta mbé la secció d'Art participa en els treballs normatius i en 

les t robades tecniques de la coordinadora de Biblioteques 

d'Art i Arquitectura. 

Donacions 

La Biblioteca ha incorporat als seus fons un total de 15.604 
volums, a més de diversos fascicles de publicacions penodi· 

ques i altres documents, procedents de donaclons de profeso 

sors, particulars o institucions. Cobreixen ambits ta n diver· 

sos com la sociologla, la física, la medicina i la cirurgia, 

I'ant ropologia, la geofísica, la farmacología, I'enginyeria qul

mica, la IIngüistica i les diverses li teratures, la blologia, la po' 

litica, el dret, aixi co m tot tipus de suports ¡ tecniques: Ili' 

bres, rev istes, fullets, opuscies, mapes, dibuixos, gravats, 

audiovisuals, cartells, quaderns escolars, etc. 

Especialment emotiu per a la BUB ha estat el lIegat docu' 

mental del professor Ernest Lluch, per mortes raons vincu lat 

a les activl tats de la Bib lioteca . També ha estat particular· 

ment significativa la incorporació de 225 tesis dirigides al 

lIarg de la seva vida docent pel qui fou inoblidable professor 

de Pedagogia, Alexandre Sanvisens. Cal fer també esment 

de la donació del professor de la Facu ltat d'Economiques, Je' 

sús de Miguel, constituida per més de dos mil volums, que 

s'han distribuit entre les diferents seccions de la BUB, 

d'acord amb la seva temat ica I actua litat. Rema rq uem, pel 

seu interes, els estudis sobre epidemiologia, que s'han incor· 

porat a la biblioteca de Medicina. 

La col-lecció gastronómica E coquina J. Bover, s'esta incre' 

mentant amb les aportacions constants del donant o les ad· 

quisicions de la propia BUB; també ho fa el fons sobre feml' 

nisme del DUODA. Victor Alba continua cedint interessantis' 

sima documentació al Pavell6 de la República, centre de do' 

cumentació de consulta obligada per als estudiosos de la 

Guerra Civil i del subsegüent exili. 

Es continua incorporant a la biblioteca d'Humanitats el fons 

Sabater Pi. Enguany es procedeix a I'inventari i catalogadO 



de mes de 2.000 dibuixos i fotografies, recentment lIiurats a 
la BUB pel donant. En certa manera, el llegat Sabater Pi s'ha 

complementat amb la donació del Dr. Ferran Iniesta, profes
sor de la Facultat de Geografia i Hlstória de la UB, que ha tet 
cessió d'una exceHent coHecció bibliogratica sobre el conti 

nent africa. El fons esta constituit per 1.800 volums dedicats 
a la historia, amb especial accent sobre els processos de des
colonització; I'antropologia, la lIengua i la literatura de les 

5eves riquissimes etnies; inclou, Igua lment, cOpies de docu
ments conservats en arxlus portuguesos i una v intena 

d'enregistraments. L'Institut d'Estudis Catalans continua ce
dint gratu'ltament a la BUB trtols del seu cataleg que comple

ten col·leccions o be substitueixen exemplars malmesos o 
sostrets. Altres centres i partlculars, en la mi llar de les tradi
dons universitaries, han contribuIr a enriqu ir la Biblioteca. 

Tots aquests fons ja s'ha incorporat al cata leg, consultable 
per Internet, amb la menció del donant en cada registre bi
bliografic i en ca dascun deis volums. 

En un altre vessant del mecenatge, la Biblioteca es deutora 

del bibliOfil britanlc Mr. Anthony J . Gordon, el qual, conscient 
del mal estat de conservació de molts exemplars de la 
col·lecció histórica i I'endemica manca de recursos, ha lIiurat 

mil dolars USA per a la restauració de dos exemplars del se
gle XVIII, de tema musical, impresos a Barcelona. Especial

ment remarcable és la coHaboració del senyor Caries Vilado
miu Comella en el finan~ament deis treballs d 'elaboració de 

dossiers infomaties dedicats a la historia de la música, així 
com en altres iniclatlves de restauració de fons antic que es 

poden materialitzar gracies al seu suport economic. 

Visites 

En el marc de la cooperacl6 amb altres centres bibliotecaris, 
s'han aco llit visites i estades de professionals de les universi

tats argentines de Cuyo (Mendoza), Córdoba i Buenos Aires; 
de la UNAM de Mexic; de les universitats de Santiago de 

ComposteHa, Valladolid, Complutense, Extremadura i Ovie
do, pel que fa a l'Estat espanyol, així com membres de les 

universitats europees de Paris-Nanterre, Montpeller, Ais de 
Proven~a, Bordeus, Tolosa-Le Mirail, Munic, Bolzano, Eind

hoven i Reading . Tambe ha rebut la visita de diverses perso
nali tats academiques d'arreu del món: G.H. Spaulding, de la 
Universitat de l os Angeles; Otto Z. Hackenbusch, de la Uni

versitat de Palm Springs; aixi com de grups procedents de 
diverses institucions catalanes: l'Academia de Ciencies Medi

ques; l'Associació de Bibliofils; la Universitat Internacional, 
etc. 

Alhora, la Direcció de la Biblioteca ha assistit a les reunions 
habituals que reclamen la seva presencia institucional, com 
la IX Assemblea de REBIUN, a Alacant ; la visita a bibliote

ques academiques britaniques que van real itzar els directors 
deis centres intregrats al Consord de Blblioteques Univer
sitaries de Catalunya; la partlcipació en les reunions del Pro 

grama Municipal de Biblioteques auspiciat per I'Ajuntament 
de Ba rcelona, etc. Tambe la Subdirecció ha participat en les 
reun ions del Patronat de la Universitat de Cervera, per dele

gació del Rectorat i en les tasques de la Comissió d'Ad
ministració del susdit Patronat, col·laborant en la redacció 

deis nous Estatuts i en les activitats de la sectorial de 
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REBIUN, entre les quals, el seminari "De manuscritos, libros 
de molde y otros ingenios", celebrada a Santiago de Com
postel ·la en el marc de I'exposició "Ex libris universitatis"j en 

el qual van participar com a conferenciants la subdirectora i 
el cap de Reserva. 

Área de reserva 

S'esta avan~ant en la catalogadó deis fons del XVII i XVIII, 

així com la de cot·leccions especial s (gravats, cartells, etc.) . 
Iguatment, es manté la participació en projectes coopera
tius com "Dioscórides H

, "Cervantes" i "Joan L/uís Vives". 

L'Área s'ha fet ca rrec de la catalogació informatitzada de la 
biblioteca deis naturallstes Salvador, conservada a l'Institut 
Botanic de Barcelona; el cataleg es accessible des de la 

pagina web de Reserva de la BUB. S'esta procedint a 
I'inventari, classificació I catalogació deis documents inte
grats al lIegat Sacristán, que formaran un ser ie especifica 
dins l'Arxiu historie. 

Per tal de garantir la seva conservació i facilitar-ne la difusió, 
la BUB ha iniciat un programa de digitalització de fons antic, 

ates que ja es disposa d'un escaner aeri que no malmet els 
llibres. l es imatges s'escanegen amb una resolució de 300 
dpi i s'emmagatzemen en format T1F. El sistema de conver

sió d'imatges, que es realitza amb el programa Alchemy, té 
com a principal avantatge la rapidesa ja que pot convertir un 
llibre de 500 pagines en una hora. Les imatges s'arxiven en 

CO-Rom, per a la seva conservació, i s6n recuperables tam
be via web. Els titols de la col· lecció gastronomica Grewe, 
amb llibres del XVI, XVII i XVIII, han estat els primers a dis

posar de copies digitals. 

Es continua el repertorl grafic de marques d'impressor i es 
troba en la fase final d'elaboració la base de dades Bi
blio-L/ull, fonamentada en el riquíssim lIegat d'Anthony Bon

ner, que ha estat preparada alllarg de tres anys per un equip 
de professors del Oepartament de Filologia Catalana. Aviat 

sera consultable a la xarxa i constitulra, sense cap dubte, 
t'eina de treball més útil per a I'estudi de Ramon Llull I el 
lul ·lisme (www.bib.ub.es/www7/lIullbib.htm). 
I gualment, s'ha iniciat el programa de digitalització del fons 

de gravats I estampes, a mes de 991 cartelts de la guerra ci
vil i els fons de la coHecció Rocamora. Tots els fons s'han es

canejat i es disposa de CO-Roms, amb quatre nivells de reso
lució diferents, per al seu emmagatzematge i consulta. 
En el decurs deis treballs de recuperació, inventari, cataloga

ció i digitalització deis riquíssims fons anties, es descobreixen 
tresors fins ara amagats, sovint en volums facticis. El gener 
d'enguany, un nou incunable s'han afegit al cataleg: Opera 
omnia, d'Aristotil, en grec, impres a Venecia el 1497, al taller 

d'Aldo Manuzio; i també al mateix taller i per obra d 'Aldo Ma
nuzio el Vell, I'apendlx de Rudimenta grammatices Latlnae 
linguae, del 1501. 
La BUB ha aportat exemplars del seu fons antic a diverses 
exposicions: "Art i temps", organitzada a Barcelona pel Cen

tre de Cultura Contemporania de Barcelona; "Las claves del 
siglo xxr, a Valencia, promoguda per la Sociedad Estatal 
~España: Nuevo Milenio" i a I'exposició auspiciada pel vice

rectorat corresponent, que s'emmarcava en els actes de ce
lebració deis 550 anys de la UB. En aquest mateix esdeveni-
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ment, Reserva ha col·laborat en la selecció i edició deis dis
cursos inaugurals més significatius, corresponents als 100 

primers anys de la Universitat restaurada. 
El cap de l'Area ha participat en les reunions tecniques de 
la Biblioteca Virtual ~Joan Lluis Vives ff

, amb seu al País Va
lencia. El cap del Taller de Restauraci6 ha intervingut en la 

reunió tecnlca del grup ICOM Internacional i s'ha assistit 
tambe al congrés de l'Asociación Española de Historia del 
Papel, celebrat a Cordova. El Taller ha procedit a la restau

rad6 de diverses peces (manuscrits i impresos antics, així 
com gravats deis segles XVI al xvm), entre les quals, I'edició 
incunable de la Gramática castellana, de Nebrija (Sala

manca, 1492). Per tal de ter mes rendibles les instal·la
cions, a partir d'aquest curs el Taller es fa carrec de les 

enquadernacions de les publicacions periodiques de les 
diferents seccions de la BUB. El sistema establert ha acon
seguit redu ir a menys d'una setmana el temps que la publi
cació roman físicament fora de la biblioteca i, el mes im

portant per als usuaris, permet mantenir accessible, per 
mitja de copia, el contingut de cada fascicle al lIarg de tot 

el proces o 

Diposit de Cervera 

La BUB disposa, des deis anys seixanta, d'un magatzem de 

1.365 metres quadrats, a la planta segona de I'edifici 
de I'antiga Unlversitat com a diposit de descarrega. S'hi di

positaven els fons procedents del Diposit Legal, no útils per a 
la comun itat universitaria, així com els lIibres duplicats i ob
solets. Actualment compta amb dues persones que s'encar

reguen del control i ordenacló deis fons que hi arriben perio

dicament i de gestionar el prestec amb les diferents seccions 
de Barcelona que ho sol·liciten. El centre s'ha dotat de dos 

ordlnadors connectats via modem amb la xarxa de la UB, 
amb una impressora i un fax. 

la reassignaci6 de fons ha suposat, previa la neteja del local , 
I'alllberament de 650 mil de prestatgeria que permetran ubi
car els mes de 19.000 volums que s'han traslladat des de 
Barcelona, fruit d'expurgades per manca d'espai als centres 

de la ciutat. S'ha col·locat un sistema d'alarma connectat 
amb la policia municipal i esta en estudi la instal·lació d'un 
muntacarregues que substitueixi I'actual. 

La UB, que és membre del Patronat i de la Comissió d'Admi
nistració, col·laborara en el manteniment de l'edifici i ho fara 
tambe en el projecte de restauradó en curs, finam;ada majo

ritariament per la Generali tat. D'aquesta manera es manté la 
vinculació amb una institució d'especial significat en la his
toria academica del país. No oblidem que la BUB conserva 

una gran part de la biblioteca cerverina, lIiurada a la de Bar
celona en suprimir-se aquella. 

Árees de Lletres i Humanitats 

S'ha continuat l'elaboraci6 de dossiers electronics i 
I'actualització de les pagines web en tots els centres que do
nen servei a les especialitats integrades a la Divisió I i que, 

per raons logístiques, la BUB té organitzats en dues Arees : 
Humanitats (campus Diagonal Sud i Pavelló República) i Ue-

tres (campus Central). Cobreixen, respectivament, les espe

cialitats de Filosofia, Geografia, Historia, Art i Arqueologia, 
així com el conjunt de les filologies. S'ha inid at enguany la 

digitalitzacló del material grafic d'Humanitats (cartografia, 
cartells, gravats i estampes) i, en col-laboració amb el Centre 
de Recursos Audiovisuals, avanl;a I'arxiu ¡MAGO, amb la in

corporació de noves imatges, consul tables per autors i estils 

artístics. 
Es continuen impartint cursos de formació sobre fonts bi· 
bliogratiques i nous instruments tecnologics destinats a la 
recerca. S'han impartit 110 sesslons personalitzades i sis de 

coHectives, amb 160 assistents, destinades a usuaris de nou 
ingrés¡ i quatre cursos d'extensió universitaria sobre Fonts 

d'Informació en Geografia i Historia i Art, respectivament, 
amb un tota l de més de cent alumnes. A la biblioteca de Lle· 

tres s'han Impartit 46 cursets de formació d'usuaris, amb 
866 alumnes assistents. Cal remarcar que 109 professors i 
investigadors han assistit a sessions de formació especia lit· 

zada. 
l'Area ha creat o revisat 511 dossiers electrónics relatius a 
les assignatures de Geografia I Historia, Art i Filosofia, aixi 
com 192 corresponents a Fi lologia. S'esta potenciant la difu

sió selectiva de la informació (OS!), per m itja del servei de 
sumaris electronics sobre perfils preestablerts. 
Amb motiu de commemoracions historiques o d'esdeve

niments singulars, s'han realitzat pagines espedals web i vi
t r ines amb documents relacionats sobre temes específics: 

L'Exili (1939-1975); Lluís Companys (1882-1940); La Coro
na d'Aragó; Caries V (1500-1558); Manuel Martínez Murguía 

(1833-1923) propulsor de I'Arqulvo Geral da Galizia, funda· 
dor de fa Real Academia Galega; Bibliografia de Marti de Ri

quer; Oralldade e creación en Gallcia, en homenatge a Basi

lio Losada, etc. 

S'ha establert un programa especial per al processament 
deis fons de la donació Ferran Iniesta de tematica africanis
ta, que suposa més de dos mil nous documents. l'exposició 

"Un altre Oriol Martorell. L 'Oriol i el mon discografic H
, orga

nitzada per la Biblioteca de Catalunya, ha comptat amb la 

substancial aportació de part de la documentació que confor· 
ma el llegat Martorell-Solanic, que es conserva a la biblioteca 

d'Art. 
S'ha pogut recuperar per a la biblioteca de lIetres I'antic local 

que havla hostatjat, des de 1933, els seminarls d'Historia, de 
Romaniques i de Filologia Anglesa, successivament. Oferelx 
36 nous lIocs de lectura, equipats amb connexló informatica 

per a ord inadors persona ls, a mes de 10 noves connexions 
per a ús general. S'hi han ubicat, als 286 metres lineals de 

prestatgeria, una part deis fons de filologia dassica (grecj, a 
I'espera que la conclusió de les obres permetl reunir els VO

lums actualment dispersos en altres locals de I'edifici. La 

greu manca d'espai, amb el diposit d'Aribau ja saturat, ha 
obligat a expurgar els fons de lIetres, molts encara proce· 

dents del Diposit Legal, reassignant- Ios a altres centres com 
Humanitats (408), Ciencies Socla ls (376), Ciencies (133), 
campus de la Val! d'Hebron (143)¡ o bé t raslladant-Ios al 
diposit de Cervera (4.000) per donar lIoc a les noves adquisl

cions I els nombrosos donatius (6.786 nous volums). La pre
visió de creixement, amb el 97% de prestatgeries ja ocupat, 

fa urgent la recuperació deis antics espais i la continuacl6 de 
les obres. 



l'edifici de Bald lri Reixac ha cedit 322 metres quadrats al 
Centre de Recursos de la Biodlversitat , adscri t al Pare Cientí
fic, per a la instaHacló deis herbaris i serveis adjunts. 

Área de Ciencies lurídiques, 
Económiques i Socials 

A traves d'un projecte específic, esta en vies de concloure 
I'automat ització de la totalitat deis registres bib liografics ma

nua ls, encara pendents, als qua ls s'afegeixen els correspo
nents a les col'leccions ingressades els darrers anys (Manuel 

Sacristán, Ernest Lluch, Jesús de Miguel, Escala de Trebal l 
Social, Fom ent del Treball, etc. ). 

Cal destacar I'atenció dedicada a la creació i manteniment de 

pagines web (1 02 en tota l) entre les quals les guies temat i
ques que ajuden a la cerca d'informació o les ded icades a les 

especialitats de I'Área: "Fent Dret N

; "Fent Soci% gia" i "Fent 
Economia i Empresa" per Internet, amb connexions a alt res 
web d'interes. Les visi tes externes a les pagines web de l'Area 

s'han duplicat en el darrer curs, assolint les 72. 914, x if ra que 
no inclou les que es realitzen des de la propia Biblioteca. 

O'acord amb I'area de Procés Tecnic s'ha procedit a ampliar i 
adaptar el t hesaurus que controla raccés per materies al 

cataleg, a fi de donar cabuda als nous conceptes der ivats de 
la incorporació deis fons de l'Escota de Treba U Social. S'han 

incorporat 432 nous termes, amb les seves relacions. La bi
blioteca de Treball Social sera un punt de servei més, adscrit 

a I'area de Ciencies Ju rídiques, Economiques i Socíals, que j a 
compta amb sis centres, dos deis quals allunyats del campus 
Diagonal Nord . 

Comem;ant I'any s'h a posat en fu ncionament I'aula d'infor· 
matica de la bibli oteca d'Empresa rials. El personal de I'Área, 

en nombre de 46, ha asslst lt a diversos cursos de forma ció, 
especia lment sobre gest ió de bases de dades i tecniques en 

tractament d'imatges d ig lta ls, organitzats per l'Oficina de 
Formació de la UB o bé per insti tucions externes. 
Les dades estadís tiques del servei posen en evidencia la reno 

dibili tat deis recursos que s'hi dediquen. L'amplitud d'horaris 
converteix I'Area en la mes accessible i ut ilitzada per la ca· 

munitat universitaria: 19.654 hores anuals d'obertura per 
1.472 dies i 6 .000 visites diaries a la biblioteca de Oret en pe

nodes punta, a més de 143.260 visitants en tom de nit do
nen una idea de I'interes deis usuaris. 

Área de Ciencies Experimentals 
i Matematiques 

l'equ ipament de que disposa el conj unt de I'Área s'ha au g

mentat enguany amb 50 ord inadors Pentium, 21 deis quals 
constitueixen I'aula de formaci6 i consulta de la biblioteca de 

Biologia i altres 21 de la de Física i Química . Esta en projecte 
l'adequaciÓ d'un espai a la biblioteca de Geologia per tal de 
dota r-la tambe d'una aula sim ilar, amb la qual cosa , tret 

de Matemat iques, tota l'Area disposa ria d'aquest tipus d'ins
tal'lació ta n ben acolllda i de tan alta rendibili tat . 
S'han substituit els aparells obsolets de detecció de furts deis 

locals de Biologia I Física i Química . La formació d'usuaris 
s'ha materialitzat en 24 cursos: 8 de Biologia, 15 de Físi-
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ca/ Química I un de Matematiques. També s'han impartit cur
sos d'extensió universi taria en Fonts d 'informació de Biolo
gia, Bioquímica, Enginyeria Electronica i Enginyeria Química i 
Física. 

El personal de I'Área ha assistit , a Madrid, a les reunions 
d'usuaris SOO de la xarxa REBIUN (Universidad Canos 111 ) i 

oOCUMAT (Real Sociedad Española de Matemáticas ). 
A principis de curs, les activitats de la biblioteca de FíSica i 
Química estaven a pie rendlment, culminat ja el complex 

procés de trasllat des deis antics locals. El nou local, de 2.360 
metres quadrats, disposa de 366 punts de lectura, es a dir, 
81 més que I'antlc. Tambe ha augmentat la capacitat d'em

magatzematge en 876 metres linea ls de prestatgeria, amb la 
qual cosa queda resolt definitivament el problema d'estocs 
en suport papero 

Ca l destacar la incorporaci6 de la nova base de dades Biosis 
Previews, que substituelx Bi%gica/ Abstracts i Bi%gical 
AbstractsjRRM. Tambe s'ha posat a disposició deis usuaris 

Zo%gica/ Record, produida per Biosis i Silver Platter. Zen
tralblatt MATH, una de les bases de dades més reconegudes 
d'arreu del món, esta ja disponible per als membres de 

CBUC, des de finals de 2000; com també la base MathSc/Net. 
La pet ita biblioteca de Matematiques ha reorganitzat els fons 
hemerografics enviant al dipOsit de Cervera exemplars de fi
nals del XIX i principis del XX , el contingut deis quals conti
nua accessible per v ia electrOnica. L'actualització de la classi
ficació de l'AMS20DO (American Mathematlca/ Society), 

adoptada per la biblioteca, ha obligat a reclassificar una part 
deis fons a fi d'adaptar-Ios a la nova codificació. 
El servei d'obtenció de documents de l'Area (500) és, amb el 

de Ciene¡es de la Sa lut, el més actiu de l'Estat pel que fa al 

nombre de t ransacclons en aquestes materies. El SOO ha 
subministrat un total de 15.117 documents, deis quals 6. 791 
a un iversitats espanyoles i 999 a catalanes, mentre en rebia 

1.206 d'universitats espan yoles I 786 de centres de Catalun
ya. Actua com a centre subministrador ilo peticionari de tota 
I'Área i utilitza, com a mitjans de petició Vo tramesa, el co

rreu electronlc, el fax, el teleron, el correu convencional i la 
gestió personal, amb un temps de resposta d'un a cinc dies, 
en el 60% deis casos. 

Pet que fa als serveis de teledocumentació, tant a la comuni
tat universitaria com a empreses del sector químic, s'han 
realitzat 584 cerques en tínia (32 corresponents a cerques 

estructurals, 19 subestructurals i 13 exactes). 
Les tasques de creació I manteniment de pagines web s'han 
anat delegant alllarg del evrs als responsables deis centres que 

conti tueixen I'Área, resten centralitzades les pagines generals i 
l'Intranet del personal. Oestaquem les creades durant el curs: 
Recursos tematics en Física i Química; Biografies; Beilstein 
CrossFire: lnstruccions; Normativa d'ús de /'au/a d'infonnatica; 

i pel que fa a Intranet: Pagina de/ Grup de Difusió de Serveis; 
Intranet de Ge%gia: Processos de funcionament. Tambe s'ha 
ca nviat la versió deis dossiers electronics, per ta l de millorar-ne 
la gestió i controlar la seguretat. 

Área de Ciencies de la Salut 

Ha continuat vacant el lIoc de cap responsable de I'Área, a 
I'espera de la resolució del corresponent concurso Les dificul-
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tats en la coordinació de serveis, agreujades per la dispersió 
deis centres, s'han pal'liat gracies a la dedicació i professio
nalitat deis caps de les respectives seccions: Medicina, cam

pus de Bellvitge i Farmacia. 
La supressió de (es 225 subscripcions de revistes duplicades 
a I'Área ha significat un gran esfon; en el proces d'oferir la 

majoda d'aquests títols en format electronic, accesslbles des 
de qualsevol ordinador de la US. Es proporciona, tambe, a 

tots els professors, metges i Investigadors de la UB o de les 
instituelons amb conveni, el servei de fotocopies graturtes 
deis artieles de revista que es troben a qualsevol biblioteca 
de la BUB (excepte les que es troben al propi centre). Cal re

marcar que la política de reducció de duplicats ha afectat en 
primer lIoc I'area de Ciencies de la Salut, que compta amb 

dues unitats docents de Medicina. Aixo comporta que la bi
blioteca de Medicina (carrer de Casanova), més rica en fons, 
assumeix gairebé el 50% de les sol·licituds de fotocopies 

graturtes d'articles de revistes que es fan a tota la BUB. 
Estan a I'abast deis usuaris els dossiers electronics de totes 
les assignatures troncals de I'ensenyament de Medicina. A 
mes, s'ha incorporat una nombrosa quantitat de títols de re

vista amb acces electrónic a text complet i es continua la 
revisió i manteniment de les pagines web de cadascuna de 

les seccions de I'Área. 
S'han rebut en donatiu un total de 2 .111 volums i 100 fasci
eles, procedents de laboratoris i particulars. Destaquem el 

fons sobre a(.(ergia, lIiurat pel Dr. F.J. Ferrerons, i els 300 lIi
bres de traumatologia cedits per la vidua del Dr. Joaquim Ca

bot, entre d'altres que s'esmenten a I'annex. 
Esta en proces el projecte d'adequar a la normativa vigent en 
materia de locals públics la zona d'accés de la biblioteca de 

Medicina del carrer de casanova. Aixo comportara la supres

sl6 de prestatgeries i la consegüent reducció de la capacitat 

d'emmagatzematge. Tambe cald ra reubica r el fons historic 
de publicacions per iodiques, instal· lat, per manca d'espai, a 
les gOlfes de I'edifici, quan la biblioteca hagué d'abandonar el 

local que ocupava des de 1909. Es preveu el trasllat deis 600 
metres lineals de prestatgeria que ocupa actualment el fans 
al magatzem de Cervera. Simultfmiament es procedira a la 

indusió deis holdings al cataleg informatitzat. Remarquem 
que el fons en qüest ió constitueix la col·lecció historica de 
I'hemeroteca de Medicina, una gran part de la qual procedeix 

de les donacions i intercanvis que I'antic Institut de Fisiolo
gia, dirigit per August Pi i Sunyer, va aconseguir de diferents 
universitats i institucions cientifiques d'arreu d'Europa, com 

ara l'Institut Pasteur. Cobreixen especia litats aleshores 
emergents i de gran interes científico 
La biblioteca del campus de Bellvitge ha procedit a elaborar un 

estudi d'avaluació de les publicacions periodiques, per tal 
d'establir els indexs d'interes. S'han impartit cursos d'extensió 
universitaria d' "Introducci6 a les bases de dades en ciendes de 
la Satur. Els recursos informaties s'han ampliat amb la incor

poració d'un escaner ¡ tres ordlnadors per facilitar la consulta 
de bases de dades i de revistes electroniques. 
La biblioteca de Farmacia , que estrena nous locals el curs 
passat, disposa j a d 'una sala d'ordinadors que facilita la 

impartidó de sessions informatives sobre noves bases de 
dades i revistes electroniques, aixi com els habituals cur
sos de formació: durant el curs s'han ofert 17 cursos de 

formaci6 d'usuaris, amb 129 assistents, entre estudiants I 
professors. Seixanta-quatre alumnes han cursat I'asslg
natura d'extensió universitaria ~Fonts d'informació en 

Farmacia "', amb reconeixement de tres credi ts. La bibliote
ca ha col 'laborat tambe amb nou sessions informatives al 

curs ~Coneixer la Facultat", així com a la jornada de portes 
obertes organitzada per la Facultat . Entre els visitants, 

cal assenyalar el grup d'estudiants de Farmacia de Sao 
rajevo. 

Área del Campus de la Vall d 'Hebron 

D'acord amb els objectius del Pla estrategic, s'ha posat 
I'accent en els programes següents: 

• Disposar de la totalitat de la bibliografía recomanada. 
• Disposar deis dosslers electronlcs de la totalitat deis en

senyam ents impartits per la Divisió IV, a més de Psico

logia. 

• Programació i reali tzació de sessions sobre els recursos bi
bliografics, electronics i digitals, dirigits a estudiants, per
sonal docent i investigadors . 

Actualment, el nombre de dossiers disponibles es de 486. 

Psicología compta amb el majar nombre: 233 i estan en pre
ces els ensenyaments de la Facultat de Formació del Profes

sorat. Cal remarcar que el nombre de subscriptors al servei 
de Sumaris electronics és de 291. Ciencies de l'Educació 

mostra el major nombre de socis: 220. Cobreix 120 títols de 
revistes no inclosos en bases de dades que la biblioteca 
s'encarrega d'escanejar a pet ició deis usuaris o sobre la base 

del seu interes general . 
El total de visitants durant el curs ha estat de 975.592, deis 

quals 202.649 en caps de setmana i festius. Pel que fa a la 
utilització de I'aula d'autoformació, ha estat visitada per 

20.977 usuaris, en sessions d'una hora, deis quals 19.338 
corresponen a estudiants del campus. L'ocupació de les sales 

de treball en grup ha cobert 874 hores . 
En el capitol de donacions, ja s'ha fet esment de la col·lec
ció de 225 tesis doctorals provlnents de la familia del pro· 

fessor Alexandre Sanvisens, així com més de dos mi l vo
lums de I'associació "L'Amic de Paper", sobre literatura in

fantil. 
Dues bibliotecaries adscrites a la biblioteca del campuS 

participen en el grup de recerca sobre "Els centres de do
cumentació especíalitzats en líteratura infantil i juvenil en 
la formacíó d'ensenyants", que dirigeix el professor Anto
nio Mendoza. 

Biblioteconomia va organ itzar una mostra de IIlbres infantils 

iI ·lustrats per Tassies, en el marc de l'exposici6: "El lápiz del 
carpintero: textos d'Antonío Tabucchi, iJ./ustra ts per Tas
síes"', organitzada per la Facultat. 
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Estad ística 2000-2001 

Obres 'ngres ..... de,. SOD. 
-- -

Centres Lllbres Series Altres lectors Presteo; Serv,ls Derl .. ,,!s Rebuts 

Lletres 6,786 261 551.505 51.950 

Fllosofia 3.287 281.624 23.713 

Humanitats 13.696 653.784 60.563 

Pavelló Republica 4.385 1.223 28 

Total Area I 28.154 261 1.488.136 136.254 10.096 1.962 

Primer c icle 216 881.289 9.193 

Dret 5.216 2 885.482 14.435 

Economiques 2.861 • 468.472 14.311 

Empresarials 870 2 705.418 10.856 

Rel. laborals 5" 161.077 3.291 

Total Área JI 9.706 8 3.101.738 52.086 

Física i Quim. 987 435.317 24.491 

Geologia '" 273,620 6.735 

Biologia 1.284 322.636 24.497 

Matematiques ". 102.641 6.692 

Tota l Area III 3.428 1.134.214 62.365 15.117 701 4.245 

MediCina 1.268 208.676 16.803 

C. Bellvitge 1.842 374.007 30.142 

Farmacia 551 199.200 14.477 

Tota l Area IV 3.661 781.883 61.422 16. 754 3.770 1.982 

Vall d'Hebron 3.608 225 877.266 58,162 

Biblioteconomia 3.840 2 98.326 9.107 

Total Campus 7.448 2 225 975.592 67.269 

Reserva 23! 

Cervera 10 416 

TOTAL 52.397 l. ... 7.481.804 379.812 41.967 4.471 8.18' 

, El Serve; d'Obtenció 111:' Oo<:ument.. (SaO) 111:' les hees 1. 111 Val! d'Hebron es reahtza des de I'edifid d'Humanitats (Bald,ri Reixac, 2), EltoUl! figura a rÁrea J. 

Área IV 
7,0 % 

B,bhoteCD Obres ingressades per ;irea,. 

7,3 % 

I Áre~ IV 

Área 1 
10,5 % 

53,7 % 

Biblioteca. lector,. par ~re"s 

k .. J 
19,9% 

L .... 
15,2 % 41,5% 
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Fons a 31 de desembre de 2000 

Cent .... s Ulbrcs Mortes En curs Mapes Gra"ats Enl'9 . sonors Vídeos Mult,médla M,eroformes CD Rom 

Uetres 635.646 11.865 1.612 39 19' 96 45 3.987 11. 

filosofía 46.079 348 320 '86 280 , 
Humanitats 145.774 1.100 97' 16.550 1.040 1.140 " ". " 
P. Republlca 117.213 1.438 275 50 250 53 3 '5 3> 

Total Área 1 944.712 14.751 3.186 16 .639 1.489 1.475 99 4.488 245 

Primer cide 6.854 6 >O, 243 30 

Dret 116.857 925 906 24 28 

Economiques 66.167 1.080 no >0O 362 27 

Empresarlals 12.708 '" '" 40 >96 m 79 J8 

Laborals 3.426 " 49 . 5 4 

Total Área II 206.012 2.160 1.867 40 220 m 68. 99 

física i Química 28.109 1.400 626 342 2.300 22 

Blologla 35 .133 SU 756 496 29 1.153 7 

Geologia 15.617 425 788 11.230 m 292 s 

Matemiltiques 17.614 266 m 99 24> 2 

Total Área III 96.473 2. 602 2. 585 1 1.230 1 114 30 3 .986 " 
Medicina C. 50.446 2.567 1.183 333 17 829 40 

C. Bell"itge 18.044 766 43> 454 "7 25 

Farmacia 8.424 772 393 80 3 378 " 
Total Área IV 76.914 4.197 2.007 867 20 1.394 77 

Vall d'Hebron 109.809 807 86O ' 64 1. 345 >SO 2 .954 9S 

Blbllotecon. 21.992 445 365 2 59 13.400 '90 

Total Área 
, 

131.801 1.252 1.225 "6 1.404 >SO 16.354 lBS 

Reserva 160.018 7 .937 

Cervera 165.200 

TOTAL 1.781.130 24.962 10.870 27.869 7.937 1.695 6.956 712 26.906 610 
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Donacions 2000-2001 
, 

Obres Inll .... ssades 

Cenhes Lllbres Fasclcies Altres Origen Tema 

Humanitats 2SO Jaume Bover Gastronomia 
1,800 Ha lO ferran ¡nlesta Antropologia d'África 

2.000 Jordi Sabater Pi Etologia; cien eles naturals 

Pavelló Republlca l20 Víctor Alba Guerra Civil; exlli 
65 30 Olputacló de Glrona Historia 

350 Antoni Batista Anarqulsme 
lO " fundación Sabino Arana Historia Euskadi 

l50 lord i Solé Sugranyes Historia Catalunya 
40 80 Agustín Guillam6n Anarqulsme 

l4 20 ElKARR! Sociologia 
lO CIU Eleccions 
20 PSC 
l 4 ERC 

" IC 

lIetres 300 Deutsche Forschungemelnschaft literatura en alemany 
100 Consolat de Suissa 
636 familia Kluxen 
500 Consolat de Belglca literatura en frances 
380 Consolat de Brasil literatura en portugues 
ISO David Romano Ventura fllologla hebrea 

4.000 6rítish Council literatura en angles 

Total Área I 8.355 284 2.652 

Económiques 600 família Emest Uuch Economla; histOria 
1.918 lesus de Miguel Sociologia 

Total Área 11 2.518 

física/Química 300 Guillermo Muller Química inorg.!mlca 
ISO l. Uorens; R. Torres Enginyería quimica 

10 E. Vilar física térmica 
6 Medi Ambient AMB Gestló de residus 

Matematiques 25 Rafael Casals Matematiques 

Biologia 25 Merce Dufort Blolog ia 
5 R. Guerrero Mlcrobiologia 

l2 Humbert Salvador Zoologia 
lO "El Periódico" Pares naturals 

l Serg i Martí. STENCO Tractament aigües 

Geologla 6 Joan Vicente Geologia 
2 Carmina Vlrgill Geologla 

Total Área 111 524 2B 

Medicina !l6 luan Sánchez Uoret Cirurgia 
20 Modest Casanovas Medicina 

215 Diego Garcia Correa Medicina 
82 Jesús de Miguel Epidemiologia 

455 F.l. ferrerons AI·lérgla 

campus Bellvitge 75 Editorial OOYMA Medicina 
433 Hospital Bellvítge Infermería 
!lO Dr. MañOs Otorinolaríngologia 

l2 30 Dra. Fiol Medicina 
300 Vda. Dr. Joaqulm Cabot Traumatologia 

Farmacia 7 lO Col·legl Farmaceutlcs BCN formulacló; oficines 

16 60 Depart. Sanltat GC Salut publica 

'O lEC Ciencia; botimica 

LBO Dr. Cuatrecasas Botanlca americana 

Total Área IV 2.111 100 

Vall d'Hebron 50 33 familia Fran<;esc Masclans Treballs escolars 
225 Cibernetica; pedagogia 

Biblioteconomla 2.046 "l'Amic de Paper· literatura infantil 

Total Área V.H. 2096 258 

[ TOTAL BUB 15.604 384 2.938 
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InstaHacions 2000 

SuperfIcie Places leclura Au les lnform/ltlca Reprogra"a 

Ce ntres Sale,. Magauem Sala Cublcles Places Ordlnadors !>I/lqulnes 

Uetres 779 677 382 38 38 3 

Filosofia 1.398 248 2 

Humanltats 4.306 1.184 502 10 20 20 S 

RepúbliC<l 900 1.241 SO 

Total Area 1 7 .383 3 .102 1.182 10 58 20 11 

Primer cic le 1.514 60 480 " " 2 

Dret 3.400 568 15 S 

Economiques 3.991 S02 2 

Empresarials 1.321 445 18 18 2 

Laborals 346 104 1 

Total Area iI 10.572 60 2.099 15 40 33 12 

FIslca I Quimica 3 .285 2" 364 21 21 4 

61010gl<l 1.639 342 " 24 S 

Geologla 1.393 150 3 2 

Matematlques 4<5 97 2 

Total Area III 6.762 2" 953 3 45 45 13 

Medicina C. 3.118 31& 6 

C. Bellvitge 2.470 402 S " 11 3 

Farmacia 2.110 420 20 17 2 

Total Area IV 7.698 1.1 38 6 42 28 11 

Vall d'Hebmn 3.965 875 10 2S 15 2 

Blblloteconomia 1.198 28 84 

Total Are<l 5.163 28 959 10 2S 15 3 

R.eserva 110 755 10 

Taller 216 

Olreccló/Serveis 845 2 

Cervera 1.363 1 

I TOTAL BUB 38.741 5.596 6.341 44 210 130 54 I 

Locals cedits a altres Institucions (m2) 

Pare Científic '" 
í TOTAL 322 ] 



FUNDACIONS 1 
AL TRES ENTITATS 

Fllndacions instituciollals 

Entitats i institucions OI)Crllti",cs 

Fundacions patrimonials 

En aquest capítol es presenta "activitaf de les 

fundacions i cntitafs vinculadcs JI la 

Univcrsitat de Barcelona, lant les que lenen 

un caracter institucional com les de tipu s 

patrimonial, passant per un seguit d 'c ntilals i 

institucions operlltives. 





Fundacions institucionals 

Fu ndació Bosch i Gimpera 

Membres del patronat tins el 4 de juny de 2001 

PRESIDENT 

Anteni Caparrós Benedicto 

VICEPRESIOENT PRIMER 

Pedro Fontana García 

V¡CEPRESIOENT SEGON 

MariU5 Rubiralta Alcañiz 

VOCALS EN REPRESENTACtó DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA UB 

Josep Boatella Riera 
Enrie I. Canela Campos 
Jesús Contreras Hernández 
Josep Escolano Traver 
Claudi Mans I Teixidó 
Antani Mirambell Abancó 
Antan i Sans Martín 
Joan Tugores Ques 

VOCALS EN REPRESENTACIÓ DEL CONSELL SOCIAL DE LA UB 

Josep A. Diaz Salanova 
Rafael Foguet i Ambrós 
Ramon Mas Su malla 
Vicen<; Oller i Compañ 
Josep M. Puig Salellas 
Leopoldo Rodés Castañé 
Ramon Plandiura Vilacis 

VOCALS COOPTATS 

José Luis Bozal González 
Magdalena Ferrer-Dalmau Alcoverro 
loan Grau i Sociats 
Joan A, March Pujol 
Julio Molinario Valls 
Joan Molins i Amat 
José-Luis Oller Ariño 
Andreu Puig i Tomas 

SECRETARI 

lordi Camós Grau 

Membres des deiS de j uny de 2001 

PRESIOENT 

loan Tugores Ques 

VICEPRESIOENT PRIMER 

Pedro fontana Garcia 

V¡CEPRESJOENT SEGON 

Enrie 1. Canela Campos 

VOCAl$ EN REPRESENTACI6 DE LA JUNTA DE GOVERN DE La UB 

Ramon Alemany Leira 
Manel Artís Ortuño 
Joan francesc Pont Clemente 
Josep Boatella Riera 
Jesús Contreras Hernandez 
Francesc Xavier Hernández Cardona 
Oiga Lanau Rami 

VOCALS EN REPRE5ENTAC!Ó DEL CDNSELL SOCIAL OE LA UB 

Josep M. Puig Salellas 
Vicens Oller i Compañ 
]osep A. Diaz Sa lanova 
Ramón Plandiura Vilacis 
Ramon Mas Su malla 
leopoldo Rodés Castaflé 
Rafael Foguer I Ambrós 

VOCALS CQOPTATS 

José Luis Bozal González 
Joan A. March Pujol 
Magdalena Ferrer Dalmau 
Josep lIuís Oller Ariño 
Julio Molinario Valls 
Andreu Puig Tomas 
Joan Grau Sociats 
Joan Molins Amat 

Comite de direcció 

DIRECTOR GENERAL 

Francesc Santacana Martorell 

DIRECTORA D'ADMINISTRACIÓ I FINANCES I GERENT 

Mireia Poch Gaudler 
DIRECTOR LES H EURES·UNIVERSITAT DE BARCELONA 

Martí Parellada Sabata 

DIRECTOR CENTRE O'INNOVACIÓ LES CUPULES 

Xavier Testar Ymbert 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANS 1 ACAOfMIC 

Ángel Font Suñé 



186 1 Memoria del curs 2000-2001 

Consell assessor 

El Consell Assessor el componen més de cent vint empreses i 
inst itucions amb la funcia d'orientar I'activitat de la Fundació 

en I'establiment de les relacions universitat-empresa. 
El Consell es va reun ir en dues sessions sectorials el mes de 
maig, i en sessió plenaria, presidida pel Sr. Rafael Foguet, el 
dia 21 de j uliol de 2000. 

Participació en xarxes 

• TII (Technology, Informatíon, Innovation) - Membre de la 
Junta Directiva (abril 2000) 

• AN ETTE (Academic Network for Technology Transfer in Eu
rope) 

• EUCEN (European Universities Continu ing Educat ion Net -
work ) 

• UCEA (Universi t ies Continuing Education Association) 

• COIMBRA GROUP 
• RECLA (Red de Educación Continua en Lat inoamérica y Ca

ribe) 

• EURESFORM (Xa rxa Europea d'Universitats ijo Centres Su-
periors de Formació) 

• IRC ( Innovat ion Relay Center) 

• Red de Fu ndaciones Universidad - Empresa 
• OTRI I OTT (Oficinas de Transferencia de Resul tados de la 

Investigación) 

• CTT (Centres de Transferencia de Tecnologia) 

• Coord inadora Catalana de Fundacions 

• CeRTA (Centre de Referencia en Tecnologia d'Aliments de 
la Generalltat de Catalunya) 

• RITTS (Estrategia Regional d'Innovació i Transferencia de 
Tecno logia) 

• ForQ (Associacló coordinadora d'Entitats per a la Qualitat 
de la Formació Permanent) 

• ACECU (Associació Catalana d'Educacia Continua Univer
sitaria) 

Participaci6 en centres i programes sense persona litat 
juridica 

• Aula Barcelona 

• Programa de CooperadÓ Educativa EUS 

Participaci6 en centres de formació 

• Centre d'Ensenyament Superior de Nutrició i Dietetica 
(CESNID) 

• Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya 
(ESCAC) 

• Escola Universi taria d'Hosteleria i Turisme (CETT) 

Participaci6 en institucions i empreses amb personalitat 
jurfdica propia 

• Pare Científic de Barcelona (La Fundació Bosch i Gimpera 
és una de les tres institucions promotores del Pare Cientific 

de Barcelona, conjuntament amb la Universitat de Barcelo_ 
na i la Caixa de Catalunya.). 

• Fundadó Clínic (El Rector de la Universitat de Barcelona és 
el president de la Fundació Clínic, i el director general de la 

Fundacló Bosch i Gimpera és membre del seu Patronat. 
D'altra banda, el vicepresídent de la Fundació Cfinic és 
membre del Patronat de la Fundació Bosch i Gimpera.). 

• Unlversitat de Barcelona Virtual, SL. 

• Deusto-Les Heures Formación, SL (Les accions d'aquesta 
empresa es van transferir a la Universitat de Barcelona Vir
tual en el moment de la seva constitució .) . 

• Escola Virtua l de Sa lut, SA (Les accions d'aquesta empresa 
es van transferi r a la Un iversitat de Barcelona Virtual en el 
moment de la seva constitució.). 

• Media Training Network, SL (Amb una participació del 
SO%). 

Formació Continuada l es Heures 

El Centre de Formació Continuada Les Heures de la Fundació 

Bosch i Glmpera s'estructura en tres grans arees: I'Área de 
Formacló Continuada, I'Área de Formació Corporativa i 

l'Escola de Negocis. Els alumnes compten amb diversos ser
veis, entre els quals destaquen el Servei d'Orientació labo

ral, la Comunltat Virtual i l'Associació d'Antics Alumnes. 

Compta amb un Consell Rector, organ de direcció¡ un Consell 

Assessor, organ de partlcipadó directa de les empreses 

col· laboradores¡ i, un Comite de Formacia que supervisa i 
aprova la seva programació académica. 

Area de Formació Continuada 

Dins I'Área de Formació Continuada s'inclouen quatre modali
tats de formació: la formació presencial, la semipresencial, la 

formació a distancia i la formació ocupacional i de reciclatge. 
Dins la modalitat de formacia presencial, s'ha conti nuaten la Ii
nia ja encetada I'any anterior, centrada en la contenció del crei
xement en el nombre d'activitats i la focalitzadó deis esfor~ 

per tal d'incrementar la seva rendibilitat i la seva qualitat. 
Per altra banda, I'Área de Formadó Continuada porta a tenne 
una gran varietat de cursos a distancia que utili tzen de forma 

indistinta el suport paper o el Campus Virtual Web CT. Val a 
dir, pero, que els cursos a distancia de formació empresarial 

queden englobats sota el paraigua de l'Escola VirttJal 
d'Empreses. 

Tal com s'havia previst, el nombre d'alumnes que ha decidit 

seguir un curs a distancia s'ha incrementat de forma molt no· 
table durant I'any 2000 . Així, el nombre de cursos ha seguit 

una linia ascendent segons la qual actualment existeixen 
vint- I-cinc programes de master i postgrau en funcionament, 
deis quals n'hi ha fon;:a que es traben en la seva segona oter

cera edlclÓ. Paral· lelament, s'ha hagut d'incrementar consi
derablement el ritme de produccia de nous cursos per poder 
ampliar I'oferta formativa. D'aquesta manera, vint+cinc 

programes més de lIarga durada ja es troben en procés de 
producció o en fase d'anallsi de viabi li tat. Al mateix tempS, 
s'ha Intentat estructurar de forma modulada la totalitat 
d'aquestes activltats formatives. 



Amb I'objectiu que aquest fort creixement fos compatible 
amb uns alts nivells de qualitat deis productes formatius, 

s'han creat una serie de processos i circuits que han permes, 
d'una banda, aconseguir el maxim nivell d'autonomia de 
I'area de producci6, i d'altra banda, optimitzar els recursos i 

els esfort;os personals, a traves de la combinaci6 adequada 
de I'equip propi I els proverdors externs (Iectors, correctors, 

maquetistes, dissenyadors, etc.), formats d'acord amb les 
nostres pautes pedagogiques. 

ka de Formacló Corporativa 

¡nclau l'Oferta de Programes de Formació Oberta per a em

preses, la realització de plans de formacl6 continuada 
FORCEM, projectes de f ormaei6 a ""ida i de Consultoria, ¡ el 

Servei d'Organització de Congressos i Jornades de Formaci6. 
Els Programes de formació oberta per a empreses són cursos 
d'actu al itzaci6 professional, de curta durada, adre¡;ats als 

directius i als tecnlcs superiors de les empreses, que s'orga
nitzen en dos programes superiors : el Programa de Semina

ris de Formacló Empresarial i el Programa Superior de For
mació Farmacéutica. 

En la setena edicló de l Programa de Seminaris de formaci6 
Empresarial , Les Heures - Universitat de Barcelona i nADE -

Universidad Autónoma de Madrid han unit els seus progra
mes d'actualització directiva i han agrupat un total de cent 

seminaris que s'han impartit entre Madrid i Barcelona. La 

part del programa feta a Barcelona ha tingut una durada de 

656 hores i ha comptat amb 23 empreses abonades, 109 
empreses particlpants i 977 alumnes. 
la sisena edició del Programa Superior de Formacló Farmac

l!utica, d'una durada de 200 hores, ha comptat amb 15 em
preses abonades, 95 empreses participants i 670 alumnes. 

En la convocatoria de plans de formació d'aquest any 2000, 
la FORCE M ha aprovat t res plans agrupats sectorials, un 

d'~mbit nacional idos d'ambit autonomic; i tres plans 
d'empresa, entre ells el pla de la Fundació Bosch i Gimpera. 

Els plan s agrupats: 

• A5EFAPI (Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y 
TIntas de Imprimir). Ambit nacional. Han participat en 

aquest pla un total de 198 empreses, entre fabricants de 
pintures ¡tintes, laboratoris farmaceutics, indústries del 

plastic, de la química fina i altres. La tota litat de les planti
lles de totes les empreses suma 29.199 treballadors. El 
nombre de particlpants ha estat de 3.515. 

• ENTITATS ESPORTIVES. Promotor: Foment de Treba ll. 
Ámbit de Catalunya. El nombre d'empreses I associacions 

participants ha estat de 59, la suma de les plantilles fa un 
total de 2.829 treballadors. D'aquest total, finalment han 

participat en el pla 828 persones. L'augment de la subven
ció obtinguda aquest any ha permes una oferta formativa 
molt més amplia luna major partlcipació deis treballadors. 

Gracies a la col· laboració deis mateixos centres esportius 
participants en el pla, s'han pogut organitzar accions for· 

matives de Tecnica Esportiva en els espais mes idonis pera 
cada tipus d'acció. 

• TORREFACTORS DE CAfE. Promotor: Gremi de Torrefac· 
tors i Importadors de Cafe de Catalunya. Ambit de Cata· 
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lunya. El nombre d'empreses participants ha estat de 18, 
que sumaven un total de 188 treballadors en plantilla. 
D'aquests, 38 han participat en diferents cursos específics 
del sector Impartits al Palau de Les Heures. 

Els plans d'empresa: 

• TUJUCA (Turisme Juvenil de Catalunya). Xanca d'Albergs 
de Catalunya. Han participat en el pla 60 treballadors, d'un 

total de 155 empleats, que provenien deis diferents al
bergs que hi ha arreu de Catalunya. La foonació ha estat 
impartida íntegrament per Les Heures 

• CONSORCI SANITARI DE TERRASSA. El consorci esta for
mat per un hospital i quatre C,A.P. amb una plantilla total 
de 1.194 treballadors, deis quals 452 han participat en els 

cursos Impartits. Les Heures s'ha fet caITéc d'al9unes de 
les accions formatives i la resta s'han organitzat interna
ment, per persona l del Consorci. 

Finalment, la formació a mida i la consultoria faci liten solu· 

cions concretes dirigides a donar resposta a les necessitats 
formatives de les empreses. Aquest servei col·labora en el 
diagnostic de I'empresa en la detecció de necessitats per po· 

der dissenyar, després, els programes o aecions de formaci6 
que més s'adaptin a cada caso Per fer aquest disseny, es 

compta amb la participació de coHaboradors especialitzats 
en un ampli ventall d'arees. 

Escola de Negocis 

Durant I'any 2000 l'Escola de Negocis ha consolidat la seva 
oferta formativa basica i ha desenvolupat nous programes 

en els diversos ambits de la gestió empresarial amb 
I'objectiu de consolidar la seva imatge com a referent en la 
formació d'ambit empresarial en el nostre entorno 

La sisena edicló de I'MBA Interuniversitari, amb titula ció con
junta de la UB, la UPC i la UAB, ha confirmat la tendencia a la 
internaclonalització del programa, al comptar amb un alt 

nombre d'estudiants estrangers. El curs 1999/2000 ha estat 
el de la Institucionalització deis premis als millors plans 

d'empresa, que han comptat una vegada mes amb el patro
cini del BCH. 
Pel que fa als programes de !larga durada, i en coherencia 

amb I'estrategia de sectorialització que va establir l'Escola, 
s'ha reeditat I'MBA en Empreses Agroalimentaries i s'ha po

sat en manca el Master en Direcció Asseguradora. 
Altres programes que s'han desenvolupat aquest any, sovint 
en col·laboració amb altres institucions del nostre entorn, 

són el Master en Direcció Fiscal de l'Empresa (cinquena edi
ció), el Postgrau Universitari d'Especialització en Auditoria de 
Comptes (vuitena edició), el Master en Reconducció d'Em

preses, el Postgrau en el Marc Juridic de les Noves Tecnolo· 
gies, i els Programes de Perfeccionament Dlrectiu, centrats 
enguany en les arees de marqueting i finances. 
Conjuntament amb el Programa Innova de la Universitat Po

litecnica de Catalunya, i com a primer pas en el desenvolupa
ment d'un ampli programa de suport formatiu als nous em
prenedors, hem posat en marxa el curs Innovació i Creacló 

d'Empreses. Aquest curs es presenta en forma d'assignatura 
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de lIiure elecció i s'adre~a als estudiants de darrer curs que 

estan interessats a muntar la seva propia empresa. 
D'altra banda, al lIarg de I'any també s'ha consolidat la 
presencia de l'Escola de Negocis de Les Heures a l'America 

lIatina a través de dos programes MBA estables a Argentina 
en coHaboració amb les universitats de Belgrano i Nacional 
de General San Martín. Aquests programes s'imparteixen 

amb professorat mixt de les universitats participants i han de 
servir d'embrió per a noves experiencies similars. 

Programes internacionals 

L'any 2000 es correspon amb el pie funcionament del Ve Pro
grama marc de Recerca i Desenvolupament Tecnologic 

(R+DT). 
Deis S4 nous contractes generats I'any 2000, 3S correspo
nen a aquest Ve Programa marc i 19 a d'altres projectes duts 
a terme fora de I'ambit estricte de la R+DT. La traducció en 

Ingressos del total de contractes és de 7.448 .303 euros, deis 
quals 7.331.879 corresponen al Ve Programa marco 
Pel que fa a les activitats generals de I'OPER, les seves 

tasques s'han desenvolupat al voltant de dos eixos fona

mentals: 

• La promoció de la participació deis investigadors de la 
UB en el Ve Programa marc de R+DT de la Unió Europea 

amb la presentadó de la segona convocatoria de l'Acció 
clau: Millora de la base de coneixements socioecono
mics del programa Millora del potencial huma i de la 

base deis coneixements socioeconomics; la sessió de 
treball Assaigs clínics amb fons públics; i la jornada 

de presenta ció del Programa Cultura 2000 (Ir Programa 
marc de la UE). 

• La planificació d'estrategies de participació de la UB en les 
decisions per a la creadó d'un nou espal europeu de recer

ca, objectiu prioritari, amb I'organitzacló de la jornada Quo 
Vadís recerca universitaria? Algunes reflexions per al de

bat; i el debat generat arran de la presenta ció del docu
ment tltulat Towards a European Research Area. 

Quant a consultoria Internacional, cal destacar el Programa 

de formació professional tecnologica i pedagogica al Perú, 
cofinan~at per la UE i la República del Perú. La FBG dirigeix 
I'assistenda tecnica europea al programa, de S anys de du

rada (1998-2003). L'any 2000, s'han fixat els diccionaris de 
quatre lIengües (Shlpibo, Ashaninca, Machiguenga i Aguaru
na), i s'ha desenvolupat el corresponent material didactic per 

a cada idioma. El professorat de la UB hi ha intervingut recol
zant de forma decisiva el programa en I'area de lingüística 
computacional. El projecte compta amb un pressupost global 

per als cinc anys de 12 millons d'euros, deis quals 2,2 corres
ponen a I'assistencia tecnica directa. 

Fundació Parc Científic de Barcelona 

Vegeu Capítol IV, apartat Estructura de Recerca: Grans 

ambits de recerca 

Fundació Clínic 

Vegeu Capítol IV, aparrat Estructura de Recerca: IDIBAPS 

Fundació UB Media 

La Fundaci6 UB Media va ser constituIda I'any 1998 per la UB 
i el Banc de Santander. Aquest és I'instrument adoptat per la 

UB per introduir-se en I'ensenyament no-presencial mitjan

~ant les tecnologies més noves i avan~ades. Els seus ambits 
prioritaris d'actuació són: 

• La docencia I I'extensló universitaria basades en les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació. 

• La incorporadó de les noves tecnologies de la informació i 
la comunicació als amb its de la gestió, la docencia i la re

cerca. 

• El foment de la recerca sobre la incorpora ció de les noves 
tecnologies de la informació i la comunicacl6 en I'ambit do

cent . 

• L'establiment deis canals de comunicadó virtuals necessa
ris per facilitar la informació als estudiants, per automatit
zar els processos academ ics de gestió directa i com a coad

juvants de la participació deis estudiants a la UB. 

• la gestió de I'espai virtual de la UB. 

El Patronat de la Fundació té com a president el rector de la 

Universitat de Barcelona, com a vicepresidents, el presiden! 
del Consell Socia l de la Universitat de Barcelona i el vicerec
tor d'Economia i Organltzació d'aquesta Universitat; tres vo

cals nomenats per la Junta de Govern de la Universitat de 
Barcelona, quatre vocals nomenats pel Consell Social de la 

Universitat de Barcelona i quatre vocals nomenats pel Banco 
de Santander. 
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Entitats • 
I institucions operatives 

Fundació losep Finestres 

GERENT 

Pere Clavero i Padrós 

DIRECTORA O'INFERMERIA 

Raquel Valenzuela i Gimeno 

DIRECTORA O'AOM INISTRAC¡Ó 

Cristina Fernández ¡Estarán 

Act ivitat 

Durant ¡'exercici 2000, la Fundado Josep Finestres, (om a 

entitat vi nculada als ensenyaments de segan cicle i tercer ci

cle a les cliniques Odontologica i Podo loglca, ha facil itat les 

practiques a 684 alumnes distribuRs de la manera següent: 

En .. enyaml!nt Curs 2000-01 

Odontologia pregrau 3r, 4t i Se 350 

Odontologia postgrau 125 

Podologla pregrau '" 
P!ldologla postgrau 55 

Quant a la seva actívítat docent asslstencia l, ha realitzat 

41.56118.283 tractaments a través de les clíniques Odon

tOlogica i Podologica, respectívament. 

Respecte de I'activitat docent investig adora en Odontología, 

el nombre d'assaigs avaluats ha estat de 3, en els quals els 

grups farmacolbgic:s estudiats han estat els antiseptic:s. Les 

tasques de recerca que s'han efectuat han estat encarrega

des pels segOents promotor.;: Agrolimen S.A., Laboratoris 

KIN S.A., Laboratoris LACER S.A. 

Fundació Solidaritat UB 

l'activitat de la Fundació durant el curs 2000-2001 ha estat 

marcada per tres elements fonamentals: la continuRat res

pecte als ambits de treball oberts anteriorment , I'ampliació 

de les expectatives de progressió en cadascun d'aquests 

ambits I la variació en les circumstimcies externes en les 

quals es desenvolupa la tasca de la Fundació. 

Am bits de treba ll 

El treball de la Fundació ha seguit vínculat en bona mesura 

a les tres arees fonamentals obertes fins ara: Voluntari-a 

en Acció, Observatori Solidaritat i Cooperadó Interna

cional. 

L'actlvitat formativa, per exemple, transversal a totes elles, 

s'ha anat adscrivint, segons les tematiques, en una o altra. 

Aixo no ha impedít donar-li un tractament conjunt, pero si 

que ha suposat I'aportació de diferents enfocaments segons 

les arees. 

El refon;ament de les linies de treball de la Fundadó i, pa

ral·lelament, de la infraestructura basica que la suporta, ha 

passat, també, pel refo~ament de cadascuna de les arees de 

la Fundació. La política d'aliances i finan¡;aments en bona 

mesura ha seguit aquest criterio Per exempte, s'ha arribat a 

un acord amb el Fons Catala de Cooperadó per tal que 

aquest organisme financi de manera estable l'Observatori 

Sollda ritat a canvi de crear i mantenir vinculada a rObser

vatori la seva própia pagina web. S'ha arribat també a un 

acord amb la Fundació Món-3 per a la gestió conjunta deis 

projectes de cooperació d'ambdues entitats, la qual cosa 

haura de permetre a la Fundado Solidaritat tenir accés a fi

nanc;aments addicionals i presencia en set paisos d'America 

Uatlna I el Magrib. 

O'altra banda, el treball desenvolupat durant t'any ha seguit 

les pautes basiques d'anys anteriors i, especialment, de 

I'anterior: potenciar el servel d'informació de r area de vo

luntariat, manten ir i potenciar el nivell qualitatiu d'analisi 

política de l'Observatori Solidaritat (enguany es troba dis

ponible íntegrament en les tres lIengües -catala, castella, 

angles-), potenciar el treball de I'area de cooperadó territo

rialment en I'area mediterrania i funcionalment en els as

pectes lIigats a la identificadó, formulació i estudis de vlabi

litat deis projectes. 

Ampllació de les perspectives 

Com a conseqüencia d'aquesta continuitat en el treball ini

ciat, enguany s'han obert noves perspectives que suposen 

una progressió qualitativa en el treball de la Fundadó. 

Aquesta progressió es vincula molt especialment a les 

arees de l'Observatori Solidaritat i de Cooperació Interna

cional. 
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Pel que fa a l'Observatori s'ha iniciat el proces de disseny 
d'un portal d'Internet, En aquest sentit s'ampliara la col ,la
boradó amb el Fons Catala de manera que es vagl concre

tant un possible servei a oferir en el futur a administracions 
locals de Catalunya pertal d'articular en el si de l'Observatori 
un aparador de les acclons de cooperació dutes a terme pels 

ajuntaments, de manera similar a com s'esta fen t amb el 

Fons, 
Pero es probablement en rarea de Cooperació on aquesta 

progressió pot resultar mes espectacular atesa una nova lí
nia de treball amb l'Ajuntament de Barcelona que s'ha con
solidat enguany, O'una banda, a partir de I'acord assolit amb 

el Oistricte Xl de l'Ajuntament per tal d'enviar una missió 
d'identificacló de projectes de cooperació a Kosovo, s'ha con
solidat una ¡¡nla de treball que suposa I'associació entre 

Ajuntament i Fundació per tal de desenvolupar conjunta
ment projectes de cooperació , El ~modelH de Kosovo podria 
repetir-se en altres indrets, O'altra banda, la Fundacio ha re

but la proposta en ferm de l'Ajuntament per tal d'actuar com 
a entitat avaluadora de projectes en la seva convocatoria 
anual de subvencions a ONGD i instancies internes de 

l'Ajuntament, convocatoria que rep el nom de "Barcelona So
lidaria", Aquest sol fet representa un pas molt important en 
la consideradó de la Fundadó com a punt de referencia de 

qualitat pel que fa al treball en cooperadó internacional i 
aporta a la Fundació un bagatge curricular essencial per a fu
tures progressions, 

No s'ha de menystenir, pero, la progressió qualitativa que 
s'ha experimentat en I'ambit del voluntariat que, sense ser 

tan espectacular com en altres arees, es igualment significa
tiva, Enguany, s'ha arribat a un acord amb I'ambit de promo
ció de I'assoclacionisme de l'Ajuntament de Barcelona per tal 

d'elaborar guies tematiques sobre voluntariat. La primera 
d'aquestes guies, sobre el voluntariat en temes de pau, ja ha 
estat publlcada. 

Canvis en I'entorn 

Enguany ha estat un any de canvis importants pel que fa a les 
circumstancies externes que afecten I'activitat de la Fundació, 

En el camp que abasta I'area de Voluntariat, s'ha consta
tat I'emergencia de noves formes de pa rt ícipaci6 i nous 
moviments sodals. Aquesta circumstancia ha portat la 

Fundació a redissenyar la pOlítica de treball en aquesta 
area i a dedicar molts esforc;os al treba ll en les noves for 
mes d'organització. En aquest sentit la Fundació va recol
zar la campanya del referendum per a I'abolició del deute 

extern del Tercer Món a nivell general, la dífusió i promo
ció dlns la Universitat i la centralitzacló de I'organ ització 
de la trobada estatal deis voluntaris que hi van participa r 
que va tenir lIoc a Barcelona unes setmanes despres de la 
consulta, 

Finalment, i pel que fa a I'altre gran ambit de treball de la 
Fundació, l'Observatori, enguany ha estat I'any de la prolife
racló deis portals d'Internet. O'aquí ha sorglt la idea 
d'avam;:ar cap a un portal propi especialitzat en temes de so

lidaritat i cooperació internacional, incorporant serveis per a 
publics definits com administracions locals, educadors, entre 
d'altres. 

Fundació August Pi i Sunyer 

Vegeu Capito/IV, apartat Estructura de Recerca: Area Bio
médica de Bellvitge, 

Edicions UB 

Edicions de la UB es una empresa publica amb capital social 
subscrit integrament per la Unlversitat de Barcelona . 

El cataleg d'Edicions de la UB es I'elna que dóna idea deis re· 
sultats de I'activitat editorial. El seu objectiu és aconseguir ~ 

millor aprafitament deis recursos clentífics I economics de la 
Un iversltat perque esdevingui I'editorial on es publiquin, pre· 

ferentment, tant els treballs de qualitat de professors de la 
UB, com els manuals i materials docents pensats per a 

I'alumnat i la gestió de la producclÓ de materlals multimedia. 
Tot aixQ, vet llant per I'us del catala com a lIengua veh ícular 
propia en I'edicló de textos unlversitaris, impulsant la publi

cació en coedidó amb editarials reconegudes I ampliant la 
presencia deis lIibres de la UB en els mercats nacionals i es

trangers, El continuat creixement del cataleg editorial consti
tueix l'evidE!ncia mes clara de la feina reali tzada al lIarg 
d'aquests anys inicials. 

Aquest darrer periode s'ha caracteritzat per una Intensa pro
ducció ed itorial. S'han editat un total de 156 titols, deis qua ls 

91 corresponen a nous títols editats. La producciÓ total es 
distrlbueix de la manera següent: 24 t itols en coedició amb 

d'altres editoríals, 105 Textos Guia/Docents i 27 t itols en 

coHeccions propies. 

Per garantir la qualitat científica de les publlcacions, Edi
cions de la UB compta amb professors de prestlgi que ac

tuen com a assessors en les diferents materies. Tots els 
manuals i les monografies se sotmeten a referee (valoració 

per un expert) i la decisió de publicar es basa essencial
ment en els informes rebuts sobre la qualitat cientifica del 

seu contlngu t i en I'informe comercial que s'elabora a 
aquest efecte. 
Aquest curs, l'Editorial ha estat guardonada amb dos pre· 

mis nacionals per part de I'AEUE (Asociación de Editoriales 
Universitarias EspañOlas): Premio a la mejor coedición con 

una editorial privada amb I'editoria l Trotta per la coHeccló 
~Pliegos de Oriente" I Prem io a la mejor edición electrónica 

per I'obra El cráneo deis autors Berastegui, Guortherot I Ma
sellas. 
Un altre deis camps en que s'han abocat esforc;os ha estat 

la consolldació d'una xarxa de distr ibució efic ient, espe
cialment pel que fa a I'obertura del mercat iberoamerlca. 

En aquesta Hnía, s'ha participat en dues missions comer
clals organitzades pel Gremi d'Ed ítors de Catalunya i la 

Cambra del lIibre, les quals han permes establir contactes 
amb llibreters, distribuidors I biblloteques de Costa Rica, 
Nicaragua, Guatemala, MexiC, Xile, Argentina, Paragual I 
BOlívia, i assistir a dues de les fires mes importan!s 

d'Iberoamerica, la de Guadalajara (MthiC) i la de BuenoS 
Aires. 

Flnalment, en aquesta linia de promoció deis seus fons, 

I'editoria l ha estat tambe present a les fires del llibre de 
Frankfurt, Colombia, Puerto Rico, Valencia, Madrid, UBER i a 
la Fira del lIibre Catala de Barcelona. 
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En I'ambit de la promoció de lIib res, s'han fet ressenyes en 
~s revistes especialitzades mes importants als mitjans de 

comunicadó aix¡ (om diferents presentacions amb trans

cendencia publica. 

Institut de Ciencies de l'Educació 
(ICE) 

Amb la reelecció del director de I'ICE a finals del mes de no
vembre ¡una vegada realitzada la presa de possessió del 

dlrrec el 18 de gener de 2001 es va procedir a renovar la 
confian¡;a a les mateixes persones de I'equip de dlrecció i als 
diferents caps de les seccions. 

DU\ECTOR 

Jesús Garanto Alós 

DIRECTOR ADJ UNT 

lñaki Echebarría Aranzábal 

SeCRETÁRIA 

carmen Buisán Serradell 

CAp DE LA SECCIÓ ADMINISTRATIVA 

M. Ca rmen Oliva Albada lejo 

CAp DE LA SECCIÓ D'UNIVERSITAT 

Salvador Carrasco calvo 

CAp DE LA SECCIÓ O'ENSENVAMENT SECUr-OARI 

Carmen Albalad ejo Marcet 

CAP OE LA SECCIÓ D'ENSENVAMENT I NFANTIL I PRIMARI 

Malte Colén Riau 

CAP DE LA SECCIÓ DE NORMAUTZACIÓ LINGOlsnCA 

Marcel Fité Argerlch 

CAP DE LA SECCIÓ O'I NVESTIGACJÓ 

M. Teresa Anguera Argilaga 

CooRolNADOR GENERAl. Del CERnFICA~ D'Al>TmJo PEOAGOGlCA 

(CAP) 

Josep M. Gutiérrez González 

Els objectius fonamentaJs que persegueix I'ICE són els se
gOents: 

I flotenciar la Secci6 d'Universitat per consolidar-la ¡definir 

les seves funcions dins de I'organigrama de la Universitat 
de Barcelona . 

I Optimitzélr les relacions amb el Departament d'Ense
nyament. 

• Afrontar nous compromisos de farmació amb el Depar

tament de Benestar Social, per a la farmació de forma

dors d'adults, i I'Área d'Educació de la Diputació de Bar
celona. 
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• Augmentar el contacte i la presencia de totes les divisions a 
I'ICE i ampliar la coHaboracio amb els departaments de la 
Divisio V, enfortlnt-hi la relació. 

• Expandir les actívitats de cof.laborado amb America Ua
tina. 

• Intensificar la col·laboracio amb els ICE de la UAB, de la 
UPC i els d'altres universitats catalanes, aixi com amb al
tres institucions educatives. 

• Col· laborar de forma més estreta amb el Centre de Forma
cio de Sants. 

• abrir nous serveis d'assessorament per donar resposta a 
les necessitats detectades dins de I'ambit educatiu. 

• Altres objectius relatius a la gestió (simplificació de pro
cessos administratius) i de defensa deis interessos del 
PASo 

Per dur a terme els objectius assenyalats i desenvolupar 
les tasques de I'ICE de formació, investigació i assessora
ment, s'ha comptat també amb les adscripcions deis pro

fessors/es Otilia Defis Peix i Maite Colén Riau, del Departa
ment de Didactica i Organització Educativa; M. Rosa Buxa
rrais Estrada i Ana Escofet Roig, del Departament de Teoria 

i Historia de l'Educado; Joan Perera Parramon, del Depar
tament de Didactica de la Uengua i la Literatura; M. José 
Rubio Hurtado, del Departament de Metodes d'Investi

gacio i Diagnostlc en Educació; José M. Gutiérrez i Josep 
Palos, del Departament de Didactica de les Ciencies So

cials; i Liliana Tolchinsky Landsman, del Departament de 

Lingüística. 
L'ICE no té plantilla propia de professorat i es nodreix tant de 

les adscripcions parcials de professorat de la Universitat, 
com de professorat del Departament d'Ensenyament que es 
traba a l'Institut en comissió de serveis. Enguany, s'ha 

comptat amb la dedlcació de vuit professionals d'aquests úl
tims, per tal de coordinar i desplegar les activitats de Forma
ció Permanent encarregades pel Departament d'Ensenya

ment, així com els Programes de Formacló en 16 Centres de 
Recursos. Aquestes persones són: Jordi Caja, Xavier Fraile, 
Dolors López, Merce Martínez, Teresa Mases. Els tres profes

sionals restants han estat ja nomenats ates que estan enca
rregats de la Direcció adjunta de I'ICE, de la Secció d'En
senyament Secundari i de la Secció de Normalització lingUis

tica. 
Un fet rellevant d'aquest curs ha estat I'aprovació del nou re
glament de I'ICE per part del Consell de la Divisió V, i la Junta 

de Govern de la Universitat. D'aquest reglament és destaca
ble la presencia institucional de I'equip rectoral i de totes les 
divisians de la Universitat en el Consell de Direcció de I'ICE. 

Cal destacar que la 5ecció d'Investigacló, fa quasi dos anys 
va posar en marxa el Serve! d'Assessorament MetodologiC 
(SAM) amb la coJ.laboració deis professors Margarita Barto

lomé i Antoni 5ans (del Departament de Metodes d'ln
vestigació i Dlagnostic en Educació), Montse Freixa i Ángel 
Blanco (del Departament de Metodologia de les Ciencies del 
Comportament), Lillana Tolchinsky Landsman (professora 

del Departament de Lingüistica) ¡ la mateixa cap de la Sec
ció, la Dra. M. Teresa Anguera Argtlaga. Enguany, l'lnstitut 
de la Infancia i Món Urba J'ha pres com a servei de referencia 
per resoldre les necessitats metodologiques de les investiga

cions que porta a terme. 
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Un any més I'ICE ha impartit els cu rsos del CAP a ¡'espera 
que sigui substituit pel Certificat de Qualitat Pedagogica 
(CQP) que assumira la facultat de farmacia del Profes

sorat, 
S'ha coordlnat el Programa de Tecnologies aplicades a 

l'Educació i l'Aprenentatge Multimedia (TEAM) amb la 
coordlnacló deis professors José Luis ROdríguez IlIera (De
partament de Teoria i Hi storia de la Divisió V) i Jaume Suau 
Pulg (Departament d'Hlstoria Contemporilnia de la Divisió 

1), HI han col·laborat també becarles d'investigacions en 

curso 
S'han fet esforc;os importants en la informatització perma

nent de l'ICE i la coordlnació amb les dades del Departament 
d'Ensenyament, deis formadors i deis serveis administratius 

i gestors de l'Institut, 
Ha estat estreta i fructífera la coHaboració amb la Direcció 
General de formació d'Adults de la Conselleria de Benestar 
Social; amb les arees d'Educació i Cultura de la Diputació de 

Barcelona i les arees educatives de l'Ajuntament de Barcelo
na i d'altres institucions (Ateneu, MACeA, Fundació Congrés 
de Cultura Catalana, Consell Audiovisual, Institut d'Infimcia I 

Món Urba, Centre d'Estudis de l'Esplal) i d'altres institucions 
universitaries d'arreu del món, sobretot de Llatinoamerica 
(Organització d'Estats Iberoamericans per a l'Educacló, la 

Ciencia Ila Cultura (OEI), Universitats de Puebla, Monterrey, 
etc.) amb les quals s'han signat importants convenis de 
col-laboració, L'ICE ha estat un espai de portes obertes per a 

grups de consul ta de diverses universitats sud-americanes 
de MéxIC, Argentina, Xlle, Venec;uela, etc, interessats per la 

seva tasca, organització I funcionament. 
S'ha Intensificat la col· laboraciÓ amb els departaments de la 

Divisió V en tasques formatives, programes i investigació . 
Col·laboració també, més important que en anys precedents, 
amb la resta de divisions de la Universitat, així com amb el 
Gabinet d'Orientació Universitaria (GOU) i la Seccló d'Accés 

d'Alumnes de la Universitat de Barcelona . S'ha potenciat la 
col-laboració amb les divisions l les facultats que les inte
gren, Cal destacar la col·laboració amb el Centre de formació 
de Sants. 

Formadó inicial del professorat 
d'educadó secundaria 

Tenint en compte la peculiar situació de t ransició del curs del 
CAP, aquesta secció ha continuat la I¡nla d'adequació i millo-
ra de la formació Inicial del Professorat d'Educació Secun-

daria, a través deis cursos per a I'obtenció del Certificat 
d'Aptltud Pedagogica (CAP). El seu objectiu prioritari ha es-
tat completar la farmació deis llicenciats i de I'alumnat 
d'últim curs de carrera en els aspectes relacionats 8mb el 

procés d'ensenyament-aprenentatge i amb el domini de les 
tecniques i estrategies dldactiques de la seva area i especia-
litat, 

Les principals linies d'adequació l millora han estat les se-
güents: 

• Oferir un bon servei en els aspectes logístics ¡ admlnlstra-
tius del curs: aules, transport, informació (pagina web), 
matriculació, certificacions i nomines, 

• Coordinar de forma adequada els diversos cides i mOduls 
del curso 

• Potenciar el coneixement de I'estructura, organització i 
problematica deis centres de secundaria, deis organs de 
gestió i pedagog ics, de les seves funcions I responsabil i
tats, 

• Programar el Practicum com a eix integrador d'activitats i 
ex peril~ncies enriquidores de I'alumne, tant en la seva 

formació teorica, com en la seva prepa ració professio
nal. 

• Intentar incrementar la dignificació professional del pro
fessorat del CAP, tant en les retribucions com en la seva 
formació . 

• Continuar la coHaboració amb altres arees relaclonades amb 
la formaci6 del professorat a través de diverses publicacions, 

informes, intercanvis amb al tres ICE i instituclons, etc, 
• Continuar oferlnt el Curs de formació Inicial del Professo

rat de Secundaria per a l'Ensenyament de les Arts Plasti

ques, Aquest curs amb caracter alternatiu al CAP, organit· 
zat conjuntament pel Departament d'Expressió Plastica de 

la facul tat de Selles Arts i I'ICE, pretén dissenyar i introduir 
dintre del currículum d'estudis universita ris un pla de for

mació teoricopractica que pugui servir de referencia al que 
sera la futura Formació Inicial del Professorat de Secund
ar ia de les Arts Plast iques, 

• Continuar la coHaboració I participaciÓ en les tasques 
d'informació i assessorament del nou curs Titol Professio

nal d'Especialltzació Didactica, L'ICE ha mantingut con

tactes i ha ofert el seu ajut j suport a persones i departa

ments de la nostra universitat, interessades en iniciar el 
nou CQP. 

El nombre d'a lumnat i professorat del CAP durant el curs 
2000-2001 ha estat: 

ProfC$sorat 
- --

Matetles Alumnat Teotli. Tutors 

Alemany 34 7 7 

Angles 84 6 18 

Castella 140 7 30 

Cata la 84 4 18 

Cieneies 69 5 73 

Classiques 17 4 6 

Dibuix 71 3 5 

Eeonomiques 73 4 6 

Fllosofia 157 17 31 

Fisica!Quimiea 40 5 10 

Frances 13 4 , 
Historia 381 14 80 

[nef 746 14 20 

Matematiques 77 9 24 

I Totals 1.381 .. ,78 ] 

, 



Formaci ó permanent del professorat 

seccions d'Educació Infantil, Primaria ¡Secundaria 

Durant el present curs aq uestes seccions de formació del pro

fessorat han desenvolupat I'encarrec del Departament 
d'Ensenyament de planifica r, elaborar, organitzar i avaluar les 
activitats de formadó del professorat no universitari de setze 

plans de formació de zona de la provincia de Barcelona i, a la 
dutat de Barcelona, als ambits deis CRP de l'Eixample, Nou 

Sarris, Sant Andreu, Sant Martí, Sants-M ontjuIc i San-ia-Sant 
Gervasi. Han desenvolupat també diversos prog rames de for

madó de formadors, i, en general, han organltzat totes les ac
cions pert inents per donar resposta a les necessitats format i
ves que planteja el professorat deis nivells esmentats en el 

marc del bloc B (millora de la practica docent) del 11 Pla de for
madó del professorat de la Generalitat de Catalunya. 

Destaqu en els cursos enca rregats des del Depa rtament 
d'Ensenyament, reladonats amb la implantació deis nous 
batxille rats, que han comportat I'aparició de noves necessi

tats forma tives. En concret, per al batxi llera t d'humanitats i 
eieneies socials i per al batx illerat cientificotecnologic. A 

més, s'han dissenyat diverses accions format ives relaciona
des amb les noves materies d 'Economia i Economia ¡ Orga

nització d'Empreses i de CÍI~ncies de la Terra i del Medi 
Ambient. 

Durant aquest curs academlc nomes s'ha desenvolupat el 
mOdul d'Aprofundiment, cursos relacionats amb les temati

ques esmentades anteriorment, pero ad re~ats a professorat 
especialista en la materia o a professorat que havia realltzat 
previament els cursos d'actua lització. 

Un altre conjun t d'activ itats que han tingut molt bona a(o
ti ida i pa rticipa ció han estat les conferencies d'actualitzac ió 

de contlnguts curri cul ars per a l professorat de batxillerat 
lOGSE que s'han realitzat, en coordinació amb el respon

sable de les PAAU, en dlverses mater ies i, el cu rs realitzat 
conjuntament amb el MACBA sobre art ¡cu ltura contem
por/mies. 

Per dur a terme aq uestes tasques els tecnics de forma ció 

s'han organitzat a I'entorn de dos ambits de treball: "Plans" i 
' ProgramesN

• 

L'ambit anomenat "Plans~ es el que aglutina les tasques de 

planificació operat iva de la formació permanent: detecció i 

analisi de necessitats formatives, planificació de les activi
tats de forma ció que donin resposta a les necessitats detec-
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tades, organització, seguiment, avaluació I gestió d'aquestes 
activi tats. 

L'ambit de ~Programes~ es el que s'ocupa de les tasques de 

programació de la formació que ofereix l'Institut: 

• es I'enca rregat de seleccionar I formar grups estables de 
formadors i formadores; 

• elabora línies d'intervenció coord inades I coherents amb el 
model de formació de t'ICE, 

• dissenya els programes base de les actlvitats de forma 
ció, ta nt deis plan s de zona com de I'oferta propia de 
I'ICE (conjunt d'activitats deis prog rames la Tardor i 
L'H ivern) ¡ 

• marca les ¡¡nies d'lnvestigació prioritarles i en realitza el se
guiment; 

• determina les grans línies de fonnació i recerca que s'han 
de seguir en el futur a partir de I'avaluacló de les activitats 
fetes, i 

• realitza propostes de publicació deis mater ials elaborats 
pels diferents grups de t reba ll. 

El nombre de programes en j'actualitat és de 23, responent a 
totes les arees curriculars, temes t ransversa ls, metodología, 

avaluadó, i temes emergents en el proces de formadó del 
professorat deis dlferents nivells ed ucatius. Les accions for 
matives han anat enc:a minades, prloritarlament, a I'actuallt

zació de coneix~ments, I'intercanvi d'experiencies pedagogl
ques, a I'avaluadó, a la recerca i a nous plantejaments dlda

ctics i organitzatius relacionats amb I'ESO, els nous batxille
rats i els cicles formatius . 

El personal de "Plans" i ~ Programes" ha treba l1at en la millora 

de la documentació a través de la qua l es defineixen els pro
j ectes de t rebal l l els programes d'actuació, i s'han definit els 
Indicadors per a I'ava luació de les dlferents modalitats de 
formació. 

Encara que s'han reati tzat act iv itats de tes diferents mo
dalitats de formació (cursos, seminaris, assessoraments, 

trobades i jornades pedagog iqu es , conferencies .. .. ) , 
es de destaca r el gran augment de les modalitats d'asses
sorament i seminari que afavoreixen una maj or pa rticl

pació activa del professorat i I 'estab liment de processos 
de ref lex ió de la practica i de l treball cooperatiu deis 
equ ips. 

La ta ula següent presenta la distribuci6 de les activitats de 
cada programa i I'a lumnat matriculat. 
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Programa ICE Actlvltats AII,.mnat matr,culal 
-- --- --

Pro9rnme~ I Zonc~ Tardor Olerta Total lones Tardor alerta Total 
grups de trebalt central centrol 

Accló tutorlal 29 

Audiovisual 3 

Cleneles experlmentals 7 7 2 

Clencles soclals 10 6 3 

Coeducació 

Dlversltat 7 59 1 

Educacló ambienta l 2 2 1 

Educacló física 2 16 3 

Educació Infan til 3 50 

Ed. visua l i plast ica 21 3 

Formacló professional 

Infonnatlca 18 13 

Intercultura lisme 2 

UengOes 6 54 4 

Matematlques 7 2S 2 

Metodologla, organit.1 aval. 37 

Música 2 19 5 

ProJectes de treball 2 6 

Tecnologla 2 2 2 

Valors 7 11 2 

I TotOJI •• 363 44 

Secció de Normalització Lingüística 

Aquesta secció, des del curs 1975-76, té al seu carrec 
I'organltzació de la formació del professorat en lIengua i cul

t ura catalanes, per tal de garantir el proces de normalització 
lingüística en els dlferents nivells de I'ensenyament no uni
versitari . Amb aquest Obj ect iu, s'organitzen cursos reglats, 
de perfeccionament, grups de su port a la lIengua oral, sorti

des culturals, grups de t reball i cursos de formació deis pro
pis formadors. També s'ha impulsat la col ' laboraci6 amb la 
Secci6 de Secundaria en tot allo referent a I'area de lIengua. 
La primera concreció d'aquesta coHaboració es la prepa ració 

de cursos de lIengua per a les ofertes de Tardor ¡ Central, així 
com I'organització deis cursos Col-loquis a l'Ateneu. 
Continuant amb la t6nic.a deis darrers cursos, les xifres indiquen 
un descens respecte a les de I'any anterior. Aquesta tendencia al 

descens es concreta en els apartats d'AJumnes Oficials de 
Primaria i Secundaria - de 351 es passa a 177-, d'Alumnes Uiu
res de Primaria i Secundaria - de 288 es passa a 119-, en els de 
Suport Oral -de 95, a 60- ¡ en els de Cursos Intensius j Tutories 
que es passa de 45 a 21. Aquestes dades confi rmen una impor
tant davallada de I'alumnat que segueix els cursos de Normalit-

30 793 15 808 

4 11 81 92 

4 20 191 1& 207 

8 27 186 45 96 3Z7 

2 3 36 12 48 

67 1.001 51 1.052 

5 86 86 

2 23 420 28 27 475 

7 60 912 110 1.022 

2 27 512 60 48 620 

31 32 16 229 245 

5 37 166 22S 161 552 

O 2 49 12 111 172 

5 69 881 49 83 1.013 

34 448 17 465 

38 4 36 436 

3 29 213 50 40 303 

8 132 132 

1 7 36 36 

20 1'2 41 183 

7. .. , 6.595 627 1 .052 8.274 I 

zació lingüística, sobretot pel fet que I'obtenció del titol de 
BUP a partir de 1992 equival a la ti tulació de Modul lI . 

La conclusió d'aquests cu rsos significa ria que el proces de 

norma lització lingüíst ica ha assolit els obj ectius que té enea
manats -que toVa mestreja o pro fessorja pugu l desenvalu

par la seva tasca en catala ij o castellil amb desimboltura. És 
possible, pero, que durant un cert temps, encara es necessi
tin un seguit d'activitats d'aprofundiment o de refon; desti

nades a una bona part del professorat i calgul oferir algun ti, 
pus de cursos (cursos especiflCS, de perfeccionament, etc. ) 

que permetin al professor assolir el domini lingüist ic neces
san per poder desenvolupar la seva tasca correctament. 
S'ha intentat adaptar I'oferta lingüística a les noves necessi

tats del professorat de primaria i secundaria a traves deis 
cursos que s'han ofert a Tardor, Central i als Col·loquis a 
l'Ateneu. En aquesta mateixa direcció, aquest any s'han inl

ciat converses amb I'ICE de la Universi tat de les ¡ lIes Balears 
per tal d'endegar un Cu rs Telematic de Llenguatge Especific 
destinat a professorat de secundaria de les especiali tats de 
Biologia i de Química . 

• 



PrOgrama de Translció Batxillerat-Universitat 

Durant aquest curs, el treball s'ha centrat en el Semina ri de 
Transició en Belles Arts, form at per professorat de la Facultat 

de Belles Arts de la UB i professorat d'ensenyament secunda
ri, per analitzar els problemes específics de la t ransició des 

del batxillerat artístic a la Facultat. Amb els treballs desenvo
lupats s'ha elaborat un document de recomanaclons per tal 
de millorar la problematica analitzada durant els treballs del 

semínari. Aquest document s'ha lliurat a la Universitat de 
Barcelona, al Departament d'Ensenyament i als centres 

d'ensenyament secundario 

Secció d'investigació 

A la Secció d'Investigació es gestiona el Servei d'As
sessorament Metodologic (SAM), alhora que es desenvolu

pen una serie d'investigacions, i es porta a terme I'estudi de 
I'ús de noves tecnologies de la ínformació i la comunicació. 
Amb el concurs de diversos especialistes, s'ha elaborat un 

qüestionari destinat a tot el professorat de la Universitat de 
Barcelona, per ta l de portar a terme un estudi relatiu a I'ús i 

mancances existents relacionades amb les noves tecnolo
gies. La seva analisi sera útil per al plantejament de futures 

campanyes de formació. 
Servei d'Assessorament Metodologic (SAM). Aquest servei 

atén consultes de metodologia d'investigacló i l'Oficina 
d'lmpuls a la Recerca de la Divisió V hi deriva ra les deman
des d'ajut que Ji arribin. La procedencia de les persones 

que demanden assessorament ha estat majoritariament 

de les divisions 1 i V, i de grups que han rebut els ajuts del 

Programa d 'innovació docent. Predom inen els assessora
ments puntuals, a partir del desenvo lupament de projec

tes, i els relat ius a I'analisi de dades. L'octubre de I'any 
2000 es varen comem;ar a posar en marxa dos nous ser
veis del SAM que són complementaris al ja existent: 1) 

Introducció de dades, i 2) Analisi de dades. Desenvolupen 
les tasques deis mateixos professors deis departaments de 

Metodologia de les Ciencies del Comportament (Divisió IV) 
i MIDE (Divisió V). 

Jomades sobre Metodologia en Recerca Educativa. La Comis
sió Organitzadora va ser coordinada. des de I'ICE, i s'adre

¡;aven al professorat de la Divisió V, als investigadors I 
documenta listes interessats en la recerca educativa i als es

tudiants de tercer cicle. 
CoI'laboració amb I'EAPN. D'acord amb I'encarrec fet des de 
l'European Assoclation of Poverty Network (EAPN-España), 

I"CE va portar a terme l'avaluaci6 de la 13 Muestra europea 
de organizaciones de lucha contra la pobreza y la exclusión 
social, sota el lema ~La erradicación de la pobreza y la exclu

sión en el cuarto mundo~. Amb tal finati tat, es varen elaborar 
instruments tipus de qüestionari i es va lliurar a I'EAPN 
I'in forme final d'ava luació. 

Recerca: grups I projectes 

Recerca El centre educatiu, context problematic per al pro

fessorat d'ensenyament secundari obligatori. Analisi de fes 

Fundacions i altres entitats I 195 

causes I eleboració de propostes per promoure el canvi insti
tucional I professional. 

El projecte d'aquesta recerca va rebre una subvenció de la 11 

Convocatoria d'ajuts a projectes de recerca educativa I de 
documentacló per a grups no consolidats de la Divisió de 

Ciencies de l'Educació de la Universitat de Barcelona 
(1999-2001). L'equip d'investigació esta format per: Serafi 
Antúnez (Coordinador), Carme Albadalejo, M. Teresa Angue

ra, Pau lino Carnicero, M. Teresa Calen, Albert Grau i, com a 
becari, Juan Jose González. 

Objectius de caraeter general: 

• Analitzar la situació del professorat que imparteix ense
nyaments d'ESO en institucions escolars públiques i priva

des de CataJunya pel que fa a la seva percepció sobre la 
situació de desmotivació i de desends que viu, la seva sa
t isfacció en el treball ¡ la seva autoestima. 

• Identificar fins a quin punt aquesta sltuació i percepcions 
són generalitzades o si es donen especialment en determi
nats contextos, condicions o col·leetius. 

• Descriure, analitzar i coneixer les causes d'aquelta situació 
i de les cultures dominants en els centres d'ESO per ava
lua r la seva incidencia en la vida persona l I professional del 
docent i en les caraeterfstlques del marc Institucional en el 

qual treballa. 

Aquesta recerca es va iniciar el mes d'octubre de 1999 I flns 
ara s'han desenvolupat tasques de revisi6 bibliograflca, dls
cussió del marc teoric, formació interna de les persones de 

I'equip investigador i capacitació de les persones col·labora
dores, elaboració i aplicació d'un qüestionari, elaboració d'un 

banc de dades a partir del buidatge codificat de les respostes 

als qüestionaris i primeres analisis exploratories. 

Grup de Recerca Consolidat: Ensenyament 
i Aprenentatge Multimedia 

Aquest grup, reconegut pel Comissionat per a Universltats i 
Recerca de la Generalitat de Catalunya, esta adscrit a 
l'Institut de Ciencies de l'Educació de la Universitat de Barce

lona. Les tasques prinCipal s del grup, Interessat a aprofundir 
en les possibilitats d'utilitzar el multimedia en el procés edu
catiu, són la creació i aplicació de noves eines en els proces

sos d'ensenyament/aprenentatge i la utilització de les tecno
logies de la informació i la comunicació per a I'ensenyament I 

I'aprenentatge d'idiomes. 
Cinc deis integrants d'aquest grup desenvolupen les seves 
tasques al mateix ICE: ~els professors Jose Luis Rodríguez 
HIera, Anna Escofet Roig i María José Rubio j les becaries 

Mem~ Espanya i Oiga Herrero; a mes tambe hi pertanyen 
cinc persones no adscrites a I'ICE (Aurora Bel, Begoña Gros, 
Joan Mateo, Jordi Quintana i Inés RuiZ). Altrament, tambe 
compta amb la col·laboració puntual de diverses persones en 

diferents proj ectes de recerca. 
Les aetivltats mes rellevants dutes a terme durant aquest 

periode són: 

• Organització de la segona edició del programa de Master 
Multimedia Educatiu, adscrit a I'ICE. 
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• Organitzacl6 del segon bienni del programa de Doctorat 
Multimedia Educatiu, adscrit al Departament de Teoria i 

Historia de l'Educació. 
• Comite organitzador de les III Jomades Multimedia Educa

tiu, en que es van presentar 100 treballs (comunicacions i 

posters). 
• Coordinació de la Xarxa Tematica Multimedia Educatiu, re

coneguda per la Direcdó General de Recerca de la Genera

IItat de Catalunya . Aquesta xarxa reuneix sis grups amb 
una important trajectoria en el camp del multimedia edu
catiu. Cinc d'aquests grups pertanyen a universitats cata

lanes (tres a la UB, un a la UPC, un a la UOC i un a la UAB) i 
el sise es el grup italia adscrit a l'Istituto di Tecnologie Di
dattiche del Consiglio Nazlonale delle Ricerche (GE!Oova). 

• Publlcadó del segon número de la revista electrónica Inte
ractive Educational Multimedia, en lIengua anglesa. 

• Disseny i desenvolupament de projectes TEAM (tecnolo
gies en la docencia universitaria) de la Universitat de Bar

celona. 
• Participadó en les. tasques de docencia i coordinadó del 

master interuniversitari UB/UPC codlrigit per Jose Luis Ro
driguez IIIera, Disseny d'Apllcacions Multimedia. 

A mes de totes aquestes activitats, s'ha treballat en set pro
jectes d'investigació i desenvolupament subvendonats per 
entltats nadonals i europees, i han aparegut 2 publicaeions. 

Grup de Recerca per a /'Estudi del Repertori Lingüístic 

(GRERL) 

El GRERL és un deis grups integrants de la xarxa tematica 

L 'educació lingüística; la formació d'ensenyants en sltuacions 
multiculturals ¡ multilingües, encap<;:a lada per la Universitat 
Autónoma de Barcelona, I aprovada pel Departament d'Uni
versltats i Recerca de la Generalitat de catalunya en la convo

catoria de I'any 2000 (en formen part 16 grups de recerca de 10 
universitats diferents). Aquest Grup ha contin uat desenvolupant 

les activitats relacionades amb dos projectes d'investigadó ini
dats en anys anteriors que es traben en diferents fases de rea
littadó (num. 1 i 2), i ha obtingut finan<;:ament del Minlsteri de 
Ciencia i Tecnologia per a un de nou (num. 3): 

• Developing IIteracy in different languages and contexts 
(1996-2001) 

Membres: Liliana Tolchinsky (investigadora principal) i Me
lina Aparici. Membres assodats: Joan Perera, Noemi Arge
rlch i Elisa Rosado. La recerca forma part d'un projecte més 
ampli, coordinat per la prof. Ruth Berman, de la Universitat 

de Tel Aviv, en el qual partidpen grups de cinc altres parsos 
(EUA, Fran<;:a, Israel, Paisos Baixos i Suecia). Projecte fi
nam;at per la Spencer Foundation (Chicago. EUA), els seus 
resultats prindpals han estat difosos a través deis tres vo
lums de Working Papers in Developlng Literacy across 

Genres, Modalities and Languages, volum 1 (Tel Aviv, 
1999), volum II (Tel Avlv, 1999) i volum III (Barcelona, 
2000) i en breu veuran la lIum dues noves publieadons. 

• Processament I organització discursiva de textos expositius 
orals i escrits (1999-RED-S020- lA). Gener 2000 - desembre 
2001. 

Membres: Joan Perera (investigador prinCipal), Carme 
Arbonés, Joan Busquets, M. LJuIsa Carbonell, Marcel Fité I 
Pilar Monné. Becaria d'investigació: Elisa Rosado. Mem

bres associats: Liliana Tolchinsky, Melina Aparici i Noemi 
Argerich. Projecte finam;at per la Divisió de Ciendes de 

l'Educació de la Unlversitat de Barcelona, ha divulgat els 
seus resultats mitjam;ant dues publicacions. 

• Recursos lingiiístics de despersonalitzadÓ: perspectlves 
trans/ingüística, evolutiva i didáctica (B502000-0676) (2001-

2003). 
Membres: Joan Perera (investigador principal), Carme Bui
san, Mlquel 5iguan, Li liana Tolchinsky, Carme Arbonés, 

Uuisa Carbonell, Marcel Fité i Pilar Monne. Investigadora 
associada: Harriet Jisa (Universltat de Lió, Fran¡:;a) . El pro

jecte, en la fase inicial, esta finan<;:at pel Pla nacional 
d'investigació cientifica, desenvolupament i innovació tec
nologlca. Direcció General d'Investigaci6. Ministeri de 

Ciencia i Tecnologia. 

A més de desenvolupar els projectes, els membres d'aquest 
grup han participat en diversos congressos i seminaris i han 
realitzat 11 publieacions (Ilibres i articJes). 

L'estudi "Serveis pera la infancia" 

L'Institut de Ciendes de l'Educadó de la Universitat de Bar

celona, per conveni amb I'Área d'Educació de la Diputaeió de 

Barcelona, ha elaborat I'estudi Serveis per a la infancia que 
s'ocupa d'analitzar les causes per les quals cal endegar pro
jedes educatius flexibles i diversos per atendre els infants de 

menys de tres anys i lIurs famílies, a la vegada que presenta 
alternatives de millora i d'innovació per a aquesta mena de 

serveis. Aquest estudi, iniciat el setembre passat, s'editara i 
presentara publicament la propera tardor. 

L'objectiu principal de l'estudi és proporcionar Informadó per 
proposar modalitats de serveis per a la petita infancia i les 

famílies que es puguln endegar des del món municipa l. Per 
aixo s'ha revisat una important quantitat de treballs i expe
riendes sobre el tema, i s'ha elaborat una pro posta de mo· 

deis de serveis susceptibles d'implementar en el territori. 
També s'ofereix una amplia baterla de recursos a traves de 

fadlitar cerques sobre el tema a Internet . Paral ·lelament s'ha 
confeccionat un nou inventari de serveis escolars del primer 
cicle d'educació infantil, a fi de poder-lo contrastar amb 

I'inventarl anterior corresponent al curs 1997-1998. 
L'equip de treball esta format per: Ángel Fomer, director 

(Departament de Metodes d'Investigadó i Diagnóstie en 
Educadó), Fina Recasens (Departament de Teoria 50ciol6gl

ca, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciencies 50cia ls), i 
Sra. Conce Acedo (Regidora d'Educació de l'Ajuntament de 
Granotlers). 

Estudi "La utilització de les tecnologies de la informadó 
en la formació permanent del professorat. 
Aplicació a rICE de fa Universitat de Barcelona" 

Aquesta recerca esta desenvolupada per un equip plurldisd
plinari en el qual participen técnics en formació permanent 



del professorat de l'Instit ut de CiE!ncies de l'Educació de la 
Unlversitat de Barcelona I experts en tecnologles de la infor

mació. L'equip esta format per A. Sans (director), C. Albala
dejo, J. Fraile, J . Caja, 1. Echebarría, R. Becerra, E. Rivera, F. 
pérez. En aquesta segona fase, s'ha incorporat a I'equip C. 

Buisan . Durant el present curs s'esta duent a terme la seva 
segona fase. 

Els objectius princi pa ls d 'aquesta segona fase són: 

• Aprofundir en els aspectes teorics que donen suport a la 
formació permanent no presencial mitjan~ant les tecnolo
gies de la informacia i anali tzar I'estat actua l de les dife

rents aplicacions en la formació del professorat . 

• Analitzar com es poden t ransformar les modali tats de for
mació permanent presenclals (forum, grups de t reball, in
formació) aplicant les tecnologies de la informació i conej

xer la infraestructura, dificultats ¡ avantatges, els usuans 
potencials, els professlonals necessaris, els costos de ca
dascuna d'e lles per decidir quines poden tenlr un maj or in
teres d'aplicació. 

• Dissenyar una o diverses aplicacions deis t res aspectes, 
experimentar-les i avaluar- les. 

Aetivitats dutes a terme: 

• La creació d'un sistema de prospecció de necessitats de 
formació de l professorat . 

• L'elaboració d'instruments d'avaluació d'activitats de for-
mació. 

• La creació de sistemes de t ractament estadíst ic de les da
des obt ingudes. 

I L'analisi de plataformes de t re bali cooperat lu. En particular 
s'han fet proves amb BSCW. 

Grup de Recerca ¡ Formació en Temes Transversals 

El Grup de Recerca sobre Temes Transversa ls treballa en el 

mar~ de l projecte Estrategles per al desenvolupament deis 
eixos transversals del currículum i esta format per professors 
en actiu deis diferents nlvells educati us. Membres del grup: 

Dolors Casas Gómez (IMEB. Roure Clot), Josep ViJaro 1 
Camps ( lES. Palleja), Montse Santacana I Fabre (lES. Baix 

Penedes-EI Vendrell ), Gemma Domenech Burjachs (CEIP. 
Canlgó), Conrado Jiménez Quintana (CEI P. L'Alzina -Molins 

de Rei), Elisabet Quesada i Marsa (CEIP. Ca rli t -Barcelona ), 
Martina Ma lo Herranz (lES . Consell de Cent-Ba rcelona), Car
men García Barra gan (C Erp . Joan Sa mpera 1 Torras-Les 
Franqueses). 

Objectius generals: 

• Crear una base de documentació, bibliog rafia i d'expe-
rh~ncies sobre els elxos transversals del curr ícul um. 

• Reflex ionar sobre el concepte d'eixos transversals i de 
transversa litat curricular. 

• Reflexionar sobre el paper deis eixos t ransversals dins 
I'educació en valors. 

• Elaborar pautes per reflexionar i debatre els eq uips de pro
fessorat sobre el potencia l educatiu deis eixos trans

versa ls. 
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I Aprofundir en estrategies metodologiques per introdulr els 
eixos t ransversals en els diferents projectes educatlus. 

I Elaborar, aplicar ¡ avaluar materials dlssenyats per tractar 

els eixos transversals en els diferents nivells de concreció 
del currículum. 

Activitats dutes a terme: 

I Publicació: Palos, J. (Coord.); Casas, D.; Domenech, G.; 

García,C.; Jimenez, c.; Quesada E.; Santacana, M.; Vilaró, 
J. (2000): Estrategias para el desarrollo de 105 temas 
transversales del currículum. Barcelona: Horsori-ICE-UB. 
Col. "Cua dernos de Ed ucación", 31. 227 pago 

I Disseny i actualització de la pagina web del grup: 
www.ub.es/ice/programes/transversals. 

I Elaboració de propostes didactiques i seguiment d'ex
periencies aplicades a centres d'educació infantil i pri
maria. 

I Assessorament al centre CEIP Sagrada Familia de La Lia

gosta per a la introducció deis eixos transversals en el cen
tre. Aquest assessorament continua el proper curso 

I Disseny de la recerca ~Concepte i estat del t ractament deis 
eixos t ransversals del currículum en la practica deis cen
tres d'educació infantil, primaria I secundaria de Catalu

nyaH

• S'ha dissenyat i enviat a tots els centres de Cata
lunya una enquesta. 

I Consolidació de la proposta de tallers sobre els eixos trans
versals com a estrategies per apropar i desenvolupar 
aquests temes als centres educatius. 

Estudi "Aprendre en xarxa. Estudi sobre les xarxes 
d'intercanvi de coneixements de Catalunya" 

Aquest estudi, promogut per la Fundadó Bofill i l'lnstitut de 
Clencies de "Educadó de la Universitat de Barcelona, esta 
coordinat pel professor Fernando López Palma. Són mem
bres delgrup investigador: Encarna García lUan, Celia Herre

ro, Vicenta Pechoan, Rafael Juncadella, Josep Palos ¡ Pablo 
Palmero. 

El projecte té com a objectius: 

I Realitzar un estudi de la situació de les xarxes de Catalu

nya analitzant les caraeterístiques deis participants, el con
text de les diferents xarxes i els equips d'animaciÓ. 

I Influir en la mi llora del funcionament de les diferents xar

xes per tal que, a través de la reflexió sobre la practJca, els 
equips d'animació -i les xarxes en general- facin un salt 
qualitat iu en el seu funcionament. 

I Context ualitzar les xarxes dins el panorama historie de la 

cultura popular a Catalunya. 
I Tenir una panoramica de les xarxes a nivell europeu ¡ mun

dial , i veure que tenen les xarxes catala nes en comu amb la 

resta i quins són els seus t rets diferendadors. 
I Estudiar com fomentar la particlpacló d'aquells grups 

que tradicionalment no participen en altres activitats cul

turals . 
I Realitzar un inventan d'experiendes practiques i caraete

ritzar noves metodologies d'aprenentatge en la transmis
sió de coneixements. 
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Activitats dutes a terme: Estudi global sobre I'experienda de 
les xarxes d'intercanvi de coneixements de Catalunya; web 
sobre els diferents apartats de I'estudi; i triptics sobre els as

pectes practics més re llevants de I'estudi (com es fa una xar
xa, la descoberta de sabers, I'intercanvi de sabers, exits I 
problemes de I'aprenentatge en xarxa, el primer dia que es 

fa el curs, com aprendre a aprendre i com ensenyar). 

Estrategles per al millorament de f'educació 
I la formació d'adults en contextos regionals (SAEDA) 

Aquest projecte europeu d'investigació I'han reali tzat durant 

els anys 1998-2000, dlns del Programa Sócrates de la Co
missió Europea, les universi tats de Barcelona (EJ, Lovaina 
(B), Montpeller (F), Patron (G), la CEDE de Frascanti (1) I 

I'IRRSAE de la Val! d'Aosta (1). El projecte, coordinat per 
I'IRRSAE, consisteix en una investigació comparada dirigida 
a la millora de I'educació deis adults abordant I'estudi de les 

necessitats, de les politiques, de I'oferta i de I'accés en 
I'amblt de I'educació deis adults en les quatre regions 
d'Europa estudiades: Catalunya a Espanya, el Llengua

doc-Rosselló a Fran¡;a, la regló de Patras a Grecia i la Va ll 
d'Aosta a Italia. 

El Comite investigador a Cata lunya esta coordinat per Fer

nando Lopez Palma (ICE-UB). En son membres: Rocio Cas
tiñelra López, Encarna Garcia Hlán, José Antonio Garcia 

Suárez (UBl, Antoni González Senmartí (URl, Celia Her rero, 
Vlrtuts Jiménez (Dept. de Benestar Social), Luz Lemos 

(Dept. de Benestar Social ), Cristina Marin (Dept. de Tre

bal!), Carme Martinez Roca, Margarida Massot (UAB) i María 
José Rubio (UB). 

La participació en el projecte de diferents institucions i re

glons de la Unio Europea respon a I'exigencia de donar al 
projecte una dimensió europea, amb la finalitat d'aprofitar la 
realitzacio de I'estudi per a I'enriquiment reciproc derivat de 

la cooperadó entre els paisos, tot respectant les especi fici
tats reglonals. La publicado final del projecte, feta enguany, 
s'ha traduit a les lIengües deis quatre paisos partidpants en 
la investigadó. 

Programa de formadó del professorat universitari 

El curs 2000-2001 s'ha reactivat la Secdó d'Universitat de 
I'ICE. El mes d'abril prenia possessló com a cap d'aquesta 
Secció el Dr. Salvador Carrasco Calvo, procedent del Depar

tament de Sociologia i Analisi de les Organitzacions. Amb la 
Idea de refon;ar una acdó mes eficient i oberta a tota la Uni
versitat, el nou Reglament de l'lnstitut preveu la participació 
d'un representant de cada divisió i del Rectorat en els organs 
de Govern de I'ICE 1, especialment, en la programació de la 

formació pedagogica del professorat universita ri per part de 
la nova secció. 

AllIarg d'aquest curs s'han dut a terme actuadons orienta
des vers una major coordinació amb els responsables deis 
Plans de millora docent de les divisions de la UB i amb els 
deis diferents organismes que intervenen en el camp de la 

formació del professorat universitari dins la UB. S'observa 
una certa dispersió en aquest terreny i es necessita una clari-

ficació de competencies luna simplificació d'organismes de. 

dicats a la formació del professorat, en benefici d'una oferta 
ben articulada de formació; d'una política proactiva de su

port a la docencia a través de la formació inicial i permanent 
del professorat universltarl; i d'una major optimitzacló deis 
recursos disponibles. 

Des de I'ICE es valora molt positivament la impecable i estre. 
ta coHaboració mant lnguda amb el GAlU amb motiu de la 

gestió deis projectes d'innovació referits a formació del pro
fessorat i la positiva experiencia de coordinació mantinguda 

amb el Centre de Sants, el Centre d'lnformatica, UBMedla i 
GAIU, en I'organ ització deis cursos sobre TIC. 

Aquest esfo~ de coordinado interna dins la UB ha anat pa

ral·lel a la col·laboracio que s'ha establert amb els ICE de la 
UAB i UPC en la realitzacló del I Congrés Internacional de Doce
ncia Universitaria; Innovació i la celebradó del seminari '1tine
rari de formació pedagógica del professorat universitariN. 

Actuacions de la Secció: 

• Prepara ció del JI Congrés Internacional sobre Docencia 
Universitaria i InnovaCió, amb la participació, tambe, de 
I'ICE de la Universitat Rovlra i Virgili. 

• Postgrau "Innovació a la Docencia UniversitarIa": Curs de 
formacia inicia l de professorat novell de la Divisió 11, enca
rregat i dirig it pels doctors Vicem; Benedito I Francesc 

Imbernon. L'experiencia ha permes fer el disseny d'una 

nova linia d'acdó en la formaci6 inicial deis docents univer
sitaris. 

• Postgrau HEducació en el fleure .· direcció i gestióN: Curs 

coorganitzat, m itjant;ant conveni, amb la Fundació Catala' 
na de I'Esplai; partidpants: 22 alumnes. 

• En col·laboraciÓ amb els ICE de la UB, UAB i UPC, s'ha coor
ganitzat un seminari sobre un possible "Itinerari de forma 
ció pedagógica del professorat universitario. Hi van partici· 

par com a convidats Uz Beaty i Gunnar Handal, del Regne 
Unit i Noruega, respectivament. 

• Preparació del seminari "Gestión de la calidad en la educa
ción: capacitación para dirigentes de la enseñanza-o 

S'adret;a a directius de centres docents de la República 
Argentina i fou encarregat per la Coordinadora de Asocia
ciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina 
(CORDI EPJ. 

• Coorganització de 31 cursos, en el marc de la convocatoria 
d'ajuts per a formadó del professorat universitari del Mi
nisteri d'Educació, Cultu ra i Esports, de I'any 200 1, en 
coHaboració amb UBMedia, GAIU, Centre de Sants, Centre 

d'Informatica i el mateix ICE, que en gest iona la lnscripciÓ, 
la certificació i I'administradó economica. 

• Organització, en coHaboracló amb el GAIU i UBMedia, d'un 
Curs on line de docencia universitaria, adre¡;at a professo
rat universita ri vinculat a projectes de grups d'innovació 
docent reconeguts per la UB. 

• Alllarg del curs, I'ICE ha mantingut diversos contactes amb 
professorat responsable deis projectes d'innovadó docent, 

per a la gestió deis ajuts de formació de les convocatóries 
del GAIU per delegadó d'aquest gabinet. La participado de 
I'ICE en el disseny de la convocatoria d'ajuts a projectes de 

formació per a innovad6 va permetre introduir algunes 



prior itats que havien estat treballades prev iament amb el 
vicerectar de Docencia i Estudiants d'aleshores i amb els 

responsables deis plans de miUora docent de les divisions. 
• En la línla de suport Institucional, s'ha col ' laborat amb els 

responsa bles de les divisions en I'organització de Jomades 

sobre les TIC en la docencia universitaria (divisions n, III I 
IV) i en I'arganització de formació per al desenvolupament de 

programes d'acció tutorial, en coHaboració amb el GOU, en 
diversas ensenyaments de la Universitat de Barcelona . 

• En col· laboració amb la Secció de Recerca Edu cativa de 
I'ICE, s'ha fet una detecció sobre necessitats de formació 
en les TIC, per mitja d'una enquesta per via electrónica, í 

s'ha obtingut resposta de 600 professors . 

Formaci6 de professorat d 'escoles d 'adults 
(conveni DGFA/ICE-UB) 

Amb data 19 de j uny de 2000 es va signar un conveni de 

coHaboracló entre el Departament de Benestar Social de la 
Genera litat de Catalunya i I'I CE de la Un iversitat de Barcelo

na per a la formació de professorat d'escoles i aules de for
mació de persones adultes. El professor José Palos és el 

coordinador de les activi tats derivades d'aquest conveni. 
Les accio ns per desenvolupar són: 

• Col ·laborar en la detecció de necessitats de formació per-
manent deis formadors de persones adultes i en la recerca. 

I Elaborar un pla de formacio de formadors de persones adul
tes per a un període de t res anys (2001-03), que permeti do

nar orientacions i eines per a la millora de la practica docent. 

• Organitzar cursos, j omades, seminaris i altres activitats. 

Activitats realitzades: 

• En I'ambit Cursj taf/er de formacl6 sobre Dldactica de la 
Tecnologla s'ha impartit el Curs de formaci6 per a profes

sors de I'ambit de Matematiques, Ciencia i Tecnologia (ge
ner de 2001).Tema: oid¡ktica de la Tecnología . 

• En I'ambit Curs de formació sobre Didactica de les Ciencies 
Socials s'ha imparti t el Curs de formació per a professors 

de I'ambit social i participació. (febrer de 2001) . Temes de
senvolupats: Els museus com a recurs didact ic; l es sorti
des i els itineraris urba ns com a recurs didact ic; El film i el 

documenta l com a recurs didact ic. 

• Curs de formació de I'ambit de Llengua i Comunicació 
(mar¡; de 2001) . Temes desenvolupats: La imatge, una 
lectura predictiva; Com t reballar la lIengua a través deis 

textos literaris. 
• Jornada El tractament de la diversitat de capacitats i 

I'autoaprenentatge com a estrategia en la formació de les 

persones adultes (man; de 2001). 

Altres activitats 

Premi PAU VlLA i Premi d'ínvestigació educativa XAVIER GIL 

Durant el present curs s'ha dut a terme la convocatoria del 
14e Premi Pau Vi/a dest inat a reconeixer les iniciatives i els 
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treballs fets en I'ambit educatiu que contríbueixin al coneixe

ment i respecte del medí geografic i natural. La convocatoria 
es fa en els matelxos termes que en les ultimes edicions. El 
treball Reus, capital delBdix Camp, presentat per I'IES Joan 
Gulnjoan de Riudoms, guanyador del13e Premi Pau Vi/a, ha 

estat coeditat per l'l nstitut de Ciencies de I'Educacl6 (ICE 
UB) i l'Ajuntament de Reus. 
1 Premi d'investigació educativa Xavier Gil: Aquest curs s'ha 

treballat per redactar-ne les bases i convocar-lo mo lt aviat , 
en record de la seva memoria i per impulsar la recerca en 
aquest ambit, que té greus mancances. 

Semlnari Llengües i Educació 

En el marc d'aquest seminari s'han realitzat les següents ac
t iv itats: 

a) Seminari Llengües i Educació: Tasques relacionades 
amb el Seminari que s'han realitzat alllarg d'aquest curs 

academic: 

• Preparaci6 del volum Llengües i Educació. L'aportació 
del Seminari de Sitges, que inclou ets indexs (de semi

naris, d'autors i de materies) deis vlnt-i-cinc anys de 
sem inaris i els discursos pronunciats en I'acte de cele

bració del XXV aniversarl i d'homenatge al Dr. Slguan. 
• Preparaci6 del volum d'actes del XXII Seminario Tema: 

HPlurilingüisme i educació: els reptes del segle XXI". 

• Preparació del XXIII Semina ri, amb el tema "Ensenyar 
lIengües en la diversitat i per a la diversitat". 

• Per coJ.laborar en les tasques de traducció i gestió de 
textos que generaran les intervencions previstes de 
caracter tele matic, s'ha signat un conve ni amb la Fa 
cul tat de Traducció de la Universitat Pompeu Fa

bra per tal que estudiants d'aquesta Facultat puguin 
reali tzar practiques a I'ICE de la Universitat de Bar

celona. 
b) III Simposi Llengua, Educació í Immigració. Tema: 

"Integració sociocultural i comunitat educativa", coorga
nitzat pels ICE de les universitats de Girona i de Barcelo

na . S'hi presentaren 6 ponE!ncies i 15 comunicaclons i es 
debateren dues taules rodones. 

e) Any Europeu de les Llengües: Amb aquesl motiu s'ha prepa· 
ral un oonjunt d'activilals que es desenvoluparan en els primers 
mesas del proper curs académic: 

• Celebració del Día Europeu de les Llengües (setembre 
de 2001). Presentació de les actlvitats de I'ICE amb 
motiu de l'Any Europeu de les Llengües. Taula rodana 
sobre "Una escala plurilingüe per a una societat pluri
lingüe~ 

• Web HUna porta oberta a lesllengúes: Obertura d'una 
secció, dins del web de I'ICE, sobre plurilinguisme i 

educació (setembre 2001). 
• Col-loquis Te/ematics sobre Plurilingúisme i Educació. 

Creació d'una revista-fórum semestral dins la web Una 
porta oberta a les lIengues (setembre 2001). 

• Curs de postgrau en Educació Plurilingüe per a profes
sors d 'educació infantil, primaria, secundaria I d'a
dults, gestors i planificadors lingüistics, i investigadors 

(febrer 2002). 
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Publlcaclons 

L'ICE ha adquirit el compromís d'editar conjuntament amb 

I'ICE de la Universitat Autónoma de Barcelona la Revista de 
Didáctica de les Ciencies Socials. Respecte a les coHeccions 

destaca el se9üent: 

a) Cuadernos de Formación del Profesorado. Educación Se

cundaria (lCE-VB I Horsori) 
Col·lecció iniciada el curs 1997-98, fins ara s'han editat 

15 tftols en qué es tracten les assignatures comunes i les 

princlpals didactiques específiques. 

b) Cuadernos de Educación (ICE-VB / Horsori) 

És la col ·lecció que defineix millar la línia editorial de 

I'ICE durant els últims anys. Durant aquest curs s'han 

edltat: 

Estrategias para el desarrollo de los temas transversa

les del currículum, coordinat per José Palos. 

• Habilidades sociales: Educar para la autorregulación, 
coordinat per Isabel Paula Pérez . 

La evaluación educativa, su práctica y otras metáfo

ras, coordinat per Joan Mateo Andrés. 

• Cine y literatura. Relación y posibilidades didácticas, 

coordinat per Gemma PUjals i M. Celia Romea. 

• La incógnita de la educación a distancia, coordinat per 
Antoni Badoia i Josep Maria MominÓ. 

e) Materiales para la Innovación Educativa (ICE-VBI 
GRAÓj 

Durant el curs 2000-2001 s'ha editat : 

• Matemáticas y educación, coordinat per N. Gorgorió, J. 

Deulofeu, A Blshop. 

Com en anys anterlors, s'han fet noves edicions de di

ferents titols. És de remarcar que s'ha fet I'edició 3a 

del titol Cómo trabajar los contenidos procedimentales 
en el aula, coordi nat per Antoni Zabala. 

d) Altres publicacions 
S'han editat també: 

Guia per a I'ava/uació i la prevenció deis riscos als la
boratoris de practiques de química. Coeditat amb 

l'Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) 

de la Universltat de Barcelona. Aquest t itol ha estat 

enviat a tots el departaments de ciencies de les uni

versitats deis Paisos Catalans. En aquest moment 

s'esta treballant per fer-ne una edició electrónica que 

es posara a les pagines web de I'ICE i de I'OSSMA. 

• L 'espai urbá, un recurs per a fa PMstica. XIl Trobada 
de Pfastica, coordinat per Jordi Caja Francisco. 

Les dones I les filosofies (CD-ROM), coordinat per C. 
LUnas, A. Massó, Ma J. Sánchez. 

Estudis Hispanics 

DIRECTOR 

Salvador Claramunt 

COORDINADORA 

M. Rosa Vila Pujol 

Durant I'any academic 2000-2001 es va impartir el49 Curso 
de Estudios Hispanicos, Lengua y Cultura Españolas para 

Extranjeros que es va desenvolupar del 6 d'octubre al 6 de 

maigo El curs ha comptat amb la participació de 27 profeso 

sors i de 649 alumnes de 44 paisos diferents. 

El programa per a I'obtenció del Diploma de Estudios Hispá

nicos així com les xifres corresponents a les inscripcions rea, 
litzades es detallen tot seguit: 

Mati!roa Estudlant5 

Lengua Española (obligatoria). 200 classes 

Quatre matérles de cultura espanyola per escollir, 
200 classes 

España IIctua l: sociedad e instituciones 

Lengua y cultura cata lanas 

La poesía española desde la Edad de Oro 
a nuestros días 

La prosa narrativa española desde Cervantes 
a nuestros dills 

Literatura hispanoamericana 

Historia general España {lIntigua y media} 

Historia general Espafla 
(moderna y contemporánea) 

Historill del arte español (antigua y media) 

Historia del arte español 
(moderna y contemporánea) 

Geografía espaflola 

Actulllidad económica esp<lñola 

Cine español 

Lectura de textos narrativos contemporáneos 

573 

153 

119 

37 

51 

98 

>O, 
214 

96 

192 

133 

78 

197 

53 

Tanmatelx, els estud iants que només cursen Lengua Espa· 

ñola poden obtenir, mitjancant el corresponent examen, el 

certificat de suficiencia en aquesta lIengua. 

Estudis Hispilnlcs ha coHaborat en la formació lingüística 

deis estudiants del programa ERASMUS am b dues edicions 

deis cursos de lIengua espanyola instrumenta l que han 

comptat amb 296 i 242 estudiants respectivament. 

Juntament amb els cursos assenyalats, s'han impartit 14 

cursos Intensius al lIarg de tot el curs academic amb un total 

de 633 estudlants matriculats. L'oferta formativa es comple· 

ta amb els cursos especials que es detallen tot seguit: 

Nom del curs Estud,ants 

Español para los negocios 26 

Conversa r en español 29 

Escribir en español 32 

Lengua y cultura españolas 39 

Preparación del examen DELE 38 

DELE: (Diploma de Espallol como l engua Extranjera) del IJ\5tiluto C~rv~ntes. 



Institut d 'Estudis Andorrans 

DIRECTORA 

Marta Bertran Casado 

RESPONSABlE OEl CENTRE DE BARcelONA 

Ester Armengol Aleix 

L'IEA esta integrat per tres centres: la seu central al Principat 

d'Andorra, el Centre de Toulouse a Franc;a, i el Centre de 

Barcelona . 

En I'ambít de la rece rca, I'Institut d'Estudís Andorrans ha 

marcat unes línies própies adaptades a les necessitats del 

Principat i amb aquest objectiu s'han creat el Centre de Bio

díversitat, el Centre de Recerca Sociológica i, el gener de 

2001, va entrar en funcionament el Centre de Ciencies de la 

Terra. 

Per poder desenvolupa r les dlferents investigacions i estudis 

aquests t res centres de l'Institut mantenen una estreta rela

ció amb el món universitari, especialment el catala. 

Act ivitat 

Com a tasques propies desenvolupades pel Centre de Barce

lona durant el curs 2000-0 1 cal esmentar : 

• Actualitzaci6 del fitxer de dades d'estudiants universitaris 

del Principat d'Andorra que cursen els seus estudis a 

Espanya, Fran¡;a i Andorra. Aquestes dades serveixen per 

elaborar en col 'laboració amb el Ministeri d'Educació, Jo

ventut i Esports del Govern d'Andorra les estad ístiq ues uni

versitar ies oficlals, per proporcionar lIistats unive rsitaris 

per criteris varis a entitats que ho demanen, ofertes de fe i

na, per exemple, i per fer arribar informació als mateixos 

estudiants sobre ofertes educatives i laborals, beques, ac

tes, entre d'altres. Durant el curs 2000-01 s'ha n actualitzat 

1.590 fitxes d'estudiants. 

I Recerca i emmagatzematge deis plans d'estudls de les dife

rents universitats (Saló de l'Ensenyament, pagines web ... ) 

a fi d'actualitzar la Guia d'estudls universitaris que es poden 

cursar a Catalunya, a algunes universitats franceses (Mont

peller, Perpinya i Toulouse) i a Andorra, i que l'lnstitut pre

para i fa arribar als estudiants preuniversitaris del Principat . 

• Atendre i orientar les visites. El centre és un lIoc de trobada 

i suport per als estudiants d'Andorra i un punt d'informació 

per a les persones interessades en el Principat. Durant 

aquest curs 2000-01 s'han rebut 603 visites. El moti u més 

freqüent ha estat fer liS de la biblioteca. 

I Manteniment i ampliació del fons bibliogrMic del Centre de 

Barcelona que esta a disposlció de qualsevol consultor in

teressat en tematiques andorranes. Actualment hi ha elas

sificades 2.343 fitxes sobre temes d'Andorra entre llibres, 

articles, separates, etc. Aquest curs s'han realitzat 13B 

préstecs. 

I Organització conjun ta de l'IEA amb el Govern d'An

dorra, com cada any, del Dia d'Andorra que es va cele

brar el la de gener de 2001 al Palau de la Generalitat 

amb la participació del M.1. Sr. Marc Forné, cap de Go-
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vern d'Andorra, del M.H. Sr. Jordi Pujol, president de la 

Generalltat i el M.1. Sr. Pere Cervós, ministre d'Edu

cacló, Joventut I Esports i president de l'lnstitut d'Es

tudis Andorrans. El programa constava d'una part 

academica amb dues presentacions: el lIibre de Pedro 

Sol ves Elements per definir un model de relació entre la 

Unió Europea i Andorra, a carrec del M.1. Sr. Estanislau 

Sangra, ministre de Flnances i Interior d'Andorra; i, la 

revista "habitats" del Centre de Biodlversitat de I'IEA, a 

carrec del Sr. Martí Boada. 

• Elaboració del ~Butlleti EstudiantW com a nou mitja de co

municació i eina d'informació, divulgació i intercanvi dirigi

da a tots els estudiants. 

• Realització de diverses trameses tant de l'lnstitut d'Estudis 

Andorrans com d'altres institucions del Principat d'An

dorra, com el Programa de la 17a Universitat d'Estiu, el 

programa del 3r Congrés Internacional de Medi Ambient, la 

revista "hab itats" i el "Butlletí Estudiant". 

Publ icacions 

• Estadístiques universitarles, curs 1998-99 
• "habitats", núm.l. Novembre 2000 

• "habitatsH
, núm. 2. Maig 2001 

• Guia d'estudis universitaris 2001-2002 

• "Butlletl Estudiant", núm. O. Estiu 2001 

Institut loan Lluís Vives 

PRESlDENT 2N SEMESTRE 2000 

Excm. i Magfc. Sr. Fernan do Romero I Subirón 

Rector de la Universitat Jaume 1 

PRESIOENT IR SEMESTRE 2001 

Excm. i Magfc. Sr. Antoni Caparros i Benedicto 

Rector de la Universitat de Barcelona 

SECRETAR1 EXECUTIU 

Sr. David Basora i Bosch 

L'In stitut Joan Lluís Vives és una xarxa d'universitats de Ca

talunya , País Valencia, IIles Balears, Catalunya Nord I Andor

ra. Potencia la coordinació de la docencia, la recerca i les ac

tivitats culturals; fomenta la mobilitat universitaria; impulsa 

programes d'actuació en diversos ambits; organitza activi

tats propies; promou I'ús de la lIengua catalana, denominada 

també valencia, i té presencia nacional i internacional com a 

grup d'universitats. 

Per poder desenvolupar tota aquesta tasca es porten a terme 

els programes permanents i programes temporals, aquests 

encaminats a aconseguir els objectius de coord inació, presen

cia i intercomunicació. 

Els programes permanents són: el de Comunic.ació i Imatge, 

el de Coordinació d'Activitats Culturals, el de Coordinació 

d'Activitats d'Estiu, el de Doctorat, el Orac, el deis Estudiants 

¡ les Estudiantes, el de Gestió Esportiva, el de Llengua, el de 

Programes Socials, el de Publicacions, el de Solidaritat i Coo
peració Internacional i el Web. 
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Activitats 

Durant el curs 2000-2001 algunes de les activitats que es 

poden destacar són: 

• I Trobada deis departaments de Matematiques de les uni
versi tats de l'lnstitut Joan LJuis Vives, a l'Escola Superior 
de Tecnologia i Ciendes Experimentals de la Universitat 
Jaume l. La Trobada va coincidir amb la celebració de l'Any 

Internacional de les Matematlques. Hi van participar 37 
persones de 10 universitats. 

• Jornades .Universitats per la pau" i acte les universitats 
per una cultura de pau. les jornades van tenir lIoc a la Uní

versitat Jaume I i van comptar amb l'assistEmcia de 120 
persones. L'objectiu va ser reunir alguns deis principals 

centres i universitats on es treballa en la investigadó per la 
pau, per tal de fer un balan<; del que s'ha realitzat fins ara, 

debatre el marc conceptual des del qual les universitats 
han d'assolir la responsabilitat de treballar per la cultura de 

la pau, i encarregar a una comlssló la redacció del manifest 
. Unlversitats per la pau .. de castelló. 

Aquest manifest es va presentar a I'acte Les universitats per 
una cultura de pau que va tenlr lIoc a l'Auditori de Barce lona I 
va aplegar mes de 1.500 persones del món polític, academiC, 

cultural i de la societat en general. Cal destacar la presencia 
del conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informa
ció de la Generalitat de Catalunya; el conseller d'Educació ¡ 

Cultura del Govem de les lIIes Balears; I'alcalde de Barcelo
na, Ila vicepresidenta del Parlament de Catalunya, entre al
tres. Així mateix, a I'acte hi va asslstir la majoría deis rectors 

de I'IJLV luna representadó de rectors de la resta d'univer
sitats de l'Estat espanyol. 
Les universitats per una cultura de pau va ser retransmes en 

dlrecte pel portal digital de notícies VilaWeb, i pel canal Cata
lunya Cultura de I'emissora Catalunya Radio. L'acte va tenir 
un notable resso a la premsa, tant els dies previs a ,'acte com 

després de la seva realitzaciÓ. Concretament, es va comptar 
amb el suport de 24 mitjans de comunicació, que van cobrir 
informativament I'esdeveniment. 

• Jornades . la universitat de la societat de la informació: les 
noves tecnologies de la informacló i la comunicació i do

cencia universitaria», realltzades a la Universitat Jaume 1; 
s'hi varen presentar 32 comunicacions diferents deis diver
sos projectes i actuacions que s'estan duent a terme a les 
nostres universitats en aquest ambit. 

• Debat universitari _La universitat a I'estat de les autono
mies .. , El VIe Debat es va celebrar a la Universitat Jaume I i 
va comptar amb la participació de 70 persones. Cal desta
car la participació en el debat deis representants d'Uni

versitats de la Generalitat Valendana, de la Generalitat de 
Catalunya i del Govern de les llles Balears, i del secretari 
d'estat de Política Cientlfica i Tecnologia del Govem de 
I'Estat espanyol. 

• Jornades esportives. les jomades, celebrades a la Univer
sitat de Barcelona, van constar d'una competició esportiva 
amb la participació de 240 esportistes de les nostres unl
versltats i dues jornades mes, una dedicada a la recerca 
esportiva universitaria i, una altra, als credits de lliure elec-

dó en materia esportlva. En aquestes dues sessions de tre
ball s'hi van inscriure, respectivament, 34 i 24 persones. 

• 1 Jornada sobre Terminologia i Serveis Lingüístics, reafltza_ 
da a la Universitat Pompeu Fabra i coorganitzada per 
l'lnstitut Joan Lluis Vives i l'Institut Interuniversitari de lin

güística Aplicada (lULA), va comptar amb la participadó de 
prop de 150 persones. 

• VII Debat Universitari, celebrat a la Universitat de Barcelo
na, va tractar el tema de la convergencia europea del siste

ma universitari, el tema central de la conferenda europea 
que ha tingut lIoc a Salamanca i que també sera el de la 
trobada sobre educació superior del mes de maig a Praga. 

Hi van participar 130 persones. 

• El III Forum Arc Mediterrani va tenir lIoc a Maó entorn del 
tema Universitat i medi ambient. El Forum va comptar amb 
la participadó d'unes 80 persones de diversos ambits. 

• Reunió deis sindics de greuges de les universitats de J'IJLV 

a la Universitat Rovlra i Virglll on es van presentar els ab
jectius i activitats de l'Institut Joan Uuis Vives. A la reunió 

van ser-hi presents 14 síndics i sindiques de les universi
tats de l'lJlV. 

Escala d'Id iomes Moderns 

DIRECTORA 
Francesca Mestre Roca 

CAP O'ESTUOIS (EN FUNCIONS) 

Oliver Strunk 

GERENT 

Joan Ramon Santesmases Bresco 

l'EIM, durant el curs 2000-01, ha continuat en la linía habi
tual d'aquests darrers anys d'assumir la tasca de servei a la 

UB i a la comunitat universitaria en I'ensenyament d'idiomes. 
En un afany d'adaptar-se a les necessitats que es van pro

duint, I'EIM ha diverslficat la seva oferta i ara, a part deis 
cursos ordinaris extensius (de setembre a juny) ofereí)( un 

bon nombre de cursos intensius quadrimestrals, intenslus 
d'estiu (juny i juliol) i cursos extraordinaris de diversos 
ambits d'interes per a les dlferents ti t ulacions. 

Qualsevol col ·lectiu unlversitari pot demanar a I'EIM un curs 
específic deis id iomes que s'imparteixen i es mira de do
nar-hi resposta. Són habltuals els cursos que s'organitzen 

per a estudiants de la UB becats Erasmus, així com per als 
Serveis Cientificotecnics, entre d'altres. 

Amb aquest mateix esperit, la diversificadó de I'oferta inten
ta abastar la totalitat deis Campus de la UB: Pedralbes, Edifi· 
ci Central, Vall d'Hebron, MediCina-Casanovas i Bellvitge. 

L'EIM participa activament en el reconeixement de credits de 
lIiure elecció per cursos d'idiomes, tant per als que confor
men tota I'oferta de I'EIM, com examinant la documentacló 

deis cursos realitzats en altres centres previament acordats 
en Junta de Govern. 

Quant al reconeixement per a cursos d'idiomes realitzats 

en qualsevol altre centre, I'EIM fa examen s per ta l de ga· 
rantir la possibilitat de reconeixement de credits de lIiure 
elecció. 



Professorat 

El nombre total de professors que han imparti t cursos ha es

tat de 66. A més s'ha comptat amb 9 col·laboradors docents: 

Angles 41 

Alemany 14 

Arab 

Frances 12 

Italia 3 

Portugues 

lapones 

, 
Tota' 75 

Estud iants 

El nombre tota l d 'estud iants matriculats en el curs 

ZOOO-2001 ha estat de 5.197. La dlstribucló segons la t ipo lo
gia de cursos ha estat 3.899 en cursos ordinaris, 378 en cur

sas intensius i 920 en cursas específlCS. Segons la sit uació de 
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quatre d'angles, dos d'alemany i un de frances, portugues i 
rus, Per id iomes, la distribucló és la següent: 

FranC~5 
16,7 % 

rofessorat de ¡'EIM. DIslrlbucló per secclon 

",S '1'0 

• lndou el professo<at d'P.rab, lapo,*, ¡ RltS. 

I 
Ang lés 
56,1 '1'0 

I'estudiant, s'han matriculat 4.756 membres de la UB (4.205 

estudlants, 66 professors, 50 PAS I 435 antics UB) i 441 de 
fora de la UB (125 estudiants I 316 titulats). 
Per Idiomes, la distribució ha estat la següent: 

Nombre d·.,studlants Cursos ord,n¡m5 Cursos ,nlens,us Cursos espec,f,cs 

Anglés 3.334 

Alem/lny 867 

Árab 16 

Francés 690 

Italia 155 

Japones 39 

Portugues 12 

,,, 
" 

Tot.1 5.197 

Estud,ants de l'ElM Curs 2000-01 

• 

Indou el professorat d'Arab, lapones I Ponugues. 

I 
Ang les 
64,2 % 

2.303 

766 

16 

585 

11' 
39 

74 

3_899 

233 798 

52 49 

9) 12 

39 

12 

10 

378 .2. 
Proves de nivell 

En total s'han fet 1.786 proves de nivel! que, per idiomes, 

s'han repartit de la següent forma: 93 d'alemany, 1.560 
d'angles, 95 de frances, 17 d'italia, 3 de japones i 18 de rus. 

Altres activitats 

Servei d'Assessorament Lingüístlc 

Des de I'any 1988 I'EIM té en marxa un SefVei d'As
sessorament Ungüístic (SAL) que té per objectiu ajudar pro
fessors, Investigadors j personal de la UB a presentar escrits 
de tota mena ~articles, conferencies, participacions a con-
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gres sos, cartes, informes, etc. - en lIengües estrangeres amb 

els nivells de correcci6 i qualitat exigits en els forums inter

naclonals. 

Aquest servei té una seu a l'Edifici Central i una altra a la Fa

cultat de Blologia, ambdues molt actives. Els costos deis res

ponsables del servel s6n assumits per I'EIM (amb I'ajut del 

Vicerectorat de Recerca) i els de les feines realitzades, per 

aquells que les sol·lIciten. 

Com a extensi6 d'aquest servei, a partir del juliol de 1999, 

I'EIM va obrir un Centre d'Assessorament Lingüistic al Pare 

Científic de Barcelona (Ed ifici Cúpules) . 

Centres d'autoaprenentatge de lJengües 

L'EIM, juntament amb el Servei de Llen9ua Catalana, té en 

funcionament dos centres d'autoaprenentatge de lIengües, 

un a la Facultat d'Economiques i un altre a la Biblioteca del 

Campus Vall d'Hebron. A mes, I'EIM es responsable de 

I'organització d'un tercer centre d'autoaprenentatge a la Fa 

cultat de Filología (Edifici Central). 

L'objectiu principal d'aquests centres es que I'estudiant que 

no té temps per assistlr a cursos d'idiomes pugui , ell sol amb 

I'ajut deis materials preparats als centres, practicar i millorar 

el seu nivell. És també un exceHent complement per als es

tudiants d'idiomes. 

Servei Extern d'Idiomes 

Ateses les necessitats quant a idiomes de diferents 

col·lectius de professionals, tant de la UB com del món de 

I'empresa, I'EIM ha organitza t un servei extern d'id iomes 

que es dedi ca a impartir cu rsos d'idiomes a les propies 

seus deis usuaris, segons les seves necessitats específi

ques, alx l com també a determinats co l·lect ius professio
nals. 

Cursos d'estiu 

Durant I'estiu de 2001 s'han impartit 44 cursos (17 intensius 

de 120 hores I 27 cursos específics de 40 hores ) amb un total 

de 782 estudiants distribui ts per idiomes en 95 d'alemany, 

409 d'anghes, 128 de frances, 81 d'italia, 16 de neer1andes, 8 

de noruec, 29 de portugues, 7 de suec i 9 de grec. 



Fundacions patrimonials 

Fundació Universitaria 
Agustí Pedro i Pons 

Composició del patronat 
(a 15 de maig de 2001) 

PRESIOENT 

Anteni Caparrós Benedicto 

Rector de la Universitat de Barcelona 

V¡CEPRESIOENT 

Josep Laporte Salas 
President de la Reial Academia de Medicina de catalunya 

SeCRETARl 

Josep A. Bombf Latorre 
Dega de la facultat de Medicina 

V""'es 
Victoria Glrona Brumós 
Degana de la Facultat de Farmacia 

Agustín Gonzá lez Gallego 
Dega de la Facultat de Filosofia 

Joan EHas García 

Dega de la facultat de Matematiques 

Ricard Oliver Bover (en funcions) 
Sotsdirector del Conservatori Superior de Música del 
Uceu de Barcelona 

M. Teresa Roig Ferrer 

Directora del Conservatori Superior de Música 
(Ajuntament de SeN) 
Miquel Salicrú Pages 
Dega de la facultat de Biologia 
Coloma Lleal Galceran 

Degana de la Facultat de Filología 
Blai Sanahuja Parera 

Dega de la Facultat de Física 
Pedro Clavero Paricio 
Dega de la Facultat de Geografia i Historia 

Pere F. Santanach Prats 
Dega de la Facultat de Geologia 

Carmen Panchon Iglesias 
Degana de la Facultat de Pedagogia 
Ma Carmen Giménez Segura 

Degana de la Facultat de Psicología 
Fidel Cunill Garcia 

Dega de la Facultat de Química 

Activitats de la Fundaci6 

Convocatória de les beques 

A la sessió de la Junta de Patronat del dia 15 de maig de 2001 

es van convocar 10 beques de 2.000.000 PTA (12.020,24 ) 
brutes cadascuna. La quantitat establerta com a ajut d'e
quipament és pel mateix valor d'anys anteriors, 1.000.000 PTA 
(6.010,12 ). 

Els primers 20 milions de pessetes es distribueixen, segons 
els Estatuts de la Fundaci6, de la següent manera: 

• 50 % del total esmentat, per a lIicenciats per la Facultat de 
Medicina de la UB. 

• 10 % del total esmentat, per a llicenciats per la Facultat de 
Farmacia de la UB. 

• 10 % del total esmentat, per als lIicenciats per les facultats de: 
Biologia, Física, Geologia, Matematiques i Química, de la UB. 

• 10 % del total esmentat, per als lIicenciats per les facultats 
de: Filologia, Filosofla, Geografia i Historia, Pedagogia i Psi
cologia, de la UB. 

• 10 % del total esmentat, per a titulats superiors pel Conser
vatori Superior de Música de l'Ajuntament de Barcelona. 

• 10 % del total esmentat, per a titulats superiors pel Con
servatori Superior de Música del Liceu de Barcelona. 

L'adjudicadó de beques es decideíx a partir de les actes pre
sentades per les comissions d'avaluació. Aquestes comis
sions estan integrades per: 

• Medicina: el dega I tres professors 

• Farmacia: el dega i tres professors 
• Citmc/es: els degans de les cinc facultats 
• Uetres: els degans de les cinc faculta15 

• Conservatori Superior de Mus/ca de l'Ajuntament de Barce
lona: la directora ¡tres professors 

• Conservator/ Super/orde Música del Liceu de Barcelona: el 
director i tres professors. 

L'adjudicació de I'ajut d1nstrumental es decideix entre les sol·li
cituds presentades pels centres interessa15, en el termini esta
blert, i per unanimitat deis membres del Patronat amb veu i voto 

Adjudicac/ó de les beques 

El detall deis ajuts ator9a15 durant I'exercici 2000-2001, per 
un import de 16.000.000 PTA (96.161,94 ) brutes i assig-
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nats a la sessló de la Junta de Patronat del dia 8 de febrer de 

2001, és el segOent: 

• 10 beques d'l.500,OOO PTA brutes cadascuna (9.015,18 ( ), 

als següents candidats: 

• Dos tltulats superiors pel Conservatori Superior de Musica 
de ,'Ajuntament de Barcelona; una lIicenciada per la Fa

cultat de Farmacia de la Universitat de Barcelona (UB); un 
lIicenclat per la Facultat de Física de la UB; un lIicenciat 
per la Facultat de Geografia i Historia de la UB (per renun

cia passa a una Ilicenclada per la Facultat de Filosofia); 
cinc IIlcenclats per la Facultat de Medicina de la UB. 

. 1 ajut per a equipament d'1.000,OOO PTA (6.010,12(): 

• Facultat de Filologia de la Unlversitat de Ba rcelona (De
partament de Filologia Catalana). 

Fundació Montcelimar 

Creada I'any 1934 per Joaquim Cusí Furtunet com a insti
tució beneficodocent de ca racter particular. Per ordre mi-

nisterial de g de desembre de 1964, i a instancia del funda_ 

dor, la Universitat de Barcelona s'integra al patronat de la 
Fundadó. 

Amb finalitats educatives i de recerca, el seu Patronat ha es
tat constituit, fins al 4 de juny de 2001 pel rector de la Uni

versitat de Barcelona com a president, el vicerector d'Econo
mla I Organitzacló com a vicepresident, el secretari general 
de la Universitat de Barcelona com a secretan, i el president 

de la Divisló de (iencies de l'Educació, I'alcalde de Montgat i 
la filia del fundador com a vocals. 

Fundació Guasch-Coranty 

Va ser InstituIda I'any 1947 per voluntat testamenta ria 
de la professora de dibuix ¡pintura Emilia Coranty. la Fun

dació va ser dotada amb un conjunt de béns mobles i 
immobles amb I'objectiu de promoure la docencia de les 
disciplines artístiques. En el seu patronat pa rt icipen la UB, 

l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, I'A
cademia de Belles Arts San Jorge i la Junta de Museus de 
Barcelona . 



11. 

ACTIVITAT 
INSTITUCIONAL 

Invcstidurcs de doclors honoris causa 

Activitat cultural 

Congressos, simposis, jornades ¡conferencies 

Antics UD 

C laustre de Doelon de la UD 

De I'activitat institucional de la Univcrsilat són scmpre 

destacables les invcstidurcs de doclors honoris causa; 

aquest eurs han rebul aquesta distinció el Dr. Carlos 

Eyzaguirre i el Dr. Miquel C ivil. L. ' aclivilat cultural ha 

estal molt amplia amb el ja tradicional Cicle de Mú sica, 

difel"cnts exposicions, activilats teatrals ¡conferencies. 





Investidures de doctors honoris causa 

Alllarg deis últims anys la Universitat de Barcelona ha inves
tit professors, polítics i artistes que han destacat per la valua 

de la seva aportació. Tots són prestigiosos experts recone

guts ampliament en el seu ambit de trebal!' 

La UB, en els seus Estatuts, estableix que la Unlversitat pot 
conferir el doctorat honoris causa a persones rellevants en 
els ambits academic, cientific i cultural. Quan la UB atorga un 

doctorat honoris causa esta reconeixent la valua professional 
de la persona investida, i també la projecciÓ del seu magiste

ri i les bones relacions que aquesta manté amb la Universi
tat. També significa que aquesta persona ha respectat i de

fensat els principis de la UB, com ara els de IlIbertat, demo
cracia, justícia i igualtat. 

La Universitat de Barcelona va conferir el 22 de febrer de 
2001 el grau de doctor honoris causa al professor de la Uni

versitat d'Utah Carlos Eyzaguirre en un acte academic ce
lebrat al Paranimf. La pro posta va ser realitzada pel pro

fessor Arcadi Gual Sala del Departament de Ciencies Fi
siologiques J. 

Carlos Eyzaguirre (Santiago de Xile, 1923) es una figura 
molt destacada i coneguda a I'entorn científic, especial

ment dlns del camp de les neurociencies. L'any 1955, i per 
primera vegada, va descriure amb el professor Kuffler 
I'existencia deis potencials postsinaptlcs inhibitoris, ele

ment clau per a la comprensió del funcionament de la si
napsi química i la integració d'aquesta com a element fo

namental del funcionament del sistema nervlós. A la seva 
trajectoria científica destaca tambe la primera descripció, 

feta I'any 1961, sobre la viabilitatde les preparacions in vi
tro del cos carotidi i el seu nervi pel registre de I'activitat 
quimlosensorial. 

Llicenciat per la Universitat Catolica de Xile (1947), Carlos 

Eyzaguirre ha col-laborat diverses vegades amb la UB: des 
de 1981 manté una estreta relació científica amb professors i 

investigadors adscrits a I'equip de recerca de Neurofisiotogia, 

dirigit pel professor Arcadi Gual, a més de fer diverses esta
des a la Facultat de Medicina i col·laboracions en diferents 
treballs i articles d'investigació. Membre honorad de la Inter

national Society of Arterial Chemoreception, ha estat distin
git amb guardons internacionals com la medalla Cla ude Ber
nard de la Universitat de la Sorbona (1965), entre d'altres, i 

va ser investit doctor honoris causa en Medicina per la Uni
versidad Complutense de Madrid (1975). 

Dimarts 14 de novembre de 2000 va tenir lIoc la sessló 
academica de conferiment del grau de doctor honoris causa 

al catedratic de Sumeriologia de I'lnstitut Oriental de la Unl
versitat de Chicago Miquel Civil, actuant de padrí el cate

dratic del Departament de Filologla Semítica Gregorio del 
Olmo. 
Mlquel Civil (Sabadell, 1926) esta considerat una eminencia 
mundial en el camp de t'epigrafia sumeria. Va iniciar els seus 

estudis al museu del monestir de Montserrat, dotat d'una 
significativa col-lecció de tauletes cuneíformes, on fou monjo 
durant una temporada. Va ampliareis seus estudis a Pa rís i a 

la Universitat de Pennsilvania. Professor de la Universitat 
de Chicago des de 1963, va ser delxeble d'un deis pares de 
I'orientalística, el professor Samuel N. Kramer. Les recer

ques del professor Civil s'han centrat sobretot en I'estudl de 
la Babilonia Antlga. És autor d'obres ja classiques, com la 

Gramatica sumeria o la traducció i t ranscripció del famós 
~Poema del diluvi-. Va ser professor visitant estranger a la 

UB I'any 1993. 



Activitat cultural 

XIV Cicle de Música 

Durant e l curs 2000 -2001 s'han celebrat setze concerts del 
XIV Cicle de Música. Dint re d'aquest cicle, aquest any han 

tingut lIoe tres concerts del 550 Aniversari de la Fundació 

de la Universitat de Barcelona en que han participat, com 

sempre, músics de qua ll tat rellevant , a mes d'interprets 

novells de categorl a molt excepciona l. També aquest curs 
han participat en el Cicle de Música de la UB formacions or
questrals i (orals de diferents universitats europees ¡ ame

ricanes. 

i r concert 
9 de setembre 
Música barroca espanyola en ¡'epoca de Calderón 
Mapa Harmónico 

Aquest concert es va celebrar dintre del XVII Congrés Inter

nacional d'Hlstorla de la Corona d'Aragó 

2n co ncert 
26 d'octubre 

" Los músicos de su alteza" (música barroca espanyola) 
Dlns el Cong rés de la 50cietat Espanyola de Musicología 

3r concert 

16 de novembre 
Recital de violí i piano 
Obres de Ludwig Turina i César Franck 

4r concert 

15, 18 i 20 de desembre 
Concert extraordinari del 550 aniversari de la fundació de la U6 
Obres: Te Deum de M.A. Charpent ier 
Missa de la coronació de W.A. Mozart 

Se concert 
10 de gener 

The chamber strings of Melbourne 

Obres de J.5 . Bach, M. Williamson, J. Sibelius i F. Schubert 

5e concert 
15 de febrer 
Orquestra Ars Medica 
Cor Ars Anlmae 

Missa en sol majar de Franz Schubert i ,Concert per (1 dues 
flautes I orquestra de corda d'Anton Stamitz 

7e concert 
8 de mar¡; 
Quartet Afrodisax 

Obres de J. Francaix, Singelée i Pedro Iturral de 

8e concert 
29 de marc; 
Trio Valentía 
Obres de R. Gerhard i F. Schubert 

ge concert 
19 d'abril 

SBS Radio and Televlsíon Youth Orchestra 
Obres de 5aint-Saens, Glazunov, Rodrigo, Sarasate, Falla, 

Prokofiev i Vivaldl 

lOe concert 

25 d'abril 
Agrupaci6 Polifonica de Vilafranca 

Obres de composiclons orlglnals catalanes i harmonitzacions. 
Gluck, Schumann, Brahms i Rossini. 

lle concert 
7 de malg 
Capella de Ministrers- Música ant iga espanyola 

Trobadors, una oda a I'amor cortes 

12e concert 

10 de malg 
Cor Contrapunto Vocale 

Jove Orquestra de Flgueres (Secció Ficar is) 

De concert 
23 de maig 

~Sweelinck" Orquestra de la Universitat d'Amsterdam 

Obres: Des Knaben Wunderhorn de Mahler; Simfonia núm. 6 
"Patética" de Txa ikovski 

14e concert 

20 de juny 
Western IlIlnois University 

Jazz Studio Orchestra 61g Band 

El XIV Cicle de Música a la Universitat s'ha clausurat amb la 
t radicional opera; aquest any ha estat una obra de Cimaro

sa: Chi dell'altri si veste presto si spoglia, els dies 27 i 28 de 



juny. Ha estat representada per l'Au la d'Ópera del Conserva
tor! del Ueeu i s'encarrega de la direcció artíst ica la eantant i 

professora del ConselVatori del Liceu Carmen Bustamante. 

Els Jullols a la UB 

Dins les aetivitats culturals de Els Juliols a la UB del 2000 
s'han organitzat els següents actes : 

• El 2 de j uliol se celebra a l'Aula Magna I'acte d'inauguració 
de la sa Edició ~ E ls Juliols de la UBN amb la conferencia del 

Prof. Edward Soja de l'Escola d'Urban isme de la University 
of California (UCLA) : " Postmetropolis. Una introdueció a la 

transforma ció de les metropolis del segle XXI. N L'acte de 
cloenda deis cu rsos va tenir lIoc el día 20 de juliol a la ma

telxa aula. 
I El 4 de j uliol, Bo'nnes Academy Ban&Pipers, d'Escocia, va 

oferir un concert de música popular escocesa. 
EI 6 de j ulio l va actuar el Coro Gospel de Ba rcelona. 
I L'l1 de ju liol va actuar Enrique Tellería , bandoneó. 

I El 12 I 13 de ju liol va actuar el grup Mard uix Ti telles amb 
I'obra L'auca d'Ester sense h, 

• ;mprovisació per a titelles, adaptació de I'obra de Salvador 
Espriu . 

• EI19 de j uliol va actua r la Liverpool Youth Orchestra . 

EXposicions 

Durant I'act ual curs academie l'Edífici Historie ha acollit un 

total de nou exposicions, promogudes pel Vicerectorat 
d'Activitats i Promocló Cu ltura ls . 
Del 16 al 21 d'octubre es va presentar al Claustre de Lletres 

I'exposició Wladyslaw Reymont, premi Nobel de Literatura 
1924, organitzada pel Consolat de Polonia . 

Del 18 al 28 d 'oct ubre, al passadís del Para nlmf es va expo
sar una coHecció de fotografíes sota el t ítol ~Testimon is de 

I'exill espanyol a Mexic", promoguda per les catedres Uuís 
Companys i José M. Va lve rde . 

Del 9 al 12 de novembre, I en el marc de la Setmana de la 
Ciencia, va teni r lIoc al vest ibul de l'Edifici Historie la III 

Exposlció de Bolets (Fongs I Líquens), en col· laboració amb el 
Centre Especial de Recerca en Biodiversitat Vegetal 
(CERBIV) i la Societat Catalana de Micologia. 

Del 20 al 25 de novembre i coincidint amb les "IV Jornadas 
de Investigación y Desa rrollo Tecnológico en Gestión de Re

siduos Radiact ivos" es va instaHar al vestibul de l'Edifi ci 
Historie I'exposició "Terra-Innova 2000", organitzada per 
ENRESA. 

Del 30 de novembre al 9 de desembre es va presentar al ves
ubul de l'Edifici Historie I'exposició "Universitat de Barcelona 

550 anys: evolució d'una institucióN, en el marc deis actes 
amb mot iu del 550 An iversari de la Universitat de Barcelona. 
L'exposició va mostrar els documents historics, personatges i 

objectes emblematics, des de la fundaeió d'aquesta Universi 
tat fins avui. Simultanlament, es va editar un facsím il i estudi 
del Privllegi de la Fundadó de la Universitat de Barcelona. 

Del lS al 30 de man; es va presentar, també al vestíbul de 
l"Edifici Historic, I'exposició ~Els altres eiutadans de Barcelona", 

organitzada per la Fundació Altarriba, Amics deis Animals. 
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Del 19 d'abril a 1'11 de maig, el vestíbul de l'Edifici Historie 

acollí, així mateix, I'exposició: "Puig ¡ Cadafalch. Una epoca t 
una obra", organltzada coincidint amb la proclamadó de 
I'any 2001 ~Any Puig i Cadafa lch~. 

Del 23 al 27 d'abril es van exposar a la galeria del Paranimf 
els treballs presentats al Coneurs Dlbusport, organitzat, com 

cada any, pel SelVei d'Esports de la nostra Universitat. 
Del 19 al 24 de setembre es presenta al vestíbul de I'Edlfld 
Histor ic I'exposició "Tresors bibliografics de la Universitat de 
Barcelona", coincidint amb el XXII Congrés de l'Associació 

Internacional de Bibllofília, celebrat a ta nostra ciutat. 

Activitats t eatra ls 

L'Associació d'Invest igació ¡ Experimentació Teatral (que és 
t'aula de teatre de la nostra Universitat) va posar en manca 
durant els mesos de setembre a desembre de 2000 un Taller 

de teatre adre1;at a la població reclusa del Centre Penitenciari 
d'Homes ~La Model" de Barcelona, amb I'estrena final per 
pa rt deis intern s de I'obra Césa r, es necesario que hablemos. 

L'AIET també ha continuat amb la publlcació periodica de la 
revista '''Assaig de Teatre". 
S'han representat diverses obres teatrals durant aquest 

curs, entre les quals destaquen: Universiquee??!! del grup 
Agit -prop de I'AIET; j, Qku pes al Museu del Prado d'Albert Mi
ra ll es, t raduccló al catala de M. Josep Raqué. 

Art 

Com cada any s'ha tet la compra d'obres als alumnes més re

marcables de la Facultat de Belles Arts, que passen a formar 
part del patri monl de la Universltat PATRIM 200 l. 

S'ha continuat restaurant els quadres (ci nc aquest any) que 
la UB té en cessió del Museu del Prado. Periodicament, per
sonal del Museu ha vingut a Barcelona per veure I'estat de 

les obres restaurades i s'ha mostrat d'acord amb els treballs 
rea litzats. 
S'ha ende9at la restauració de part deis sostres del corredor 

del Paral1imf i del co rredor que uneix a la planta baixa els pa
t is de Lletres i de Cieneies . 

Aul es de la Gent Gran 

Continuen amb exit i augmentant el nombre d'Aules de la 
Gent Gran. Actualment hi ha 8 grups amb aproximadament 

450 persones a cada grupo El dia 16 d'octubre va tenir Iloc al 
Paranimf I'aete d'inauguració del curs durant el qual la ca 
tedratica de Literatura Castellana, Dra. Rosa Navar ro, va 

pronunciar la conferencia: ~Personajes li terarios de carne y 
hueso~. Els cursos de les AUGG van tenlr la seva cloenda el 
día 8 de jUl1y, també al Paranimf, amb la conferencia: Ellle

gat del segle XX, a ca rree del bioquímic i professor emerit de 
la Universitat de Houston, Dr. Joan Oró. 

Visites 

Du rant el curs academic el Gabinet d'Activitats Institucionals 

i Protocol ha organitzat, acoll it i conduit les visites programa-
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des a l'Edificl Historic de la Universitat de Barcelona. Entre 
d'altres, han visitat la Universitat la delegació de la Universi
tat Hosei (Japó), la delegació de la Tribuvak University de 

Katmandú, una representacló de I'OIT de Ginebra, la delega
ció de la Universitat Catolica del Perú, alguns membres del 
Karolinska Instltute d'Estocolm, la delegació de la Universitat 
de la Paz, els Amics de Barcelona Historica, J'Escola Pau Ca

sals luna representació de la Universidad Nacional Autóno

ma de México. 

Subvencions 

Des del Vicerectorat d'Activitats i Promoció Culturals, s'ha 
subvencionat les 14 corals que aquesta Universitat patrocina. 
A més, per als concerts del 550 Aniversari de la Fundació de la 

Universitat de Barcelona s'han finan¡:;at les despeses del mun
tatge deis tres concerts realitzats. També s'han subvencionat 
les It Jornades de les Corals Universitaries, organitzades per 
SAFDR el dia 12 de maig al Paranimf de la Universitat. 

Altres activitats subvencionades han estat: I'exposició ~Artis

tes del personal de la UB", realitzada a la Facultat de Medici
na; el XVII Congrés Internacional d'Historia de la Corona 

d'Aragó; l'Aula de Poesla per a I'organització de les V Joma
des de Poesia i Mestissatge; i també es va atorgar una sub
venció al Grup de Teatre Akelarre de la Facultat de Filologia 

per als actes de la Setmana de Sant Jordi. 

Actes academics 

l'acte d'inauguració del curs academic 2000-2001 va tenir 

lIoc el dla 4 d'octubre al Paranlmf de la Universitat i la lIi¡:;ó 
inaugural amb el titol La gestació d'una institució un iversita
ria: el 550 anlversari de la Universltat de Barcelona ser pro

nunciada per l'Excm. Sr. Salvador Claramunt, catedratic 
d'Historia Medieval I vicerector de la nostra Universitat. Com 
cada any, durant I'acte es van lIiurar els premis extraordina
ris de lIicenciatura i doctorat i les medalles de la Universitat 

de Barcelona als professors i membres del PAS jubilats du
rant el curs anterior. 

EllO de gener d'enguany es va celebrar el 600 Aniversari de 

la Fundació de la Facultat de Medicina. Amb aquest motiu du
rant els actes commemoratius a la Facultat de Medicina, es 
presenta la publlcació d'un facsímil i estudi del Privilegi de la 
Fundació de la Facultat de Medicina de I'any 1401. 

Durant el curs 2000-2001 han tingut lIoc al Paranimf de la 
Universitat els actes de finalització d'estudis de diversos 
ensenyaments com el master en Ortodoncia, la lIicenciatu
ra de Matematiques, la 6a promoció de I'especialitat en 

lnfermeria Obstetricoginecologica (Llevadores), la llicen
clatura de Pslcologia, la diplomatura d'Estudis Empresa
rials i el lIiurament de diplomes als masters de la seva 
area, els estudls del CETT, la lIicenciatura de Filologia 
Anglesa I Alemanya, els estudis de Relacions Públiques i 
Comunicacló, la diplomatura d'Infermeria, la diplomatura 

de Podologla, la lIicenciatura d'Odontologia, la lIicenciatura 
de Farmacia, aixi com I'acte de jurament hipocratic deis lIi
cenclats en Medicina tl'acte d'imposidó de togues als Gra
duats Socials. 

El dimecres 23 de novembre va tenir lIoc al Pa ranimf un aCle 

obert, universitari i dutada, d'homenatge al professor Emest 
L1uch. l'emotiu acte va comptar amb la partidpació de repre

sentants del món academic i politic, com també de la socie
tat en general. 

També en homenatge a la figura i al lIegat del professor 
Lluch, ,'escultor Ricard Vaccaro va realitzar una escultura, ti
tulada Dlaleg, que va ser instal-lada a la Facultat de CienCies 

Economiques I Empresarials en un acte públic el dia 21 de 

juny de 200l. 
Igualment cal esmentar I'acte d'homenatge al professor Joa· 
quim Molas que es va ce lebrar a I'Aula Magna el dia 18 de de· 

sembre, amb moti u de la seva j ubila ció. 

A l'Aula Magna va tenir lIoc el ja tradiciona l acte de reconeixe· 
ment al PAS amb vint- i-cinc anys de servei a la Universitat. 
El dia 19 de desembre, l'Aula Magna va acollir I'acte anual de 

lIiurament de medalles i di plomes al Merit Esportiu que pre· 
mien les persones que han destacat per la seva contribució a 

I'esport dins de la UB. En I'edició d'enguany es van lIiurar 39 
medalles a titulats de la UB que alllarg deis seus estudis han 

acumulat un mini m de dos diplomes al merit esportiu, i 163 
di plomes. 
També es van lIiurar medalles als professors Gaspar Rosselló 

i Jaume Mascaró, per la seva tasca a favor de I'esport univer
sitari, aixi com a la Facultat de Química i a I'INEFC. 

Actes extraordrnaris 

El dijous dia 31 de maig va ten ir lIoc a la bas ilica de Santa 
Maria del Mar un acte so lemne en memoria del rector Antoni 

Caparrós. Hi van intervenir I'actual rector Dr. Joan Tugores, 
el rector de la Universitat de Girona Dr. J.M. Nadal, i el vice
rector d'Activitats Culturals de la Universitat de Barcelona 

Dr. Salvador Claramunt, aixi com els Cors de la Universitat 
de Barcelona i de Ciencies de l'Educacio . 

En el marc deis actes programats amb motiu del 550 Aniver· 
sari de la Universitat de Barcelona, i promoguts pel Vicerec· 

torat d'Activitats i Promoció Culturals, destaca, entre altres, 
I'exposició "Universitat de Barcelona 550 anys: evolució 
d'una institución, inaugurada el 30 de novembre al vestibul 

principal de l'Edifici Historic, i el concert commemoratiu que 
va tenir lIoc els dies 15, 18 i 20 de desembre al Paraniml. 

l'Orquestra de Cambra Nacional d'Andorra, el Cor Magister 
Arte de la Divisió de Ciencies de l'Educació i el Cor de la UB 

van interpretar el Te Deum de Charpentier i la Missa de la co· 
ronació de Mozart. 

També en el marc del 550 Aniversari de la UB esmentarem 
la realització de ~les rutes de la UB~, visites lúdiques a 

l'Edifici Historie, guiades per actors i que van aconsegu ir 
un gran exlt. El dia 25 de setembre es va celebrar, aixi ma· 

teix, una Jornada de Portes Obertes durant la qual el públic 
en general va poder visitar els diferents .espai s de la Uni· 
versitat. 

D'altra banda, el dia 18 de juliol, el Pa lau de les Heures acolli 
el tradicional Sopar Universitat i Empresa, en el decurs del 
qual es van Ihurar els guardons als patrocinadors i mecenes 

de la Universitat de Barcelona ¡ els premis Fundació Bosch i 
Gimpera. 



Congressos, simposis, jornades 
¡ conferencies 

Des del Gablnet d'Activitats Instituclonals I Protocol se cen

tralitzen tes activitats relacionades amb el procés d'orga

nització d'actes insti tuciona[s i es dóna suport organitzatiu, 

logistic, administratiu i de personal, als actes que tenen lIoe 

als espais institucionals de l'Edifici Historie. 

Octubre 

6 i 7 d'octubre. Paranimf 

Jornades de Psicoanalisi 

Organitzades per l'Asociación Española de Psicoanálisis 

16 d'octubre. Aula Magna 

Conferencia a carrec de B. Zaboklicka : "Wladyslaw Reymonr 

Organitzada pel Conso lat de Polonia i el Vicerecto ra t 

d'Activitats i Promoció Culturals 

17 d'octubre: Aula Magna 

Lectura poetica acarree d'Antonio Gamoneda 
Organitzada per l'Aula de Poesía de Barcelona 

23 i 24 d'octubre. Aula Ramón y Cajal 

Meeting INCA 
Organitzat pel Departament d'Ecologia 

23, 24, 25 I 26 d'octubre. Aula Magna 

Simposi: Els exilis en el món en el seg le xx 

Organitzat per la Catedra lIuís Companys/C.iltedra José M. 

Valverde 

25 d'octubre. Paranim( 

Conferencia a carrec de J. A. Duran i Ueida: ~Nous temps, 

nous reptes, noves ¡¡'¡usions, noves oportunitats per a cata

lunya: un projecte per compartir plegats". 

Organitzada per la Fundació GRUP 7 

Novembre 

3 de novembre. Aula Magna 

V Encuentro de Mujeres Poetas: Escritura Femenina i Tra
dición 

Organltzat pel Centre Dona ¡Literatura 

8 de novembre. Aula Magna 

Jornades Europees d'Ensenyament Superior 

Organltzades per la Direcció d'Afers Academics 

10 de novembre. Aula Magna 

1II Forum deis Drets Humans 

Organitzat per la Fundació Solidaritat UB 

13 de novembre. Aula Magna 

I nauguració Forum Mundial de la Televisió Infantil i de les 

Jornades sobre Educació i Comunicació. 

Organitzat per l 'Observatori Europeu de Televisió Infantil 

20, 21, 22 i 23 de novembre. Aula Magna 

IV Jornadas de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 

Gestión de Residuos Radiactivos 

Organitzades per ENRESA 

24 i 25 de novembre. Aula Magna I Aulari de Fi/ologia 

IV Congrés de Periodistes de Catalunya 

Organitzat pel CoHegi de Periodistes de Catalunya 

28 i 29 de novembre. Aula Magna 

Reunió de Degans de Facultats de Matematiques de les Uni

vers itats Espanyoles 

Organltzada pel Deganat de la Facultat de Matematiques. 

29 de novembre. Paranimf 

Conferencia a carrec de Luis Garrido: ~ChiapaS-Méx¡co: 

los retos del pueblo mexicano ante la nueva situación po

lítica" 

Organitzada pel Departament de Teoria i Historia de I'E

ducació 

30 de novembre. Aula Magna 

11 Simposi Prospectiva 

Organitzat pel CDUB 

30 de novembre. Paranim( 

Conferencia a carrec de John Comings: Reflexions sobre 

l'eduCiJció de persones adultes 

Organitzat per la CREA 
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Desembre 

1 de desembre. Aula Magna 
Jornades de comunicació mediatitzada per ordinador en ca

tala 
Organitzades pel Oepartament de Filologia Catalana 

12 de desembre. Aula Magna 

Presentació del premi Sent Soví de literatura gastronomica: 
Sobretaula amb camera fixa, d'Albert Roca arta. 
Organitzat per la Catedra Sent Sovi 

13 de desembre. Aula Magna 
Be. Col-loqui LingOistic de la Universitat de Barcelona 

Organltzat pel Departament de Filología Catalana 

Gener 

11 de gener 2001. Aula Magna 
Acte de presentació de Vilaweb Universitaria 
Organitzat pel Vicerectorat de Política Lingüística 

23 de genero Auditori del Pare Cientific 
Jornada ~QUO VADIS, investigadón universitaria en la Unión 

Europea" 
Organltzada pel Vicerectorat de Recerca 

Febrer 

24 de febrero Paran/mf 

1 Jornades Catalanes per una nova Cultura de l'Aigua 
Organltzades per la Facultat de Biologia 

28 de febrero Aula Magna 
Presentacló del CO-ROM: Viure en un castell de frontera, 
passeig pels segles XI i XII 
Organitzada pel Oepartament d'Historia Medieval, Paleogra
fia i Dlplomatlca I Edlcions UB 

Mar~ 

1 de ma~. Paranimf i Aula Magna 
APAC-ELT Convention 

Organitzada pel Departament de Filologia Anglesa 

7 de ma~. Aula Magna 

Jornada: cap a la convergimda europea del sistema universitari 
Organitzada per l'Agencia de Projectes Institucionals 

15 de ma~. Aula Magna 

Conferencia Inaugural de I'IMUB, a carrec del Dr. Enrique 
Zuazua: "Propagación, concentración y control de ondas" 
Organitzada per la Facultat de Matematiques 

28 de ma~. Aula Magna 
Lectura poetica de Gabriel Planella 
Organitzada per l'Aula de Poesia 

Abril 

3 d'abril. Aula Magna 
Acte de presentacló de I'Agenda 21 
Organitzat pel Departament d'Educació Ambiental de 

l'Ajuntament de Barcelona 

18, 19 ¡ 20 d'abril. Paranimf 
VIII Congrés d'Estudiants de Dret Penal 

Organitzat pel Oepartament de Dret Penal 

23, 24 i 25 d'abril. Aula Magna 

Simposi Internacional d'Homenatge a Leopoldo Alas, Clarín 
Organitzat pel Departament de Filologia Espanyola 

Maig 

4 de maigo Paranimf 

XII Commemoración das Letras Galegas na Universitat de 
Barcelona 

Organitzada pel Departament de Filologia Gallega i Portu
guesa 

10 de maigo Aula Magna 
Conferencia a carrec de Giann i Vattimo: ~Nietzsche y el cris

tianismo" 

Organitzada per la Facultat de Filosofia ¡ la Fundació loan 
Maragall 

14 de maigo Paranimf 

Forum: Nous reptes després del futbol 
Organitzat per la Fundació ReO Espanyol 

21 i 22 de malg. Aula Magna 
lornades de Poesia i Mestissatge: Poesia ¡Humor 

Organitzades per l'Au la de Poesia de Barcelona 

Juny 

1 de juny. Aula Magna 

Col·loqui sobre espai públic, dins el marc de la Primavera del 
Disseny 

Organitzat pel Departament d 'Escultura 

De! 19 al23 de juny. Edifici Histórie 

Actes de la Campanya contra el Banc Mundial. Barcelona 2001 

Organitzats per la Campanya contra el Banc Mundial 

21 de juny. Aula Magna 

lectura poetica de Jorge Urrutia 
Organitzada per l'Aula de Poesia de Barcelona 

D'altra banda, I'Oficina de Cong ressos de la Universi tat de 
Barcelona, en I'acomp liment deis seus objectius de donar su

port tecnic a professors i investigadors en materia d'orga· 
nitzacló de congressos, seminaris, conferencies i altres actes 
de carecter cientificodocent i professional, té com a princi

pals funclons la planificació, allotjament, inscripcions, imat
ge i edició, logística, control pressupostari, protocol, etc. de 
cada congrés. 
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l'Oficina ha realitzat durant el curs 2000-2001 els congres
sos següents: 

Del 7 al 12 de setembre 
XVII Congrés d'Historía de la Corona d'Aragó, celebrat a Bar
celona i Lleida i dirlgit per Salvado r Claramunt del Departa

ment d'Hístória Medieval, Paleografia i Diplomatica, va 
comptar amb 350 participants. 

Del ID al15 de setembre 

Transporters 2000, celebrat a Barcelona i dirigit per Marc;al 
Pastor del Oepartament de Bioquímica i Biología Molecular, 

~a comptar amb 200 participants. 

De/27 al 29 de novembre 

III Reunió de Degans I Directors de Matematiques, celebrada 

~ Barcelona i dirigida per Joan Elías del Departament 
d'Álgebra i Geometría, va comptar amb 50 participants . 

Del 12 a/14 de mar¡; 
Social Geographies of Educatíon Changes, celebrat a Barce
lona i dirigit per Fernando Hermindez Hernimdez del Depar

lament de Dibu ix, va comptar amb 35 partícipants. 
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Del 15 j 16 de man; 

Itinerarios de cambios de la educación, celebrat a Barcelo
na í d irigit per Joana Sancho del Departament de Didactíca 

i Organització Educativa, va comptar amb 140 partici
pants. 

DeiS al 8 de maig 
EITG Meeting, celebrat a Girona i dirigit per Joana Planas del 

Departament de Fisiología, va comptar amb 155 partici
pants. 

Del 3 al 7 de setembre 

Summer School on Stochastics and Finance, celebrat a Bar
celona i dirigit per José Manuel Corcuera del Departament 
d'Estadistica, va comptar amb 150 participants. 

19ualment, en la seva funció de facilitar I'allotjament del 

professorat estranger que visita la UB tant per a estades 
curtes com per a estades més lIargues, s'han fet un total 
de 294 reserves als esta bliments hotelers que tenen con
veni amb aquesta oficina. Durant el passat curs 2000-2001 

van ser allotjats 149 professors amb un total de 912 per
noctacions. 



Antics UB 

A partir de I'any 2000 la Universitat de Barcelona, coincldint 
amb el seu 550 aniversari va abrir les portes al seu exalum

nat mitjan¡;ant la creació d'una organització orientada a do

nar servei a aquest important coJ.lectiu de persones. 
O'aquesta manera va néixer Antics UB amb voluntat d'es

tablir el contacte amb els nostres graduats. Per tal d'acon

seguir aquest objectiu es van definir dues línies d'actuació: 

L Creació del carnet de ¡'antic amb una oferta de serveis i 

descomptes que 11 donen un va lor afegit real. 
2. Creació d'una organització al si de la Universitat orientada 

exclusivament a atendre aquest coHectiu universitari. Un 

portal propi al web de la UB permet realitzar tots els 
tramits fonamentals de manera no presencial: inscripció 
electrónica a la borsa de treball, sol·licitud de carnet o 

connexió a Internet, entre d'altres. 

Aquest carnet incorpora avantatges i descomptes en deter

minats serveis d'oci i de formacló peró tambe mitjan¡;ant la 
prestacló de serveis, com ara ofertes de treball i inscripcló a 

la borsa de la própia Universitat. Durant el CUfS 2000-2001 
es van fer uns 1.200 socis i es van rebre mes de 50.000 visi

tes al portal d'Internet; a I'oficina virtual es van dur a terme 
un total de vuit tramits. 

Per que fa als socis del club d 'Antics UB, la seva dlstribució 
per arees de coneixement es correspon, en general, amb 
la que es troba a la mateixa Universitat . Ets motius de vin

culació es poden dividir ctarament entre persones que vo
len un lIigam amb la seva universitat per raons sen tlmen

tals, amb un bon record del seu pas per la insti tució i amb 
una eda t entorn deis 30 anys; i, les persones que s'hi vin

culen en funció deis serveis i avantatges que ofereix el 
carnet. 
La "Revista de la UniversitatW

, elaborada sota la direccló del 

Gabinet de Premsa de la UB, ha modificat progressivament 
els seus continguts per tal d'apropar-se als interessos deis 

seus lectors i s'ha consolidat com I'eina de comunicació escri
ta de la Universitat cap a la societat catalana a la qual vol 

mantenir informada de la seva activitat cientifica, docent I 
cultural. 



Claustre de Doctors de la Universitat 
de Barcelona 

El Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona neix de 

la volu ntat de reu nir els doctors d'aquesta Universitat, per ta l 

de promoure el reconeixement no tan sois cientific sinó tam

bé social i laboral del titol de doctor i fomentar les activitats 

cul turals j de recerca d'aquesta institució; (om també del de

sig de difondre "experiencia i els aven~os científics i profes
sionals deis seus membres. 

El Claust re, constitui't a Barcelona el 26 de gener de 1996, i 

impulsat per ,'equip de govern d'aquesta Universitat, té les 

finalitats següents: 

• Prestigiar el titol de doctor de la nostra Universitat. 

• Djfondre les experiencies deis seus membres i facilitar la 

comunicació entre ells. 

I Contribuir a la política de formació permanent, i de manera 

mes amp lia. 

• Cooperar amb insti tucions, entitats, col·legis professionals 

i associacions amb objectlus similars . 

• Promoure la projeCCió social deis doctors sempre de conformi

tat amb els principis generals de la Universita t de Barcelona. 

Els socis fu ndadors del Claustre de Doctors, presidi t pel rec

tor, es constitu'lren en Comissió Gestora de I'associació du

rant els primers anys d'lm puls I expandiment, d'acord amb el 

que estava previst en els Estatuts. El proppassat mes de no

vembre de 2000 es va celebrar la segona Assemblea General 

de socis, en que es va procedir a I'elecció deis membres de la 

Junta Direct iva. Actualment, el nombre de socis és de 228. 

Junta directiva 

PRESIOENT 

Dr. Joan Tugores Ques 

V¡CEPRESIOENT 

Dr. Albert Biayna Mulet 
SECRETAR¡ 

Dr. Jaume Mascaró Pons 

TRESORERA 

Sra . Anna Rolgé Boté 
V"",,, 

Dr. Jesús González Merlo 

Dr. Claudi Mans Teixldó 

Dr. Miqu el Martínez Martín 

El Claustre de Doctors, per assolir els objectius que li són 

pro pis i també contribuir positivament a potenciar I'interes 

social en els aspectes historics i emblematics conjunta

ment amb la dimensió de renovació i progrés de la UB, ha 

desenvolupat diverses activltats durant aquests darrers 

anys. 

Una de les seves activitats anuals és la convocatoria del pre

mi Claustre de Doctors a tesis doctorals. El premi es va crear 

I'any 1997 per distingir una tesi doctoral que representés 

una aportació rellevant en el camp del coneixement huma I 

per al progrés de la ciencia. Durant el curs 2000-2001 se'n va 

convocar la Va edició i es va fliurar el IV premi al guanyador 

de I'edició corresponent a I'any 2000 Dr. Albert Barbera Uuís, 

del Oepartament de Bioquímica i Biologia Molecular, pel seu 

treball El tungstat: una nova aproximació a la terapeutica de 

la diabetls. 

El Claustre ha celebrat durant aquests anys reunions anuals 

entorn d'un tema d 'especial notorietat i vigencia . Els temes 

escollits han permes reunir membres de la comunitat univer

sitaria i destacats experts i responsables de les diferents ad

ministracions. El 30 de novembre de 2000 va tenir lIoc elll 

Simposi del Claustre de Ooctors sobre Prospectiva en el 

camp de les ciencies de la vida i en els ambits economic, so

cial i tecnologic. 

Igualment, el Claustre de Ooctors participa de manera sig

nificativa en la recuperació d'una antiga tradició, i que la 

Universitat de Barcelona ha volgut recuperar, com es el 

Iliurament solemne del títol de doctor. Cada any, tot coinci

dint amb I'atorgament del titol de doctor honoris causa a 

una de les personalitats escollides per la Junta de Govern, 

la qual apadrina la promoció, se celebra una cerimonia que 

reuneix tots els doctors que han de rebre el seu tito!. El Dr. 

Carlos Eyzaguirre va apadrinar el dia 22 de febrer de 2001 

la prom oció de doctors de I'any 1999. Ourant I'acte anual 

també es procedeix al lliurament del premi Claustre de 

Ooctors a tesis doctorals al guanyador de I'ed ició de I'any 

anterior. 

El desembre de 2000 veu la Ilum pública el segon volum de 

la Col·lecció "Claustre de Ooctors de la Universitat de Bar

celona", titulat Dr. Josep Trueta, esbós d'una obra exem

piar, publlcació centrada en les arees de coneixement de 

les ciencies de la salut, les quals representen una part im

portant i significativa de la Universitat de Barcelona. 





VIQ 
llJ"ll 

l .• 

ANNEX 

Tesis doctorals 

Preses de possessió, promoció, Iloves incorporacions, 
jubilacions i defuncions de mcmbrcs del personal de la 
Un iVCTs itat de Barcelona 





Tesis doctorals 

Doctor¡¡nd/a 

Tito! de la tesi doctoral 
Departament 

Divis ió 1 

ÁLVAREZ FERNANDEZ. Esther 

Developing narratives: a bi/ingual case study. 
Filologia Anglesa ¡ Alemanya 

AHTIJÑANO ALEA, Salvador 

G.K.C. o la llave de fa realidad perdida. Estudio sistemático 
sobre la fundamentación metafísica de las ideas de Gilberto 
Keith Chesterton en Su diálogo con la modemidad. 
Filosofía Teoretica ¡Practica 

BARJAU RICO, Santiago 

La impremta Oliva de Vilanova: les arts delllibre a Catalunya 
entre el Modernisme Ila Guerra Civil. 
Historia de l'Art 

BATLLE GUTlÉRREZ, Maria del Mar 

E/s verbs haver ¡ ésser en la forma ció deIs temps compastes 
de perfet en cata/a. 
Filologia Catalana 

BENITO MONCLUS, Pere 

Senyoria de la terra i tinen!:8 pagesa. Estudi sobre les re
ladons agraries al comtat de Barcelona: de la fi deIs 
sistemes d'explotació dominical als orígens de I'emfiteusi 
(segles xr-x1II). 
Historia Medieval, Paleografía i Diplomatica 

BOHIGAS CONDAL, Mlquei 

Clima i conreu de la vinya a les principals arees vitícoles de 
Catalunya. 
Geografia Física I Analisi Geografica Regional 

BRAGA FERNANDES, Rosall 

Las polft icas de la vivienda en la ciudad de Salvador, Brasil, 
y los procesos de urbanización popular en el caso de 
Cabula. 
Geografía Humana 

BREDLOW WENDA, Luis 

El poema de Parménides. Un ensayo de interpretación. 
Historia de la Filosofía, Estetica I Filosofia Cultural 

BUENACASA PéREZ, Caries 

'" .. 

El patrimonio eclesiástico de la iglesia africana romana: es
trategias de adquisición, acrecentamiento y consolidación 
(s.rav). 
Prehistoria, Historia Antiga i Arqueologia 

CABEZAS LÓPEZ, Joan Manuel 

Etnosistemes i fronteres a les societats africanes, amb 
referencies complementarles a "Europa oriental. 
Antropologia Cultural, Historia d'America i África 

CABRERA RAJO, Slgfredo 

Los "alcaldes mayores N de la provincia de San Salvador en el 
siglo XVI. 

Antropologla Cultural, Historia d'America i África 

CANTOS BOVÉ, Vrctor 

El moviment federal catala a la darreria del segle X1X. 
Historia Contemporania 

CASULLERAS GONZÁLEZ, Sergio 

El aguijón del artista. Las historietas de Carlos Giménez. El 
cómic como instrumento de lucha SQC.iopoJítica en la historia 
contemporánea española. 
Historia ContemporilOla 

CATALÁN MUEDRA, Guillermo 

El realismo Cinematográfico español (1951-1961). 
Historia de l'Art 

CERDA SUBIRACHS, Jordl 

Haglografia catalana medieval, la lIegenda de Sant Amador i 
la difusió del purgatori a Catalunya. 
Filologia Romanica 

CLAVERAS PéREZ, Rosa M. 

Facultad ps{quica y operación vital en el tratado acerca del 
alma de Artistóteles. 
Fllosofia Teorética i Practica 

CREUS VISIERS, Eduardo 

La obra literaria de Fray Antonio de Guevara. 
Filología Espanvola 
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CRIST6fOL ALlUÉ, Javier 
Estudio crítico de la novela policiaca española de postguerra 
(1940-1953). 
Historia Contemporania 

OANTASLé SPINOLA, Noello 
Análise da polftlca de 10CiJlizat;ao industrial no desen
volvimento regional: a experiéncia da Bahia. 
Geografia Física i Analisi GeogrMica Reg ional 

OUTRA ROSSATTD, Noell 
El círculo trinitario: la construcción del conocimiento y la 
historia en Joaquín de Flore. 
Historia de la Filosofia, Estetlca i Filosofia Cu ltural 

FARGAS RIERA, Assu mpta 
Predictlbilltat i impredictibilita t en el sistema grafic del 
catala: el cas de la voca l neutra . I mplicacions didactiques. 
Filologla Catalana 

FARRENY SISTAC, Maria oolors 
El catala a L/eida durant e/s segles xv i XVl a través deIs /libres 
de crims. 
Filologia Catalana 

FElIU MATEU, Uuis 

El déu Dagan a la Siria de I'edat del bronze. 
Prehistoria, Historia Antlga i Arqueologia 

FERNÁNDEZ ALeo RES, Manuel A. 
El animal invisible (la imagen de los animales en los medios 
de difusión cultural). 
Disseny I Imatge 

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Camilo 
O Grande Teatro do Mundo Galego de Ramón Otero Pedrayo 
(Estudio crítico global de ""literatura escénica" e teatral do 
autor, cuns fundamen tos de poética dramática e drama
turxia épicO-Cinética). 
Filologia Romanica 

FERNÁNOEZ PLANAS, Ana M. 

Estudio electropalatográfico de la coarticulación vocálica en 
estructuras VCVen castellano. 
lingüíst ica General 

FERNÁNDEZ ROMERO, Ricardo 

Génesis y formación de un género autobiográfico .' el relato 
de Infancia y juventud en lengua castellana (1891-1942). 
Fllologla Espanyola 

FIGUERAS VALLES, Estrella 

"Pervertiendo" el orden del santo matrimonio. Bígamas en 
México.' siglos XVl-XVll. 

Antropologla Cultural, Historia d'America ¡ África 

FRANZ, Tereslnha Sueli 

De la evaluación de las comprensiones a las estrategias de 
enseñanza: el caso de una pintura histórica brasileña. 
Dlbuix 

FUSSÁ AYUSO, Nllsevady M. 
Las vajillas metálicas del primer milenio a. C. en la Península 
Ibérica. 
Prehistoria, Historia Antiga i Arqueologia 

GARCIA FORTES, Salvador 
La terracota como elemento ornamental en la arquitectura 
de Barcelona. TécnIcas de fabricación, conservación y res-
tauración. 
Pintura 

GARZA MERDDID, Gustavo Gerardo 
Evolución en el paisaje de la Cuenca de México durante la 
dominación española. 
Geografia Física i Anallsi GeogrMica Regional 

GÓMEZ MARTÍN, Belén 
Clima y turismo en Catalunya: evaluación del potencial 
climático-turístico de la estación estival. 
Geografi a Flslca i Analisi GeogrMica Regional 

HIDALGO OATTWYLER. Rodrigo 
La vivienda social en Chile en el siglo xx. 
Geografia Humana 

IBÁÑEZ GAMBERO, Juana 
Producción cultural e ins tituciones públicas: el caso del Aula 
de Cultura de la Florida (¡'Hospitalet de Llobregat) . 
Antropologla Cultural, Historia d'America i África 

LLORENTE MEGÍAS, Paloma 
La crítica de Petrus Iohannis Olivi al aristotelismo de su 
t iempo. 
Historia de la Filosofia, Estetica i Filosofia Cultural 

LUPRESTI GIMÉNEZ, Marta 
L 'escultor Josep M. Giménez-Botey. Elaboració i analisi d'un 
model de procés creatiu. 
Dibuix 

MARCO FURRASOLA, Ángeles 
Una aproximación a la semiótica del silencío. 
lingüística General 

MARCOS VALI ENTE, Ósear 

Eva luación de la vulnerabilidad a la sequía en el nordeste de 
Brasil mediante indicadores socioclimáticos. 
Geografia Física I Ana lisi Geogra fi ca Regional 

MARTINEZ RIGOL, Sergi 
El retom al centre de la ciutat: la reestructuració del Raval 
entre la renovació i la gentrificació. 
Geografia Humana 

MAURICI FRAOES, Magdalena 
LoS orígenes de la literatura popular impresa. Apuntes para 
una teoría.' la tradición juglaresca y la géneSiS de una 
literatura. 
Filologia Romanica 

MENÉNDEZ VARELA, José Luis 

Espacio físico y espacio mental en la polis griega. El origen de 
la planificación de la ciudad. 
Historia de l'Art 

MIRET PU1G, Pau 

Las Ideas teatra les de M. Bretón de los Herreros. 
Filologia Espanyola 

MOLERO BOTE, José Antonio 

La trágica soledad del héroe contemporáneo en Albert 
Camus. 
Historia de la Filosofía, Estet ica i Fi losofía Cultura l 

MO 
Op 
File 

'A[ 
At, 
Ibe 
His 

PAr 

" me 
His 

PE' 
'U 
infl 
Dlt 

PIe 
NiE 

H" 

"' Id. 
d7c 
,,1 

"o 
PUl 
L, 
~I ,,, 
Hi! 

QU 
El 
int. 
File 

QU 
lo' 

'" Di t 

RAJ 
El 
bu 
File 

AA' 
Fo, 
0" 
G, 

RO 
Mi 
Eo 
H I~ 

RO 
BiI, 
Fih 

RU 
Vo 
Fie 
Fi le 



HORA BONILLA, Juan Carlos 

OpUonal elision and epenthesis in present-day English. 
Filologia Anglesa i Alemanya 

NACACH, Pablo 
A través del espejo. individuo y sociedad en la obra de Jesús 
lbáñez. 
Historia de la Filosofia, Estética I Filosofia Cultural 

PADRe PUIG, Carla 
La funció educativa deis museus: un estudi sobre les cultures 
museístiques. 
Historia de l'Art 

PERPIÑÁN YUSTE, Avellno 
Atributos de las categorías formales de la representación 
infográfíca en las artes visuales. 
Dibuix 

PICÓ SENTElLES, David 
Nietzsche y la música. 
Historia de la Filosofia, Estética i Filosofia Cultural 

PLANAS MORALES, Silvia 

Identificaci6 de les vocals tónlques del catala. Métode 
d'identificació mitjanr;ant les freqüencies relatives deIs inter
vals FO-F1, F1-F2 I F2-F3 I la freqüencia d'FO de les vaca/s. 
Ungüistica General 

PUERTAS MANZANO, José Luis 
La evolución del pensamiento y la obra de Friedrich Nietz
sche. Proyecto utópico. Ascetismo y simbolismo en la 
configuración del discurso. 
Historia de la Filosofia, Estetlca i Filosofia Cultural 

QUINTILLA ZANUY, M. Teresa 
El concepte de dona en la lIengua l/atina. Descripció iI¿xica i 
interpretacló etnolingüística. 
Fi lologia Llatina 

QUIÑONERO SANTIAGO, Glnés 
¡nflux deis treballs anatómics de Ramon Sanvisens i Marfull 
en la seva obra pictórica. 
Dibuix 

P.AFECAS ORPI, Maria Teresa 
El teatre amateur a comarques (el cas de f'Arbcx;). Contri
bució metodológica al seu estudio 
Alologia catalana 

RAMOS ZEMPOAL TECA, Fernando 
formación social y medio ambiente en México. El caso de las 
cuencas hidrográficas del val/e de Anáhuac y Pátzcuaro. 
Geografia Humana 

RODRÍGUEZ FRAILE, Javier 
Música de cine e historia contemporánea: el lenguaje de 
Ennio Morricone. 
Historia Contemporanla 

RODRÍGUEZ VEGA, Rexlna 
Bilingüismo e auto traducción na obra de Álvaro Cunqueiro. 
Filologia Romanica 

RUEDA RAMOS, Carmen 
VOicing the Self: identity and Language in Lee Smith's 
Fiction. 
Filologia Anglesa i AlemanVa 
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SALvA CATARINEU, Montserrat 

Analisi de les plantes i la fauna vertebrada a la vall de 
Fuirosos (Montnegre, Serralada Utoral catalana). 
Geografia Física I Analisi Geografica Regional 

SCHAFSCHETZY STEINER, Miguel 

ftica, sufrimiento y procreación. Posibilidad de una ética 
naturalista del deber. 
Historia de la Filosofia, Estetica i Filosofia Cultural 

SURIOL CASTELLVI, Josep 
Els enginyers de camins a Catalunya a la segona meitat del 
segle XIX. Analisi histórica de la seva presencia en la societat 
catalana. 
Logica, Historia i Fllosofia de la Ciencia 

TORRES FERRER, María Jesús 

La catedral de Barcelona en el siglo xv. Gestión económica 
del patrimonio y proyección social y política. 
Historia Medieval, Paleografia i Diplomática 

VERDES RISAS, Alejandro 
Consciencia i fonament (Estudi sobre el coneixement de 
I'anima segons sant Tomas). 
Filosofia Teoretica ¡Practica 

VICENS PUJOL, Carlota 
Los nombres de Citadel/e, de Antoine de Saint-Exupéry: 
análisis estad{stico, campos estilísticos y estructura léxica. 
Filologia Romanica 

VlLA DELCLÓS, Eusebl 
Estudi de I'obra d'Antoni Vila Arrufat (1894-1989) dlns el 
context de I'art contemporanl catala. 
Pintura 

VIOLA RECASENS, Andreu 

iKawsachun coca. Wañuchun gringos! Colonización, cultivos 
de coca y sindicalismo campesino en el trópico de Cocha
bamba (Bolivia). 
Antropologia Cultural, Historia d'America i África 

YEGUAS GASSÓ, Joan 
L'escultura a Catalunya entre 1490 i 1575. De la tradició me
dieval a la difusió i consolidació de les formes "a la romana". 
Historia de l'Art 

ZGAIS, El isabeth Mónica 
La construcción del espacio público en Miguel Ángel Roca: 
Cardoba-La Paz-Buenos Aires. 
Escultura 

Divisió 11 

ACOSTA ORTEGA, Faustino lo 

Eficiencia y equilibriO en juegos bipersonales multicriterio. 
Matemática Economica, Financera i Actuarial 

AÑOVEROS TERRADAS, Beatriz 
Ley aplicable a los contratos de consumo intracomunitarios. 
Dret i Economia Internaclonals 

ARCARONS SIMON, Ramon 
El procés de convergencia de les polítiques turistiques de la 
Unió Europea. 
Dret i Economla Internaclonals 
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BERENGUER COMAS, Luis 
Realiuació deis credits marítims. 
Dret Mercantil, del Treball ¡ de la Seguretat Social 

BONET AGusrl, uuls 
Globaliuacló i Indústries culturals. 
Economia Política, Hisenda Publica ¡ Dret Financer i Tributari 

CLARIANA ROIG, Jaan FrClncesc 
La justicia penal de menores en la comunidad autónoma de 
Catalunya. 
Dret Penal I Ciencies Penals 

DEL VALLE, AleJClndro Hugo 
Estrategias y prácticas sindicales: la reforma laboral en 
Argentina. 
Teoria Sociológica, Filosofia del Dret i Metodologia de les 
Clencies Socials 

ELBQJ SASO, CClrmen 
Comunidades de aprendizaje. Un modelo de educación 
antirracista en la sociedad de la información. 
Teoria Sociológica, Filosofia del Dret i Metodologia de les 
Ciencies Socials 

FERNÁNOEZ PASCUAL, Alfons 
Técnicas de gestión de tesorería en las pymes catalanas. 
Economla 1 Organltzació d'Empreses 

FERNÁNDEZ, AlejClnclro E. 
Las exportaciones españolas en la Argentina: un enfoque 
comparativo (1880-1935). 
Historia I Instltuclons Económiques 

FIGUEROA NERI, Jaime 
Fiscalidad ambiental y residuos sólidos urbanos. 
Economla Política, Hisenda Publica i Dret Financer i Tributari 

FUSTER-FABRA TORRELLAS. José M. 
Responsabilidad civil derivada de actos de terrorismo. 
Dret Civil 

GALLEGO SOLER, José Ignacio 
Patrimonio y perjuicio patrimonial en derecho penal (Apro
ximación sistemática a los delitos contra intereses patri
moniales). 
Oret Penal i Ciencies Penals 

GARCIA JORBA, JOCln Manuel 
Fe en la palabra. Legitimación y conflicto en los procesos de 
conversión rel/glosa. 
Teoria Sociologlca, Filosofia del Dret i Metodologia de les 
Ciencies Socials 

GARCIA VIÑA, Jorol 

El principio general de la buena fe en el contrato de trabajo. 
Dret Mercantil, del Treballl de la Seguretat Social 

GIRBAU COLL, AlexClndre 
El juicio ejecutivo por saldo de operaciones en cuenta. 
Dret Administratiu I Dret Processal 

GONZÁLEZ LÓPEZ, InmaculClda 
La protección jurídica de las invenciones menores. 
Dret Mercantil, del Treball i de la Seguretat Social 

HENRÍQUEZ BRITO, Nuria 
Fracaso empresarial: líneas actuales de investigación. 
Comptabilitat 

HERNÁNDEZ TEZOQUIPA, Isabel 
El proceso salud-enfermedad de las mujeres de mediana 
edad. 
Sociologia I Analisi de les Organitzacions 

LARIOS PATERNA, M. lesus 
La participación ciudadana en la elaboración de la ley. 
Dret Constitucional i Ciencia Política 

LOBATO FERNÁNDEZ NETO, Atilhuil lpiI Jo 
El "giro hermenéutico" y la evolución del pensamiento jurídi· 
ca: directrices para un modelo de realización del derecho. 
Teoria Sociológica, Flfosofia del Dret i Metodologia de les 
Ciencies Soclals 

LLAGOSTERA XARGAYO, Sergi 
En torno a la inconstitucionalidad de la legislación de las ren
tas en los arrendamientos urbanos. 
Dret Civil 

MANERA ERBINA, CClrles 
El creixement económic de la Mallorca contemporania, 1730-
1930. 
Historia i Instituclons Economiques 

MARTiN NÚÑEZ, Esther 
La reserva de ley en la Constitución española de 1978. 
Oret Constitucional I Ciencia Política 

MARTORI CAÑAS, lOCln CClnes 
Modelización econométrica de la densidad de población uro 
bana: la aproximación clásica. Evidencia empírica para cua· 
renta ciudades. 
Econometria, Estadistica ¡ Economia Espanyola 

MASCARILLA MIRÓ, OscClr 
Habitatge, localitzacló residencial i contraurbanització: una 
anal/si des de la teoria económica. 
Teoria Económica 

MElO BULBENA, Javier 

Eficiencia de los sistemas de pensiones. Una aproximación 
microeconómica a la previsión social. 
Teoria Economica 

MÉRIDA DE PEDRAZA, FredesvindCl 
El voluntariado social organizado: la intervención voluntaria 
en los hospitales. 
Sociofogia i Analisi de les Organitzacions 

MODOLELL GONZÁLEZ, Juan Luis 
Bases fundamentales de la teoría de la imputación objetiva. 
Dret Penal i Cil!:ncies Penals 

MOLL DE ALBA LACUVE, ChantClI 
La edificación en suelo ajeno. 
Dret Civil 

MORENO CAlIZ, Susana 
Enfermedades profesionales. Un estudio de su prevención. 
Dret Mercantif, del Trebafl i de la Seguretat Social 



MURlllO VIU, JOilquin 
Una solución metodológica para la estimación del valor 
patrimonial de la red de carreteras de la Generalitat de 
catalunya en el periodo 1982-1997. 
Econometria, Estadística ¡ Economía Espanyola 

NAVARRO MUNUERA, Andrés 
Derecho a la protección de la salud y sistema sanitario 
integrado. 
Dret Administratiu i Dret Processal 

PERALES MADUEÑO, Fernando 
Veinticinco años de jurisprudencia de la curia de justicia de la 
archidiócesis de Barcelona en la figura jurídica de la dispensa 
de matrimonio rato y no consumado (periodo de 1973 a 1997). 
Historia del Dret, Dret Roma i Dret Eclesiastic de l'Estat 

PEREIRA DE OllVEIRA C., FERNANDO M. 
Estrategias de marketing en el comercio hispano-portugués. 
Estudio comparativo. 
Economia i Drganització d'Empreses 

POBlET FARRÉS, M. Cristina 
Analisi económica deis aparcaments per a turismes. Estudi 
concret de I'aparcament residencial a la clutat de Barcelona. 
Teoría Economica 

PONS ROTGER, Gabriel 
The estimation of cointegrating vector with temporally ag
gregated time series. 
Econometría, Estadística i Economia Espanyola 

PRESTES ABAIOE, Jalu$21 
Fósseis vegetais: riqueza do subsolo ou bem ambiental. 
Teoría Sociologica, Filosofia del Dret i Metodologia de les 
CiE!ncies Socials 

PUIGVERT MAlLART, Lidia 
las otras m ujeres. Aprendizaje dialógico de personas adul
tas como generador de 
transformación social en las relaciones de género. 
Teoria Sociologica, Fllosofia del Dret i Metodologia de les 
CiE!ncies Socials 

RENIU VILAMALA, Josep M. 
Las teorías de las coaliciones políticas revisadas: la 
formación de gobiernos minoritarios en España, 1977- 1996. 
Oret Constitucional i GE'!ncia Política 

RODRíGUEZ MONGulo, Rosa 
Del análisis coste-utilidad al análisis coste-beneficio en la 
toma de decisiones de política sanitaria. 
Teoria Economica 

SEllO FONT, Joan Antonl 
El efecto de la actividad promocional sobre el valor de marca 
en mercados de gran consumo. 
Economia i Organitzacló d'Empreses 

SI LVA GARCiA, Germán 
Ideología y justicia penal. 
Teoria Sociologlca, filosofia del Dret i Metodologia de les 
CiE'!ncies Socials 

SOLER BECERRO, Raimon 
Estrategies empresarials en la indústria cotonera catalana. El 
cas de la fabrica de la Rambla de Vilanova, 1833-1965. 
Historia j I nstitucions Economiques 
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SOLER MATUTES, Jacinto 
La inversión española en China: determinantes, carac
terísticas y nuevas tendencias. 
Dret i Economía Internacionals 

SOMOZA lÓPEZ, Antonio 
Los modelos contable-financieros de predicción de la insol
vencia empresarial. Una aportación y su aplicación a una 
muestra de empresas de los sectores textil y de la confección 
de la provincia de Barcelona (1994-1997). 
Comptabilitat 

TINTO ARANDES, Jaime 
Nuevas estrategias para la empresa petrolera venezolana. 
Economía I Organltzació d'Empreses 

TURMO GARUZ, Joaquín 
La competitividad sectorial de las manufacturas españolas 
en la UE, 1982-1996. Factores generales determinantes. 
Política Economica i Estructura Economica Mundial 

VALLS JUNYENT, Francesc 
El paper de les exportacions vitícoles en la configuració de les 
relacions exteriors de I'economla catalana 1672-1869. 
Historia i Institucions Economiques 

ZÚÑIGA JARA, Sergio 
La estructura temporal de las tasas de interés en Chile. 
Matematica Economica, fínancera i Actuarial 

Divisió III 

AciN DAl MASCHIO, Antonio 
Entrelazado cuántico y estimación de estados cuánticos. 
Estructura i Constituents de la Materia 

ADEll CREIXEll, Teresa 
Paper de la subunitat p48 del complex de transcripció PTF1 
en l'adquiSiciÓ i el manteniment del fenotip acinar. 
Bioquímica i Biologia Molecular 

ADllLON BOLADERES, Roman Jordl 
Contribució a I'estudi de les lógiques proposicionals intui
cionistes i de Godel sense contracciÓ, i deis seus fragments. 
Logica, Historia i filosofía de la Ciencia 

AHUMADA OiAZ, Iván 
Biosíntesis de Isoprenoides en plantas: caracterización 
molecular de la acetoacetil-coenzima A tiolasa de Arabj
dopsís thaliana. 
Bioquímica i Biologia Molecular 

ALARCÓN COR, Tomás 
Resonant phenomena and dissipation in periodically driven 
systems. 
Física Fonamental 

ÁlVAREZ PALOMO, An/I Belén 
Mecanismos moleculares asociados a la acción de las citoqui
nas en el músculo esquelético. 
Bioquímica I Blologla Molecular 

AMaRás GIBAlA, Montserrat 
Estudio de mutantes del cromosoma fU de Drosophila 
melanogaster: el gen ash-2 como regulador de diferen
ciación celular. 
Genetica 
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ARIÑO ROS, I!lnasl 
Measurement o( hadron fractions in proton-nucleus in
teractions al 920 GeV/c using the HERA-B detector. 
Estructura I Constituents de la Materia 

ARMADA NIETO, Sergio 
Recubrimientos obtenidos mediante proyección térmica de 
materiales compuestos con estructuras convencional y 
gradual para aplicaciones de barrera térmica, 
Englnyeria Química i MetaHúrgia 

ASPERÓ HERRANDO, David 
Bounded forcing axioms and the continuum. 
Lógica, Historia i Fl losofia de la Ciencia 

AYALA GALAN, Concepcl6 
Modelitzacló conjunta d'anomalies gra vimetriques i de geoi
de. Aplicacló a /'estudi de I'estructura ¡¡tosferica de la Me
diterrimia nord-occidental. 
Geodlnamica ¡Geofísica 

BAHIA, Diana 
Purificación de proteínas citoplasmáticas que se unen a TMG 
y su posible papel en el importe nuclear de U snRNPs en un 
sistema In vitro. 
Bioquímica i Biologla Molecular 

BALDONÁ BARRACA, Inmarulada 
Contribution to the study o( invariant manifolds and the 
splittlng of separatrices of parabolic points. 
Matematlca Aplicada i Analisi 

BALLESTEROS SERRA, Berta 
Desenvolupament de Meniques immunoquimiques per a la 
determlnació de pesticides en matrius ambientals. 
Qufmlca Organica 

BARRACHINA CASTILLO, Marta 
Regulación de la expresión de los genes I-A del MHC. 
Fisiologla 

BEZERRA MENEZES, Maria Ozilea 

Dispersión de contaminantes en la zona costera. 
Ecologia 

BENAVENTE POBLETE, Ósear Alberto 
Eliminación de arsénico de concentrados de calcopirita con
teniendo enargita. 
Enginyeria Química i MetaHurgia 

BENITO PÁRAMO, )osep Antonl 

Variación del módulo Young del hierro Armco deformado en 
frío por laminación y estirado. 
Enginyeria Química i Metal·lúrgia 

BERBEL )IMÉNEZ, FranciSt;o 

Especlación de metales pesados en medios complejantes. 
Química Analítica 

BERGÉS CASAS, Rosa 

Desarrollo de métocfos de separación en cromatografía de 
líquidOS. Aplicación a la determinación de identificación de 
diuréticos en muestras de orina. 
Química Analítica 

BORGHI, Verónica 
Bioacumulaclón de contaminantes orgánicos y sus efectos 
bioquímiCOS en peces y moluscos del Mediterráneo noroc
cidental. 
Bioquímica i Biologia Molecular 

BORRELL FRANCO, Víctor 
Función de las células de Cajal -Retxius, Reelina y F-spondina 
en el desarrollo de conexiones del hipocampo. 
Biologla Cel·lular Anima l i Vegetal 

BOSCH MESTRES, Mare 
Ecology of the yellow-Iegged gull Larus cachinna ns in the 
Medes lslands. 
Ecologla 

BUSQUETS RIUS, Silvia 
Nous mecanismes moleculars associats a la perdua de massa 
muscular en situacions catabóliques: activació de protelnes 
desacobladores i apoptosi. 
Bioquímica i Biologia Molecular 

CABOT MAJEM, Cristina 
MeaJnisme d'acció de I'oleor/estrona. Control de la ingesta I 
de la despesa energetica. 
Bioquím ica I Biologia Molecular 

CACHO LASCORZ, Isabel 

Respuesta del Mediterráneo occidental a los cambios 
climáticos rápidOS de los últimos 50.000 años. Análisis de 
blomarcadores moleculares. 
Ecologia 

CALDERER REIG, Anna 
Influencia de la temperatura y la salinidad sobre el cre
cimiento y consumo de oxígeno de la dorada (S parus 
auratus L.). 
Biolog ia Ani ma l 

CANET MIQUEL, Caries 

Dipósits sedimentarioexhalatius del Paleozoic del SW deis 
Catalanides: model de dipósit. 
CristaHografia, Mlneralog ia i Diposits Minerals 

CANICIO BAROOLET, Judith 

Identificació de vles de senyalització in tracef./ular implicades 
en la mlogenesl. 
Bioquímica i Blologia Molecular 

CARMONA OROZCO, M. del Carmen 
Expresión génica de UCP y papel de los factores de trans
cripción C/EBP en la diferenciación y función del tejido adi
poso marrón. 
Bioquímica I Biologia Molecular 

CARRILLO GALDÓ, Lluís 

Estudio experimental de sistemas fuera del equilibrio: l. 
Inestabilidades intetfaclales en una celda de Hele-Shaw 
rotatoria. 2. Avalanchas en la transformación martensitica. 
Estructura i Constituents de la Materia 

CARRIÓ LLACH, Meri t xell 

Potenciacló de I'efecte citotóx;c del sistema HSVtk/GOI 
(timidina quinasa del virus de I'herpes simple de tipus 
l/ganciclovir) com a estrategia genica, en un model de dm
cer de pancrees exocrí huma. 
Bioquímica i Biologia Molecula r 



CASAS ARCARONS, M. Carme 

Estudi tipológiC, ecológlc I funcional de les pastures de la 
plana de Vico 
Biologia Vegetal 

CASCALtÓ PIQUERAS, Manel 

Aproximacions terapeutiques basades en la introducció del 
gen supressor p53 en un model de dmcer de pancrees exocrí 
huma. 
Bioquímica i Biologia Molecular 

CASTILLO MALIVERN, Montserrat 

Analisi de microcontaminants organics polars en efluents 
industrials i aigües residua/s mitjanr;ant la combinació de 
tecniques cromatografiques i biológiques. 
Química Ana lítica 

CASTRO RÍOS, Rocío 

La cromatografía de líquidoS acoplada y la espectrometría de 
masas como técnica analítica para la determinación de 
pesticidas catónlcos (CUATS). 
Química Analítica 

CATASÚS ASENJO, Monlca 

Síntesl enantioselectiva d'aminoacids d'interes farmacológic 
i de nous derivats quira/s del ferroce. 
Química Orgimica 

CEBRIÁ SÁNCHEZ, Francesc 

Determinació, diferendació i restitudó del patró muscular 
durantla regeneració i renovació cel·lular a planaries d'aígua 
dolr;a. 

Genetica 

CHAPiNAL, Genís 

Inaging arrays with in-pixel memory implemented in CMOS 
technology. 
Electronica 

CHIVA RODRÍGUEZ, Cristina 

Síntesis y estudio estructural del "dominio adicionar de p41, 
un miembro de la familia de las tiropinas. 
Química Organica 

CiRERA HERNÁNOEZ, Albert 

New techno/ogles and their characterisation far nano
structured Sn02 gas sensor de vices. 
Electronica 

CODONY SERVAT, Caries 

Purificació de I'spllceosome ¡ interacció entre el donador i 
/'acceptor de splicing en la reacdó de trans-splicing in vitro. 
Genetica 

COMAS MARTÍNEZ, Daniel 

Reguladó de I'expressió del gen de la vitef./ogenina en Blate
Ila germanica (L.) (Oictyoptera, Blattellidae). 
Fisiologia 

COMAS RIU, Jaume F. 

Aplicadons citomecrlques al cicle bacteria. 
Microbiologia 

CONTRERAS COLL, Nuria 
Bacteriófagos de bacterias entéricas en aguas de baño. 
Microbiologia 
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COSTA ESTRADER, Marta 

Expressió i purificació de proteínes de transducdó de senyal. 
Estructura de CopG-DNA22 i GST-C47A. 
Bioquímica i Biologia Molecular 

CROSS MIGUEL, M. Uuisa 

Planktonlc CQCColithophores of the NW Mediterranean. 
Ecologia 

CUCURULL MOLlNA, lidia 

The use of Global Navigation Satellite Systems (GNSS) 
signals in Numerical Weather Prediction (NWP). 
Astronomía i Meteorologia 

DE CARVALHO GOMES, Paula Alexandra 

Surface plasmon resonance as a tool in the functional analy
sis of an immunodomlnant site in foot-and-mouth disease 
virus. 
Química Organica 

DE DIEGO BOGUÑÁ. CarIes 

Estudio genético de las distrofias de cinturas recesivas en 
España. 
Genetica 

DE LA IGLESIA ZARAGOZA, Nuria 
La glucoquinasa i la seva proteína reguladora com a tandem 
sensor de glucosa en el fetge. 
Bioquímica i Biologia Molecular 

DEBETHUNE, Laurent 

Nucfeopéptidos que mimetizan la unión topoisomerasa 
I-DNA: síntesis y utilización como sustratos de la tirosina
DNA fosfodiesterasa. 
Química Organica 

DEL ESTAL BOCERO, Manuel 
Nuclear surface properties in relativistic mean field mode/s. 
Estructura i Constituents de la Materia 

DEL SANTO ARENAS, Belén 

Transport de nucleósids en cel·lules parenquimals hepa
tiques. Efecte de I'estat de diferenciado ceHular. 
Bioquímica i Biologia Molecular 

DELGADO GUlRAO, Jorge 

FenomenOlogía y caracterización de la resistencia a la corro
sión electroquímica en diversos medios agresivos de recu
brimientos obtenidos por proyecCión térmica. 
Enginyeria Química i MetaHúrgia 

DiEULEFAiT, Luis Victor 
Modular galois realizations of linear groups. 
Algebra i Geometría 

OURÁN LÓPEZ, Ernesto 
Síntesis y resolución óptica de dibenzofosfoles sustituidos. 
Obtención de cristales líqUidos quira/es. 

Química Organica 

EMPERADOR BADIMON, Agusti 
Estat fonamental i resposta de nanoestructures bidimen
sionals. 
Estructura i Constituents de la Materia 

ENRiQUE DUARTE, Julio 
Diseño y test de micromembranas actuadas ópticamente. 
Electrónica 
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ESCOLA GIL, Joan Caries 
La hiperexpressió de I'apolipoproteina A-JI humana en rato
lins transgénlcs reproduelx el fenotip de la hiperlipemla 
familiar combinada. 
Fisiología 

ESPINOSA PARRILLA, Yolanda 
Anal/si genérica I molecular de la deficiencia hereditaria de 
proteína S. 
Genetica 

FIINDOS ESPALLARGAS, César 
El promotor del transportador de glucosa GLUTl: paper deis 
factors de transcripcló Spl i $p3. 
Bioquímica I Blologia Mo lecular 

FERNÁNDEZ MORALES, Flavlo Humberto 
Design assembly and testing of microsystems for dielec
trophoresls-based bioparticle electrohanling. 
Electronlca 

FERNÁNDEZ OCHOA, Wendy 
Dominios C2 de prote(nas quinasas c: estructura y unión a 
fosfolípidos. Modelado del anclaje sobre membrana. 
flsiologia 

FERNÁNDEZ TROY, Neus 
Control posttranscrlpclonal de la expresión de citocinas du
rante la activación y diferenciación de células del sistema In
munitario. 
Fislologla 

FOLCH MANZANARES, Roger 
Models de camp de fase per a fenómens de digitació viscosa. 
Estructura i Constit uents de la Materia 

FORCALES FERNÁNDEZ, Sonla-Vanlna 
Caracterización de Isexpresi6n del gen ACJI (activador de 
clase JI). 
Fisiologla 

GARC!A CAUREL, Enrlc 
Caracterización de materiales nanoestructura les mediante 
elipsometrla espectroscópica de fase modulada. 
Física Aplicada i Optlca 

GARCiA FRIGOLA, Cristina 
C/onaje y caracterizaci6n de genes que se expresan durante 
el desarrollo de la corteza cerebral. 
Biologia Cel·lular Animal i Vegetal 

GARciA GARciA, Gloria M. 
Cuantificaci6n de la no invariancia y su aplicación en es
tadística. 
Estadística 

GARciA HERNÁNDEZ, Maria Teresa 
Determinación teórica de la estructura, mecanismo de 
enlace y modos normales de vibración de especies absor
bidas en superficies y electrodos de platino. 
Química Física 

GARciA ORTlZ, M. Carmen 
Papel de la interfase sedimento-agua en el reciclado de 
nutrientes en zonas húmedas. 
Ecologia 

GERMADE LEMOS, Anna 
Estudi de /'homologacló prenílica per a la síntesi d'analegs de 
I'hormona juvenil. Modificacions sintetiques i bioassaig BlI 
d'analegs de I'hormona de muda d'insectes. 
Química Orgimlca 

GIMENO LLORENS, Susanna 
Obtenció de capes fines de nitrur de bor hexagonal i cúbic 
per polvorització .catódica rf magnetró. 
Física Aplicada i Optlca 

G6MEZ CAJA, Jose Maria 
Diseño de moduladores delta-sigma en tecnología eMOS 
VLSI. Aplicación al desarrollo de circuítos de interfaz para 
sensores capacitivos. 
Física Aplica da i Electronica 

GONZÁLEZ GARciA, Enrique 
Efecto túnel resonante y coherencia cuántica en materiales 
magnéticos microscópicos. 
Física Fonamental 

GRANADA SALES, Francesc 
Techniques d'imagerie pour la détermination du champ de 
vitesses a la surface d'une avalanche. 
Geodinamica i Geofísica 

GUARDlOLA MEDlNA, María Luisa 
Inhiblci6 de la biosíntesi d'esterols: síntesi i activitat de dió
xids d'espuale i desenvolupament d 'un assaig immunoqu;mic 
per a I'avaluació de nous inhibidors. 
Química O rgim ica 

GUIN OULAIN RIFA , Teresa 
Analisi citometrica de bacterioplimcton i nanoflagel'lats he
terótrofs. Efectes de I'exposició a tensioactius. 
Microbiologia 

HERNÁNDEZ VERA, María Cecilia 
Cinética y mecanismo de la lixiviación de enargita en medio 
CIO-jOH. 
Enginyeria Química I Metal·lúrgia 

HERNANDO CAMPOS, Jordi 
Estudio experimental y teórico de reacciones químicas 
relevantes para la química atmosférica entre 0 (10) e hidro
carburos. 
Química Física 

HERRANDO VILA, Sergi 
Habitat disturbance in Mediterranean landscapes: effects of 
fire and fragmenta tion on birds. 
Biologia Animal 

HIMI, MahJoub 
Delimitaci6n de la intrusión marina en 105 acuíferos costeros 
por métodos geofísicos. 
Geoquímlca, Petrologia i Prospecció Geo logica 

HINOJOSA LOBATO, Julia 
Contribució a I'estudi de I'estructura térmica i dinamica de la 
capa fronterera atmosferica mitjanc;ant un sodar-doppler. 
Astronomia i Meteorolog ia 

JIMENO MOLLET, Clril 
Addicions enantioselectives de dietilzinc a aldehids i imines 
catalitzades per beta-aminoalcohols i beta-aminotiols. 
Química Orgimica 
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JUlVE Gil, Josep 
Metabolisme de les lipoproteines en ratofins transgenics de 
I'apolipoprotefna A-Il humana. 
Bioquimica i Biologia Molecular 

KIZIS, Dimosthenls 
Isolation and characterization of transcription factors that in
teract with the ORE2 cis-element from the promoter of the 
rab 17 gene, from maize. 
Genetica 

LABASTlDA JUAN , Ignasl 
Oisseny i construccló d'un correlador óptic dual integrant les 
arquitectures de vanderLugt I de transformades conjuntes. 
Física Apl ica da i Electronica 

LAHlOU, Younes 
Orthogonal expansions for a continuous random variable 
with statistical applicatlons. 
Estadistica 

LÁZARO SAUNAS, Ricardo 
Prospección gravimétrica en zonas urbanas: aplicación al 
estudio del subsuelo de la ciudad de Barcelona. 
Geoquimica, Petrologia i Prospecci6 Geologica 

tLORET ROMAÑACH, Josep 
Efectes de I'amblent sobre la produccló pesquera (MediterT
ania nord-occidental ¡ Atlantic nord). 
Biologia Animal 

LLOSAS LOSFELD, Maria del Mont 
Rol de les diferents isoformes de la protei'na quinasa C en fa 
r€gulació de la morfologla I proliferació de les cef./ules epite
lials intestinals . 
Bioqu imica i Biologia Molecu lar 

LÓPEZ DE MIGUEL, Manuel 
Caracterización estructural y estudio de los mecanismos de 
emisión. 
Fisica Aplicada i Óptica 

LÓPEZ FONTANALS, Marta 
Vies de transducció de senyals implicades en la regu/ació 
adaptativa i osmótica del sistema A desport d'aminoacids 
neutres. 
Bioquímica i Biolog ia Molecular 

lÓPEZ MACIA, Angel 
Síntesi total i determina ció estructural de la Kahalalide F. 
Química Orgc:mica 

lÓPEZ-BELMONTE, Jesus 
Estudio de la expresión de los isoenzimas de la COX durante 
la diferenciación de la Hnea de erltroleucemia humana (HEL) : 
modelo experimental para el estudio de /a selectividad 
COX-1ICOX-2 de fármacos antiinflamatorlos. 
Bioquím ica i Biologia Mo lecular 

lORENZANA AGUDO, Caries 
Recubrimientos y conformados resistentes al desgaste de 
interés industrial obtenidos por proyección térmica de alta 
velocidad (HVOF). 
Enginyeria Química ¡ MetaJ.lurgia 
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MAGDALENO ESCAR, Francesc Xavier 
Singular effects of surface tension on Saffman-Taylor dyna
mies. 
Estructura i Constituents de la Materia 

MAGRANÉ FONTS, Jordi 

Clonatge i caracterització de les variants del receptor boví de 
les VLDL 
Biologia Cel'lular Animal i Vegetal 

MALlAT CORTADA, Elena 

Estudi de I'ana/isl i la degradacló de plaguicides mitjam;ant 
cromatografia de líqulds, electroforesi capil·lar i un immuno
sensor óptiC: validació i comparació de metodes. 
Química Analítica 

MARCHA.N SANCHO, Vicente 
Híbridos péptido-ollgonucleótido con aminoácidos oxidables: 
síntesis, estudio estructural e Interacción con el antican
cerígeno Cisplatino. 
Química Organica 

MARCHUETA HEREU, Iolanda 
Reaccions de pauson-Khand: nous alquens i auxiliars quirals. 
Química Organlca 

MARTÍN PEÑA, Mercé 
Caracterització de la funció del DCC (Deleted in Co/arectal 
Cancer) en cel·lules epitelia/s en relació amb els processos 
de diferenciació I adhesió cel·lular. 
Bioquímica i Biologla Molecular 

MARTÍNEZ FRAI Z, Elena 
Caracterització mecanica i tribo/ógica de materials en capa 
fina. 
FíSica Aplicada 1 Ópt ica 

MARTÍNEZ FUERTES, Mónica 
Re/ació entre /'estructura i el processament intracel-lular de 
I'enzim lipoproteina-lipasa. 
Biologia Cel·lular Animal i Vegetal 

MARTÍNEZ JARIOO, Rosa M. 
Avaluació del risc de clorosl ferrica en I'ambient edafic de la 
vinya d'algunes zones de Catalunya. 

Biología Vegetal 

MARZÁN BLAS, Ignacio 
Régimen térmico en la Península Ibérica. Estructura Ii
tósferica a través de/ macizo Ibérico i el margen subpor
tugés .. 
Geodínamica ¡Geofísica 

MAS TORRENT, Gemma 
Aproximació a la s{ntesi enantioselectiva de I'amfidinolida K. 
Química Orgimica 

MEDINA FUENTES, Eva 
Síntesi enantioselectiva d'alfa-amlnoacids per epoxidació o 
aminohldroxilació asimétrica de sharpless. 
Qu ímica Organica 

MÉNDEZ CAMARENA, Eva 
Papel de la insulina y de los factores de crecimiento tipo 
insulina (IGF) en la reproducción y desarrollo de la trucha, 
Salmo Trutta. 
Fisiologia 
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MIRET CATALÁN, Silvia 

Grado de Insaturación de los ácidos grasos de la dieta y su 
suplementación con vitamina E. Efecto sobre la absorción de 
hierro y el estrés oxidativo. 
Fisiologla 

MIRIBEL CATALÁ, Pere Uuis 

Concepcló I dlsseny de clrcuits integrats d'alta tensió per a 
slstemes de comanda d'actuadors piezoelectrics. Aplicacions 
a la mlcrorobOtica. 

Electronlca 

MIRÓ CASTILLO, Francesc Xavier 

Estudi de /'es tructura I expressió de gens que codifiquen per 
tostodiesterases humanes de les fa mílíes 4 i 7. 
Genetica 

MITJANS PRAT, Francesc 
Efecte deis antagonistes de la Integrina avB3 en la progressió 
del melanoma I en I'anglogénesi tumoral. 
Bioquímica ¡ Blologla Molecular 

MOf'frELL, Bonaventura 

Mecanismes de control de la síntesi de les reserves ener
gétiques en el múscul esquetetic i la seva in terrelació. 
Bioquímica i Biologia Molecular 

MORENO PASTOR, José Antonio 

Análisis de óxidos de silicio y estructuras multicapa para apli
caciones microelectrónicas. 
Electronlca 

NADAL FEI XAS, Judit 

Estudi de la do lomitjtzació del Jurassic Superior-Cretaci 
Inferior de la Cadena I bérica Oriental i la Cadena Costanera 
Catalana: relació amb la segona etapa de rift mesozoica. 
Geoquímlca, Petrologia i Prospecció Geologica 

OBAJA, Orlss 

Eliminación de los nutrientes en purines, en un sistema 
discontinuo secuencial (SBR). 
Enginyeria Química j MetaHurgia 

OLlVER SERÓS, Man; 

Construcció d'un mapa de marcadors moleculars i analisi 
genética de caracters agronomics en meló. 
Genetica 

ORDINAS FERNÁNOEZ, Matías 

Complejos organometállcos de Ni y Pd con Iigandos diimina. 
Síntesis y actividad catalítica. 
Química Inorgilnlca 

OUSI ÑA ALBALADEJO, Ana 

Ensayos inmunológicos para la detección de plaguicidas y 
compuestos fanóllcos: desarrollo, evaluación y aplicación en 
aguas naturales. 
Mlcroblologla 

OUMADA, Fadoua ZQhra 

Interacciones del analito con las fases cromatográficas 
Implicadas en los procesos de retención en HPLC. 
Química Analítica 

PALMADA FENES, Manica 

Molutation of brain gfutamate transporter aetivities by 
neurotransmitters and benzodiazepines in heterologous 
expression systems. 
Bioquímica i Biologla Molecular 

PALOP ARROYO, Ramon M. 
Disminución de la carga contaminante en el desengrase de 
pieles ovinas mediante el uso de enzimas. Optimización de 
los factores eficacia/contaminación. 
Enginyeria Química I Metal ·lúrgia 

PAPAGEORGIOU, Georgios 
Descripción de un método simple para enumerar e identificar 
virus adsorbldos a membranas de nitrato de celulosa. 
Mlcrobiolog ia 

PASCUAL SÁNCHEZ, Marta 
Expresión de neutrofinas, semaforinas y reclinaeninter
neronas de hipocampo: función en la formación y el man 
tenimiento de la conexión septohipocámpica. 
Biologia Cel ·lular Animal i Vegetal 

PELEJERO SOU, Caries 

La utilitat deIs biomarcadors moleculars per a I'estudi deIs 
canvis dimarics: el cas de la mar de la Xina meridional. 
Química Analítica 

PIERA VILAR, Eulalia 

Síntesi quimicoenzim8tica de tensioactius catiónics ger
mina/s derivats d'arginina , Bis(Args), i estudi de propie
tats. 
Enginyeria QuímIca i Metal ·lúrgia 

PINA PEDRERO, Sonia 

Detección y caracterización de virus patógenos humanos en 
muestras ambientales y moluscos bivalvos. 
Microbiologia 

PIQUÉ PERPIÑÁ, Maria 

Estudi del mecanisme d'inducció d'apoptosi per aspirina i 
salicitat en cel·lules leucemiques. 
BIoquímica i Biología Molecular 

PORQUERAS OREA, Isidre 

Preparacló I caracterització d'oxids de metalls de transició en 
capa prima per apllcacions a estructures efectroquímiques. 
Física Aplicada i Optica 

PRATA DE ANORADE, loao Milton 

Degradación biológica de efluentes industriales que con
tienen hidrocarburos aromáticos. 
Enginyeria Química i MetaHúrgia 

PUIGJANER VALLET, M. Cr istina 

Nuevos ligandos para catálisis enantioselectiva derivados de 
3-aminO-l,2-dioles enantioméricamente puros. 
Química Orgilnica 

PURROY VÁZQUEZ, Jesús 

Genetica molecular de la cistinúria de tipus l . Caracterització 
d'aseA T, una nova subunitat de transportadors d'aminoacids 
situada a 19q13.1, ellocus de la cistinúria de tipus no 1. 
Genetica 
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RAFELS HILDEBRANT, Sergi 
Kerr-$chlld and generalized metric groups, with some appli
cations to regularized black holes. 
Física Fonamental 

RAMÍREZ ALVARADO, Maria Matilde 

La regulación traduccional del mRNA del factor de necrosis 
tumoral en linfocitos T. Implicación de la fosfatidilinositol 
3-quinasa. 

Fisiología 

RISA RUIZ, Jordi-Roger 
Disseny d'un protocol numeric per a la classificació invariant 
d'imatges aplicant tecniques multivariants. 

Física Aplicada i Electronica 

RIBA TORT, Oiga 
Clústers mixtos de ferro i coba/t amb lligand carbur inters
ticia/. 
Química Inorganica 

RIBEIRO MOREIRA, Iberio de Pinho 
Modelos mecano cuánticos para la determinación precisa de 
constantes de acoplamiento magnético en sólidos iÓnicos. 
Química Física 

RÍOS TORRES, Ramon 
Estudi de la reacció de Pauson-Khand d'a/quins deficients 
d'e/ectrons. Aplicacions en la síntesi de ciclopentadiens 
quira/s. 
Química Organica 

RODRÍGUEZ FORTEA, Antonio 
Predicció de constants d'acob/ament magnetic en compostos 
dinuc/ears de metalls de transició. 
Química Física 

ROÉ VELLVÉ, Joaquim 
Condicions infinitesimals i sistemes lineals de corbes planes. 
Algebra 1 Geometría 

ROIG MORENO, Xavier 
Síntesi, avaluació immunológica i estudi estructural de cons
truccions peptídiQues relacionades amb el virus de la febre 
aftosa. 

Química Organica 

ROV!RA CASTELLÁ, Pere-Albert 
Descompos/cló / estabilització de /a materia organica als sois 
forestals de la Mediterrania: qualitat, protecció fisica i factor 
fondaria. 
Biología Vegetal 

RUBIRES FERRER, Raimon 
Homwssociació de pigments pirrólics; porfirines tetra 
substitui'des en meso per grups 4-sulfonatofenil o fenil. 
Química Organica 

SALVADÓ ¡ CABRÉ, Nat ivitat 
Caracterització de materials en la pintura gótica sobre taura. 
Química i tecnologia en /'obra de laume Huguet. 
Cristal·lografia, Mineralogía i Diposlts Minerals 

SÁNCHEZ FEUTRIE, Manuela 
ldentificació de nous elements reguladors en el promotor de 
GLUTl. 
Bioquímica i Biologia Molecular 
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SANTOS SANTIRO, Xavier 
ECOlogía de la culebra viperina, Natrix maura (linnaeus, 
1758), en el delta del Ebro. 

Biologia Animal 

SAURAS VERA, Teresa 
Transferencia de radionucleidos en el sistema suelo-planta. 
Biologia Vegetal 

SERRET MOllNS, M. Dolors 
Influencia ders factors ambienta/s sobre la fisiologia i 
I'anatomia de Gardenia jasminoides en la propagació in vitro 
i I'ac!imatació posterior. 
Biologia Vegetal 

SILVA ARANCIBIA, Alfonso 
Bases biologicotécnicas para el desarrollo del cultivo artificial 
de/lenguado chileno (género Paralichthys). 
Biologla Animal 

SOGAS SOLÉ, loan 
Diferents aspectes de la dinamica de cor·lisló; teoria i ex
periment. 
Química Física 

SOGUERO SERRANO, Carolina 
Optimización del proceso de extracción y amplificación del 
ARN del virus de la hepatitis e en biopsias hepáticas fijadas 
en paraformaldehido e incluidas en parafina. 
Blologla Cel'lular Animal ¡Vegetal 

sOLÁ MARTÍNEZ, Anna 
Mecanismos de protección en el precondicionamiento in
testinal: papel del óxido nítrico y de los radicales libres de 
oxígeno. 
Fisiologia 

SOLER CASTANV, Marta 
Regu/ació de les activitats clclooxigenasa i protaciclin sinteta
sa per I'óxid i el dióxid de nitrogen: estudis in vivo, ex vivo i in 
vitro. 
Bioquímica i Biologia Molecular 

TARlUElO CAPDEVILA, Isabel 
Reproductive strategies in colonial Ascidians: relationsh lps 
with other life -history traits and genetic structure. 
Biologia Animal 

TAULER VAILLET, Jordi 
Organització genómica i expressió de gens amb homeobox 
tipus hox A políc/ads. 
Genetica 

TEIXIDÓ ULLOD, Teresa 
Caracterització del subsó! mitjam;ant sísmica de reflexió 
d'alta resolució. 
Geodlnamica i Geofísica 

TOMÁS FALCÓ, Eva 
Caracterització del transit intracel-lular del transportador de 
glucosa Glut4 i identifica ció de noves proteines associades a 
les poblacions intracel'lulars d'aquest. 

Bioquímica i Bio)ogia Molecular 

VALERO GILS, Rebeca 
Analisi genetica i molecular del cromosoma 21. Estudi d'ano
malies cromosómiques. 

Genetica 
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VALERO MONTERO, Rosendo 
Ab ¡nitio study ofthe 0(10), 0(3P)+N20 and N(2D)+NO reac
tions of interest in atmospheric chemistry and combustion pro
cesses. 
Química Frsíca 

VENTOLA MALLART, Lourdes 
Mlsclbllitat a {'estat salid en la família deIs n-alcano/s. ApIiCiJ
ció a la proteccló térmica. 
Crlstal·lograría, Mineralogía I Diposlts Minerals 

VERDAGUER PRATS, Alberto 
Transferencia de moment f;n líquids: simulació per dinamlca 
molecular. 
Física Fonamental 

VIOAÑA HARO, Isaac 
Oescription of hyperonic matter and hypernuclei within the 
Brueckner-Hartree-Fock theory. 
Estructura i Constituents de la Materia 

VlLÁ PONT, Ruth 
Interrelacions entre f'oleoll-estrona ¡ la leptina en el control 
del pes corporal. 
Bioquímica i Biología Molecular 

VILANÓ VIVES, Marc 
Oesenvolupament de metodologia analítica per a la deter
minació deIs contlnguts tota/s I per a f'especiació d'arsfmic i 
de selenl en mostres d'interes biológic. 
Química AnaHtlca 

VlLANOVA CASAOESUS, Rosa Maria 
Estudi del canvi ambiental a partir de I'analisl deIs conta
minants organlcs presistents en /lacs d'alta muntanya eu
ropeus. 
Química Analítica 

VOZ SÁNCHEZ, Cristóbal 
Thin film nanocrystalline silicon solar cells obtained by Hot
Wire evo. 
Física Aplicada I Electronica 

YU, Zhanru 
Studles on synthesis of new chiral multiply substituted 
fluorene derivatives and first attempts to study their use as 
low-mass molecule and side chain polymer fiquid crystal. 
Química Org¿mlca 

Divisió IV 

ABITIU, Nihal 
Variabilidad de los genes involucrados en la biosíntesis del 
núcleo del LP$ en la familia Enterobacteriaceae. 

Microbiologia i Parasitologia Sanitaries 

ACOSTA ROORiGUEZ, Camilo José 
Evaluación de la vacuna sintética SPf66 contra la malaria 
cuando se administra a través del programa ampliado de 
inmunización. 
Salut Publica 

AGUILÓ ESPASES, Rafael 
Protección frente al enfriamiento intenso por anticongelantes 
naturales. Modelo ex vivo de preservación de pulmón de 
rata. 
Cirurgia í Especialitats Quirurgiques 

ALBALA HURTAOO, Soledad 
Evolución de vitaminas y de parámetros relacionados con el 
pardeamiento no enzimático durante el almacenamiento de 
leches Infantiles. 
Nutrició i Bromatología 

ALCORTA LOYOLA, Ignacio 
Estudio de los factores clínicos y biológicos asociados a la 
refractariedad a la transfusión de plaquetas. 
Medicina 

ALEGRET LLORENS, M. Montserrat 
Funcions cognitives relacionades amb els circuits fronto
basals: efectes del tractament quirúrgic i farmaco/ógic en la 
malaltia de Parkinson. 
Psiquiatria i Psicobio log ia Clín ica 

ALEMANY REUS , Vicen~ 
Novel calmodulin -binding proteins in fission yeast: cmk2+ a 
calmodulin-regulated kinase connects cel! morphology with 
ce/l cycle regulation. 
Biología CeHular i Anatomía Patologica 

ÁLVAREZ ARTIGAS, Antonio 
Asociaciones inhibitorias entre estímulos neutros: un enfo
que comparado del efecto Espinet. 
Psicología Basica 

ANOREU SERRA, Heman 
Rechazo agudO tras el trasplante hepático: historia natural y 
factores predictivos de la respuesta al tratamiento. 
Medicina 

ARS CR.IACH, Ellsabet 
Estudi molecular de la neurofibromatosi de tipus 1 (NFl): 
analisi de mutacions en el gen NF1. 
Biologla CeHular i Anatomia Patologica 

BAlEN LÁZARO, M. Teresa 
Estudio de la evolución del trasplante renal mediante la 
deconvolución del renograma con 99mTc-mercapto- acetil
triglicina (MAG3). 
MediCina 

BARTRES FAZ, David 
Relacions entre factors genetics, rendiment neuropsicolOgic i 
parametres de ressonimcia magnetica cerebral en subjectes 
amb alteració de la memoria associada a /'edat. 
Psiquiatría i Psicoblologia Clínica 

BASELGA TORRES, Eulalia 
Aplicación de la PCR al diagnóstico de las tuberculosis cu
táneas y tubercúlides. 
Medicina 

BAXARIAS TIBAU, Joaquim 
Estudio paleopatológico de los restos exhumados en la 
necrópolis tardorromana de Prat de la Riba, Tarragona. 
Salut Publica 

BENITO GALES, Sonia 
LoS flavonoides en la protección vascular a través de la dieta 
en ratas: actividad antioxidante y vasorelajante. 
Nutrició i Bromatología 

BENITO GONZÁLEZ, Carmen 
Reordenamiento secundario de la cadena en células B pe
riféricas humanas productoras de un anticuerpo antiislote 
pancreático 19M. 
Farmacia i Tecnologia Farmaceutica 



6ETTON lCA LARRAÑAGA, Carla 
Efecto de la suplementación dietética con alfa-cetoglutarato 
de ornitina sobre el funcionallsmo del injerto intestinal en un 
modelo de trasplante ortotópico en la ra ta. 
Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques 

BONET GALOBART, M. Ánge!s 
Eswdi etnobotanic del Montseny. 
Productes Natura ls, Biologia Vegeta l i Edafología 

BORONAT MOREIRO, M. Assumpció 
Atenuación de la tolerancia a opiáceos y efectos neuro 
protectores inducidos por fármacos con actividad sobre re
ceptores I2 de imidazollnas. 
Farmacolog ia i Química Terapéutica 

BORTOLOTTI, Cristina 
Localización y caracterización de la enzima arginina descar
boxilasa en plantas. 
Productes Naturals, Blologia Vegetal i Edafologia 

BOU MONTERDE, Rlcard 
Epidemiología del tabaquismo. Efectividad a largo plazo de 
un programa de deshabituación y estudio de los factores 
asociados a fa recaída. 
Salut Pública 

BUSSE OLlVÉ, David 

Impacto inmunológico y psicológico de la notificación de la 
serología frente al VIH en población penitenciar ia. 
Psiquiatria i PSiCobiologia Clínica 

CABALLERO BORREGO, Miguel 
Estudio anatomopatológico de la utilización de si/icona, 
cartílago autólogo y teflón para el tra tamiento de la parálisis 
unilateral de cuerda vocal. 
Cirurgia i Especiali tats Qulrúrgiques 

CABRÉ GILI , Serg io 
Doppfer de las arterias pulmonares periféricas fetales y su 
correlación con el índice bioquímico de madurez pulmonar . 
Obstetr ída i Gínecologla, Pediatria, Radiolog ia i Medicina 
Física 

CAHUANA CÁRDENAS, Abel B. 
La mordida cruzada posterior en dentición temporal y su 
relación con hábitos de succión no nutritiva y lactancia ma
terna. 
Ciend es Morfologiques i Odontoestomatologia 

CALSINA GOMIS, Gloria 
Efecto del tabaco sobre el estado periodontal. 
( iendes Morfologiques i Odontoestomatolog ia 

CAMI NAL MITlANA, Josep M. 
Utilidad de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en 
la detección de células metastásicas en el melanoma maligno 
de úvea. 
Cirurgia i Espeda litats Quirúrgiques 

CAMPS CLEMENTE, Manuel 
Analisi deis aspectes medies de la mort violenta a Lleida a la 
Baixa Edat Mitjana. 
Salut Pública 
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CANUOAS TEIXIDÓ, Anna M. 

Estudi de la degeneració transneuronal en models de 
malaltíes que afecten els ganglis basals. 
Farmacologia ¡ Química Terapeutica 

CASANQVAS CASANOVAS, Oriol 

Regulació del cicle ce/·lular perdegradació de les cicfines D. 
Biologia CeH ular i Anatomia Patológica 

CASAS LOUZAO, Caty 
Identificación de genes en el cromosoma 21 humano y 
análisis del perfil de expresión ontogénico de sus ortólogos 
murinos. 
Biología Cel·lular i Anatomia PatologicCl 

CASERAS SURRIBAS, Anna 

Caracteritzaci6 molecular de 6-fosfofructo-2-quinasaj fruc
tosa-2,6-bisfosfatasa, glucoquinasa isubunitat catalítica de 
la glucosa-6-fosfatasa de fetge de daurada (Sparus ClurClta); 
regulació nutricional. 
Bioquím ica i Biologia Molecular 

CASTAÑO BOLDÚ, M. Esther 
Inhibición de la proliferación celular e inducción de apoptosis 
por inhibidores de la ciclooxigenasa. 
Ciencies Fisiologiques 11 

CASTELlS SOLER, Teresa 
Localització immunocitoquímica de les proteines aHerge
niques en grans de pol·len de Zygophyllum fabago L 
Productes NClturClls, Biología vegetal i EdClfologia 

CASTILLO GARCiA, Félix 
Evaluación del potencial osteogénico de los polímeros bio
absorbibles derivados del ácido láctico utilizados como 
sustitutivos óseos. 
Cirurgia i Especiali tats Quirúrgiques 

CIRICI AM ELL, Roser 
Eva luación de la eficacia de un programa de entrenamiento 
en habilidades sociales para personas que padecen esqui
zofrenia. 
Psiqu iat ria i Psícobiologia Clinica 

COLOMÉ GONZÁLEZ, Angels 
La producción de lenguaje en bilingües: caracterización e 
implicaciones de la coactívación léxica. 
Psicologia Basica 

COl OMER OESPU IG, Maria Teresa 

La heterogeneidad de la mortalidad como indicador de la 
salud comunitaria. 
Salut Pública 

COLQUE IBARRA, Raul 
Cultivo in vitro de plantas bulbosas de la familia Amary
lI idaceae. Micropropagación y producción de galantamina 
por cultivo de órganos. 
Productes Natura ls, Biologia vegetal i Edafología 

CRUZAOO GARRIT, Josep M. 
x enoperfusió renal ex vivo en una combinació discordant de 
porca huma. 
Med icina 

CHALAUX FREIXA, Elisabet 
Regulació transcripclonal per BMP-2 j TGF-Bl. 
Ciencies FisiológiqueS Il 
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CHÁVEZ MONTES, Abelardo 
Interacción de péptidos inmunogenicos del viros de la hepati
tis A con modelos de membrana. 
Fislcoquimlca 

DiAZ ESCRIU, Frilflcesc 
Estudl de I'eficacla de la suplementa ció nutria'onal en I'evo
lució deis paa'ents geriatrics amb fractura del ten; proximal 
del femur. 
Cirurgla i Especiall tats Quirúrgiques 

DRAKUlOVIC, Mltril B. 
Supine posltlon and other risk factors for nosocomial pneu
monia in mechanlcally ventllated patients. 
Medicina 

ELlZAlDE FREZ, Josep Ignilsl 
Influ€mcla de la concentració sanguínia d'hemoglobina en les 
alteraclons hemodlnamiques associades a /a hipertensió 
portal. Re/ació amb /'óxid nítriCo 
Medicina 

ESCARRER JAUME, Mercedes 
Estudio de la participación de los neumoalérgenos y alérgenos 
alimentarios en la etiopatogenia de la dermatitits atópica en la 
edad pedlátrica. 
Obstetricia I Glnecologia, Pediatria, Radiologia i Medicina 
Física 

ESPERT IBÁÑEZ, JUiln José 
Esplenectomia laparoscóplca. Ventajas clínicas y controver
sias. 
Clrurgia i Especiall tats Quirúrgiques 

FASREGA FERNÁNDEZ, Anton lil 

Estudio de la variabilidad morfológica y producción de me
tabol/tos secundarios en cepas del género Alternaria. 
Microb iolog ia i Parasltolog ia Sanitaries 

FARRÁS RIVERA, Rosil 
Proreasomal components of "arabidopsis" g/ucose signalling 
parhway. 
Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafología 

FERNÁNDEZ ABADIAND, M. Montserrilt 

Aplicaciones sintéticas de 2-plperidonas: síntesis de pre
cursores de alcaloides "aspidosperma " y pseudopéptidos es
piránicos. 
Farmacologia i Química Terapeut ica 

fERNÁNDEZ BlEDA, David 
Síntesis de la desoxivariolina B y análogos de 5-pirimi
dilpirido{3', 2'; 4, 5 ]pirrolo{ 1, 2-c ]pirimidinas. 
Farmacologla i Qufmica Terapeutica 

FERNÁNDEZ DE MATTOS, Silvia 
Regulation of ó-phosphofructo-2-kinasejfructose-2,6-bis
phosphatase during cel/ proliferation: ro/e of the PI 3-K 
pathway and the E2F transcrip tion factor. 
Blologla Ce l·lular i Anatomia Patologica 

FORNER BElTAAN, M. Soledild 

Estudio del proceso de compresión en máqUinas de compri
mir. Aportación de los estudios de validación industrial a la 
comparación de la capacidad funcional entre máqUinas de 
comprimir. 
Farmacia i Tecnologia Farmaceutica 

FRADERA SUÑER, Rosa Maria 
Estudio de la acción del antagonista del fador de adivación 
plaquetar BN52021 en el rechazo agudo del trasplante hepáti
co en la rata. 
Cirurgia I Especiali tats Quirúrgiques 

FRANCIOU GAZOL, Sonlil 
Influencia del período de crianza en e l aroma de los cavas. 
Nutricio I Bromatología 

GALAN SI LVO, Ana M. 
Eva luación in vitro del potencial hemostático y trombogénico 
de hemoderivad05 y preparados de producción sintética. 
Medicina 

GARCIA MOlLEVI, David 
Models de xenotrasplantament hamster-rata: implicacions 
metabóliques i immunológiques. 
Cirurgla I Especialita ts QUirúrgiques 

GARCIA MONTOYA, Encarna 
Optimización, validación y modelización de un proceso de 
fabricación de comprimidos. Desarrollo de una aplicación 
interactiva multimedia. 
farmacia i Tecnologia Farmaceut ica 

GARRIGA ROMAN, Cilrles 
Transport d'hexoses a les membranes apicaf i basolateral de 
I'enterócit de pollastre. Adaptació a modificacions en la 
ingesta de Na+. 
Fisiologia 

Gi l JUAN , Maria Rosa 

Les relacions entre coneixement numeric i coneixement lin
güístic: confluencia, autonomia o interacció? 
Psicologia Evolutiva i de l'Educacio 

GI MÉNEZ PR,ATS, M. José 

Estudio epidemiológico de la salud oral en una población 
infantil con parálisis cerebral. 
Ciencies Morfologiques i Odontoestomatolog ja 

GOMARA ELENA, Milrla Jo~ 

Péptidos sintéticos en el diseño de inmunógenos y en el de
sarrollo de sistemas de diagnóstico de la hepatit is A. 
Fisicoquímica 

GOMES BARRETO DE MElO, Vilma 
Marcaje de antibióticos con 99m TC para la detección de 
focos infecciosos y su diferenciación de procesos inflama
torios. 
Medicina 

G6MEZ FEDERICO, Pablo 

Papel patogenetíco del factor de activación plaquetaria y el 
óxido nítrico endógeno en el asma bronquia l. 
Medicina 

G6MEZ MARTINEZ, lullán 

Caracterización molecular de cepas de Helicobacter pylori. 
Reproducción del modelo animal en ratones y estudio de los 
mecanismos de la inflamación. 
Microbiologia I Parasitologia Sa nita ries 



GONZÁlEZ CINCA, Nuria 
Estudi de la fosfoglicerat-mutasa i de la bisfosfoglicerat
mutasa durant la miogimesl I I'eritropoiesi en situacions 
fisio/ógiques I patologlques. 
Ciencies FiSiologiques 1 

GRATACOS MASMITJA, Jordi 

Valoración de la actividad inflamatoria en la espondiloartritis 
anquilosante y su relación con la amiloidosís y osteoporosis. 
Medicina 

GRAU ERRA, Anna 
Oxidación lipídica en carne de pollo: Influencia del grado de 
insaturación de la dieta y de su suplementación con ácido 
ascórbico ya-tocoferOI. 
Nut rició i Bromatologia 

GUERRA BAlIC, Myriam 
Síndrome de Down y respuesta al esfuerzo físico. 
Cii.'ncies MorfOlogiques i Odontoestomatologia 

GUEVARA, Mónica 
Síndrome hepatorrenal: nuevos aspectos fisiopatológiCos y 
terapéuticos. 
Medicina 

GUITERAS VAL, Pedro 
Seguimiento clínico y anglográfico a largo plazo de la angio
plastia coronaria transluminal percutánea con éxito. 
Medicina 

HERNÁNOEZ uooRÁ, Sílvia 
Estudio de los genes reguladores del ciefo celular CDC2S en 
/infomas no Hodgkin y cáncer c%rrecta/. 
Biologia CeHular I Anatomla Patolog ica 

HERRERA VELAZQUEZ, M. Rosario 
Aislamiento y elucidación estructural de alcaloides de la 
familia Amaryl lldaceae. 
Productes Natura ls, Blologla Vegeta l i Edafologia 

I6ÁÑEZ VALLBONA, Ester 
Caracterització de I'operó de funció desconeguda yiaK-S 
d'Escherichia colí. Relació amb I'evolució d'una nova via 
metabólica per a la utilitzacló de L -Iixosa. 
Bioquímica i Biologia Molecular 

IÑIGO GIL, Pablo lavler 
Pape/ del Transforming Growth Factor Beta-l en la nefropatía 
crónica del injerto renal. 
Medicina 

JAIME JOVANI, M. Isabel 
Analisi del paperde P21Cipl en la regulació del cicle cel·lular 
durant la regeneració hepatlca. 
Biolog ia Cel-Iular i Anatomla Patologica 

JIMÉNEZ BELMONTE, Anna 
Efecte del bloqueig farmacológic i quirúrgic de la hiperac
tivita t glutamatergica en les alteracions motores induides 
per levodopa en un model experimental de parkinsonisme. 
Medicina 

JIMÉNEZ GUERRERO, Andrés 
Estudio, a nivel central y periférico, de 105 transportadores 
de adenosina en rata. 
Farmacologia i Química Terapeutica 
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JOYA VÁZQUEZ, Pedro Pablo 

Historia natural de la hepatitis crónica e y factores histopa
tológicos con valor predictivo de evolución. 
Medicina 

JUAN MORERA, Cecilia 

Addicfó de reactius d'organocoure i enolats a sals de piridini: 
preparació de dihidroplrldines polisubstituides. Aplicació a la 
síntesi de la camptotecína. 
Farmacologia I Química Terapeutica 

JUNCADELLA PU IG, Montserrat 
Recuperació neuropsicoJógica de les lesions vasculars subcor
ticaJs I relació amb la localitzacló valorada amb neuroimatge 
(TC, RM, SPECT). 
Psiquiatría I Psicobiologla Clínica 

LLADÓ GARRIGA, Laura 
Utilidad del shunt portocava intraoperatorio en el trasplante 
hepático clínico. 
Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques 

lLAUGER BUFI, Laura 
Alcaloides indolics del grup de I'akuamidina: estudis sinle
tics. 
Farmacología i Química Terapeutica 

LLUCH SANTFELIU, M. Antonia 
Biosíntes; d'isoprenoides en plantes: caracterització molecu
lar de la mevalonat-qulnasa d'Arabidopsis thaliana. 
Bioquímica i Blologia Molecular 

MALLOLAS lIMÉNEZ, Judith 
Espectro mutacional en el gen PAH y correlación genotipo
fenotipo en la población fenilcetonúrica residente en Cata
lunya. 
Ciencies Fisiologlques 1 

MAMUDO RAFIK, Isma il 
Infección malárica placentaria: estudio anatomopatológico y 
correlación clinicopatológica. 
Biologia Cel·lular i Anatomia Patologica 

MARI GARCIA. Montserrat 

Hepatología alcohólica: papel del citocromo P450 2 El Y de 
las esfingomielinasas. 
Medicina 

MARIN AGUSTiN, Concepcl6 
Model experimental de dlscinesia tardana: estudi de compor
lament i bloqu{mlc. 
Medicina 

MÁRQUEZ GARRIDO, Francesc J. 
Alilaciones de aldehidos con sistemas de 2-(ari/sulfinil)alilo 
enantioméricamente enriquecidos. 
Farmacologia i Química Terapeutica 

MARTI GUADAÑO, Enrique A. 
Estudio de la prevalencia de tests cutáneos positivos a neu
moalérgenos en población asintomática. Seguimiento clinico 
de los casos positivos cinco años después. 
Salut Pública 

MAYOR APARICIO, Alfredo Gabriel 
Multiplicidad de Infección en aislados naturales de Plasmo
dium falciparum. 
Microbiologia i Parasitología Sanitiuies 
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MEZQUITA MAS, Pau 
Expressió de /'anhldrasa carbónica 1l durant /'espermato
genesi de rato/ro 
(iencles Fisiologlques 1 

MOLlNUEVO GUIX, José Luis 
Eficacia en nuestro medio de la cirugía funcional guiada por 
microrregistro para tratamiento de la enfermedad de Par
kinson. 
Medicina 

MONEGAL BRANCOS, Ana Isabel 
Estudio de la patología metabólica ósea en el trasplante 
ortotópico de hígado: factores implicados y características 
del remodelado óseo. 
Medicina 

MONTANER RAMONEDA, Beatriz M. 
Caracterización y purificación de un principio activo de or igen 
bacteriano con actividad antitumoral. 
Biologia CeHular i Anatomia Patológica 

MONTERO CANTU, Carlos Alberto 
Evaluación experimental ex vivo de preservación pulmonar. 
Comparación de la solución de la Universidad de Wisconsin y 
la misma con adición de L -camitina como protector del 
surfactante. 
Cirurgia i Especlalltats Quirurgiques 

MOYAND CLARAMUNT, Ellsabet 
Mejora de la producción de alcaloides derivados de N-metilpu
trescina en cultivos de raíces transformadas. 
Productes Naturals, Bio logla Veget al i Edafologia 

MULET POWELL, Nata lla 
Sinergia entre bacteriocines de bacteris de /'acid lactic. 
MIcrobiologla I Parasitología Sanitaries 

MUNDlNA GARciA, Marisa 
Investigación de aceites esenciales de especies vegetales 
latinoamericanas. 
Farmacologla I Química Terapeutica 

MUÑOZ-TORRERO LÓPEZ-16ARRA, Vletona 
Síntesis de 1,4-difOsfinas cic/opentánicas enantiopuras y su 
posible uso en reducciones enantioselectivas catalíticas. 
Farmacologia I Química Terapeutica 

NADAL SOLA, Alicia 
Regulació multlhormonal de la transcripció del gen de I'HMG
CoA-sintasa mitocondrial. 
Bioquímica I Biología Molecular 

NAVARRO CID, José 
Las organizaciones como sistemas abiertos alejados del 
equilibrio. 
Psicología Social 

NAVIA-OSOR.IO PASCUAL, Alberto 
Producción de taxanos por cultivos celulares de t axus. 
Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia 

PASTOR MUÑOZ, Pau 
Análisis del gen TAU en la enfermedad de Parkinson, en otros 
parkinsonismos atipicos y en la demencia frontotemporal. 
Medicina 

PAULES BLÁZQUEZ, Ana 6elén 
Paper de les alteracions de la maquinaria reguladora de la 
fase G1 del cicle cel·lu/aren la gimesi del cancer de pimcrees. 
Biologla CeHular i Anatomia Patologica 

PEIRO SALES, Sandra 
Paper de les caveoles i fa calmodulina en la senyalització de 
TRKA indUlda per NGF. 
Biologia Cel·lular i Anatomía Patologicil 

PÉREZ BRANGULI, Francesc 
Estudi molecular de la interacció de les isoformes Snare a les 
terminaclons nervioses. 
Biologia Cel· lu lar i Anatomia Pat ologica 

PÉREZ GONZÁLEZ, J. Xavier 
Regulació del metabolisme de la fructosa 2,6-bisfosfat en 
diferents models experimentals. 
CiE!ncles Fisiologiques 11 

PÉREZ GUTIHANN, Susana 
Farmacoepldemiología de los antiinflamatorios no esteroideos 
en la población general. 
Salut Publica 

PÉREZ VILlA, Féli~-Carlos 
Estudio de los mecanismos de regulación del flujo coronario 
durante la taquicardia. 
Medicina 

PÉREZ DEL PULGAR GALLART, Sofía 
Caracterización de la migración leucocitaria en la hiperten
sión portal. 
Biologia Cel·lular ¡Anatomía Patolog íCil 

PINOS PONT, El lsabet de los 
Estudi de les vles de transducció de senyals que regulen 
I'expressió genica de la isoforma hepatica de la 6-fos{0-
fructo-2-qulnasa(fructosa -2, 6-bisfosfatasa per insulina . 
Biología Cel· lu lar i Anatomia Patologica 

PIÑANA GARRIGA, Agustí 
Indicadors pronostics per la fractura del ten; proximal del 
femur en pacients de més de setanta anys. 
Cirurgia i Especlalitats Quiru rg iques 

PIRono INVERNIZZI, Anna Fiorel!a 
Caracterización funcional de la tirosin-fosfatasa de mem
brana CD148. 
Biología Ce[.¡ular i Anatom ia Patologica 

POBLETE RUIZ, Manuel 
Equipos para el cambio en las organizaciones: aspectos di
ferenciales. 
Psicologia Social 

PONS PONS, Monica 
Estudi del paper de I'annexina 6 en el transport intracef./ular. 
Implica ció en la transducció del senyal. 
BIologia Cel'lular i Anatomia Patologica 

PORTÚS NOGUERA, Joan 
Aproxlmac/ó a la reformulació de la inhalació antiinflama
toria . Utilitzac/ó d'un nou agent propulsor hidrofluorocar
bonat. 
Farmacia I Tecnología Farmaceutica 

POVEOA MARTiN. Raquel 
Efecto antinociceptivo de la asociación metamizol-tramadol 
en rata. 
Farmacologia i Química Terapeutica 
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poves PRIM, Jose Ignacio 
Manejo de los pacientes con pancreatitis aguda en una 
unidad especializada. 
Cirurgla i Especialitats Quirurgiques 

POZO GARCIA, M. Oolors del 
La aprotinina en cirugía cardíaca pediátrica." su eficacia en la 
función plaquetar y en la hemostasia. 
Cirurgia i Especialitats Quirurgiques 

ROCA VILLANUEVA, Bernardino 
Adherencia, efectos secundarios y eficacia de tres estrategias 
de tratamiento antirretroviral. 
Medicina 

RODRíGUEZ ALLUÉ, Manuel José 
Progresividad de los efectos del glutamato en el sistema 
nervioso central: aspectos experimentales y cf(nicos. 
Ciencies Fisiológiques I 

RODRíGUEZ ROSAS, M. Merce 
Efectes d'oligonucleótids antisentit dirigits contra I 'RNA per a 
la dihidrofoJat-reductasa en cel·lules de mamífer en cultiu: 
utilització de liposomes i immunoliposomes. 
Bioquímica i Biologia Molecular 

ROMERO PÉREZ, Ana Isabel 
Resveratrol y Piceido en uvas, mostos y vinos. 
Nutrició i Bromatologia 

ROSET LLOBET, Jaume 
Aproxlmació a la fisiologla del casteller. 
Ciencies Fisiológiques n 

ROSaN HERNÁNDEZ, Beatri: 
Neumonía de la comunidad en pacientes hospitalizados. 
Análisis de diversas estrategias diagnósticas y de la utili
zación empírica de b-Iactámicos. 
Medicina 

RUBIO VIDAL, Núria 
Distribución de la carga metastática de células tumorales 
humanas en ratones Inmunodeprimidos. Utilización del gen 
de la luciferasa como trazador cuantificable del linaje celular. 
Fisiología 

SALINAS BECERRA, Cristina 
Estudio jurídico de medicamentos huérfanos y propuesta 
para el futuro desarrollo de la reglamentación europea. 
Farmacia ¡Tecnología Farmaceutica 

SANCHEZ CHAMERO, M. Pilar 
Valor pronóstico del eco-dipiridamol en el primer infarto 
agudo de miocardio no complicado. Med icina 

SÁNCHEZ FUEYO, Alberto 
Hepatitis virales tras el trasplante hepático: factores etiopa
togénicos y profilaxis. 
Medicina 

SÁNCHEZ GARCÍA-VAO, Teresa 
Papel del ácido araquidónico y sus metabolitos de la vía de la 
prostaglandina GIH-sintasa en la proliferación de fibro
blastos 3T6. 
Fisiologia 

SÁNCHEZ ROITZ, Cesar Ósear 
Caracterización genética y química de componentes de la 
membrana externa de bacterias gramnegativas. 
Microbiologia i Parasitolog ia Sanitaries 
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SANS CUFFI, Miquel 

Mecanismes moleculars de la resposta inflamatoria a la ma
laltia inflamatoria intestinal. 
Medicina 

SARRIAS RAMIS, Ernest 

El managed care en el sistema sanitari cata/a. 
Salut Publica 

SEFFAR, Fátima 
Nuevos 3-litioindoles y derivados de Indolizinc. Preparación, 
reactividad y aplicaciones sintéticas. 
Farmacologia i Quimica Terapeutica 

SENSO RODRíGUEZ, Antonio Valentin 
Derivados de pollsacáridos fijados sobre gel de sílice como 
fases estacionarias qUirales para cromatografía líquida. 
Farmacologia ¡ Química Terapeutica 

SERRA ARENAS, Eduard 
Estudi gene tic, molecular i ceJ.!ular deis neurofibromes. 
Biologia Cel·lular i Anatomia Patológica 

SERRA MANETAS, Joan 
Grau d'integració de les intervencions preventives a les ofici
nes de farmacia a Catalunya. 
Salut Publica 

SOLANS PUJOL, M. Asunción 
Analisi genetica i molecular del cromosoma 21. Clonatge de 
gens al braq lIarg del cromosoma 21. 
Biologia Cel·lular i Anatomia Patológica 

SOSPEDRA ALSINA, Patricia· Pilar 
Síntesis y estudios de interacción de péptidos inmunogénicos 
relacionados con el virus de la hepatitis A. Evaluación 
inmunológica con modelos de membrana. 
Fisicoquímica 

SOSPEDRA MART!NEZ, Enrie 
Sobre las vermifaunas de las especies del género "Martes~ 
pinell, 1792 (Carnívora: mustelidae) en la España conti
nental e insular. 
Microbiologia i Parasitologia Sanitaries 

TERUEL MAICAS, C/lrlos 

Retinopatía diabética en las comarcas de Girona y estudio de 
los factores asociados. 
Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques 

TORNER PIFARRE, Pere 
Reparació del teixit ossi mitjan~ant osteotransducció amb 
ciment de fosfat calcic. Estudi experimental. 
Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques 

TORTAlADA ALAMILLA, Cecilia 
Estudio sobre la reconstitución inmunológica con tratamien
tos retro virales altamente activos en pacientes infectados por 
el virus de la inmunodeficiencia humana. 
Medicina 

TURULL PASCUAL, Ángels 
Efectes sobre el procés inflamatori, la mucosa gastrica i la 
funció renal secundaris a la inhibició in vivo de la ciclo
oxigenasa-2 (Cox-2) en rata. 
Fisiología 

VAL CONOE, Isabel del 
Síntesis enzimática selectiva de 6-galactosillactosa. 
Microbiologia i Parasitologia Sanitaries 
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VALDERRAMA ALFONSO, Ferran 
Paper deis microfilaments d'actina en les fases inicials de la 
vla secretora del trafic intraceJ./ular. 
Biologla CeHular i Anatomía Patológica 

VERNET ARIAS, Maria Elena 
Factores e índices de riesgo para el desarrollo de infección 
qulrürglca en neurocirugía. 
Salut Pública 

VIDAL LAMPURDANES, Carme 
Estudi de la carrega vírica en malalts VIH-l positius cronics 
asimptomatics. 
Microbiología i Parasltologia Sanitaries 

VIDAL SICART, Sergl 
Deteccló del gang/i Sentinella mitjanr;ant Iimfogammagrafia i 
sonda de ralgs gamma intraoperatoria en pacients amb 
melanoma maligne. 
Obstetricia i Ginecologia, Pediatria, Radiología í Medicina física 

VILALTA BOU, carlos 
El adelantamiento de la tuberosidad tibial anterior en el 
tratamiento de la artrosis rotuliana. 
Cirurgla I Espedalitats Quirúrgiques 

VILLALONGA SMITH, Priam de 
La GTPasa RAS: paper en la regulació del cicle ceHular i 
modulació de la seva senyalització per Ca2+/calmodulina. 
Blologla CeHular i Anatomia Patológica 

XICOTA AGUILAR, M. Ángels 
Estudio de la actividad antibacteriana de nuevas 8-cloro
fluoroqulnolonas con un anillo azetidínico en su estructura 
molecular. 
Mlcroblologia I Parasitologia Sanitaries 

ZAVALA ZEGARRA, Elltabeth 
Estudio de la oxigenación durante el soporte ventilatorio en 
pacientes con lesión pulmonar aguda. 
Medicina 

Divisió V 

ÁlVAREZ CASANOVAS, Isabel 
Perspectives, topics and roots metaphors of the informacion 
society. 
Didactica I Organitzadó Educativa 

CAAMANO ESPINOZA, Carias le 
Bases para una formación integrada de álgebra y geometria 
en ingenieria: el caso de fas cuádricas. 
Didactíca de les Clencies Experimentals i la Matematica 

BOSCO PANIAGUA, M. Alejandra 
Los recursos Informaticos en la tecnologia organizativa y 
simbólica de la escuela. Estudio de un caso. 

Dldactica i Organltzacló Educativa 

CARNICERO DUQUE, Paulina 
Gobierno, participación y control de centros educatívos. Eva
luación de los consejos escolares de centro . 
Dldactica i Organltzació Educativa 

CUESTA PERELLÓ, Juan Guada lberto 
Caracterización del béisbol y análisis de sus acciones de 
juego. 
Teoría i Historia de l 'Educació 

DELGADO GARCiA, Lucia 
Política educativa y orientación en España (l939-1968). 
Metodes d'Investigació i oiagnostic en Educacio 

FARRENY TERRADO, Maria Teresa 
Carme Aymerich i la pedagogia de I'expressió: vida, acció i 
pensament. 
Didactica i OrganitzaciÓ Educativa 

GATICA MANDlOLA, Patricio 
La condición física en la población escolar de la región del 
Maule (Chile). 
Teoria i Historia de l'Educado 

GONzALEZ ARGÜELLO, M. Vicenta 
Modificaciones en el discurso del profesor de español como 
lengua extranjera. 
Didactica de la lIengua i la literatura 

GUIU 1 PUGET, Eulalia 
Dinamització de la població en la zona rural. Participa ció i de
senvOlupament. Estudi d'un caso 

Teoria i Historia de l'Educació 

MOREU CALVO, Ángel C. 

La psicopedagogía en España (l875- 1936): la construcción 
interdlsclplinar en un entorno educativo. 

Teoria i Historia de l'Educació 

OBIOLS SUARI, Núria 
Ilustración y valores en la literatura infantil. 
Teoría i Historia de l'Educació 

RINCON BONILLA, Gloria 
Entre textos: mecanismos de influencia educativa en la en
señanza y el aprendizaje de/lenguaje escrito en la educa
ción. 

Didactica i DrganitzaciÓ Educativa 

SABARIEGO PUIG, Marta 
L 'educació Intercu ltural a la secundaria obligatoria: inves
tigació avaluativa. 

Metodes d'Investigació i Diagnostic en Educació 

TORRES ÁGUILA, José Ramón 
Las actividades en los manuales de pronunciación de inglés 
como lengua extranjera. 

Didactica de la lIengua i la literatura 

TORTAJAOA JIMÉNEZ, lolanda 
Comunicación, acción e identidad en las prisiones. El yo insti
tucional de Goffman y fa acción comunicativa de Habermas. 
Teoria i Historia de l'Educadó 

TOUS FAJARDO, Julio 
Entrenamiento de la musculatura abdominal. 
Teoria i Historia de l'Educació 

VALLS CAROL, Maria Rosa 
Comunidades de aprendizaje. Una práctica educativa de 
aprendizaje dialógico para la sociedad de la información. 
Teorla i Historia de l'Educació 

VlLANOVA I VllA-ABADAL, Maria 
Dramatització, valors i aprenentatge d'una /lengua estran
gera. El cas de I'angles a les escoles oficials d'idiomes. 
Teoria I Historia de l'Educació 
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Preses de possessió, promoció, 
noves incorporacions, jubilacions 
i defuncions de membres del personal 
de la Universitat de Barcelona 

Personal docent ¡investigador 

• Preses de possessi6 de professors ordinaris 

Professor/a 
Area de coneixement 

Catedratic/ a d 'Universitat 

ALEMANY lEIRA, Ramon losé 

Economia Aplicada 

BADIA MARTI, Ana Marta 
Dret Internac. Públic i Relacions Internacionals 

SADlA pÁMles, Lola 

FlIologia Catalana 

BOJ QUESADA, Juan Ramon 

Estomatologia 

BOSCH ROCA, Nuria 

Economia Aplicada 

BUENO SALINAS, Santiago 
Dret Eclesiastic de l'Estat 

CABRERA PÉREZ, Luis 

Estratigrafia 

CALERO MARTINEZ, Jorge 

Economia Aplicada 

CAMINAL BAO¡A, Miquel 

Ciencia Política i de l'Adminlstració 

CASACUBERTA VERGES, Caries 

Geometría i Topología 

CATAlAN VIOAL, Jordi 

Historia i Institucions Economiques 

CHANCHO CABRE, Joaquln 

Pintura 

ESTEVE PARDO, José 
Dret Administratlu 

GARRIGA TORRES, Jaime 
Física Teorica 

GUILLEN ESTANY, Montserrat 
Economia Aplicada 

LAlllA VICENS, José Maria 
Obstetrícia i Ginecologia 

lUCENA GUTlÉRREZ, Francisco 

Microbiología 

MARIN GRACIA, M. Angeles 
Metodes d'Investigacló i Diagnostic en Educació 

SAGUES MESTRE, Fr/lncesc 

Química Física 

SÁNCHEZ TABARES, Ramon 

Economia Aplicada 

SEBASTIAN GALLES, Nuria 

Psicologia Basica 

SOlA PERACAUlA, Joan 

Física Teorica 
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TEBEROBSKY CORONADO, Ana Leonor 
Psicologia Evolutiva i de l'Educació 

VALLVERDU CALAFELL. Josep 
Economia Financera i Comptabilitat 

Catedratlcl a d 'Esco la Universita ria 

LLOPART PÉREZ, Xavler 
OrganltzaCi6 d'Empreses 

PELLlSE OE URQUIZA, Crist ina 
Oret Internacional Pr ivat 

Professor la Titu la r d 'Universitat 

AGUADO CUDOLA, Vlcent; 
Dret Administratiu 

AGUILAR SOLÉ, Salvador 
Sociologia 

ALTURa MONNE, Nuria 
Filologla Catalana 

AMELlA VELA. Francisco 
Fllologla Italiana 

ARIZA PIQUER, Javier 
Química Organica 

ARROYO VEGA, Pa loma 
lIengua Espa nyola 

AYUSO GUTIÉRREZ, M, Mercedes 
Economla Aplicada 

BARCONS VILARDELL, M. del Carmen 
Economla Financera I Comptabilitat 

BARREDA EDO, Pere·Enric 
Filologia lIatina 

BARRIO CASTRO, Tomás del 
Economia Aplicada 

BARRON BUENO, Dolores 
Química Analítica 

BASTIDA NAVARRO, Anna Maria 
Didact lca de les Ciencies Socials 

BESERAN RAMON, Pere 
Historia de l'Art 

BLASCO MATEO, Esther 
lIengua Espanyola 

BOlX TOMAS, Roser 
Didactica i Organització Escolar 

BOlANCE LOSILLA, Catalina 
Economia Aplicada 

BOLEA BARDON, Carolina 
Dret Penal 

aOSQUE PUEYO, Ramon 
Química Inorgan ica 

BRETONES ESTEBAN, M. Trinidad 
Sociologia 

BUENO SALINAS, Marta 
Historia del Dret í de les I nstitucions 

CALVET CREIZET, Mireia 
Filolog ia Alem anya 

CANER L1 ESE, Roberto 
Teoría de la Literatu ra i Li teratura Compa rada 

CANO GARCIA, Maria Elena 
Oidactica i Organitzaci6 Escolar 

CARBONELL ESTELLER, Montserrat 
Historia i Institucions Economíques 

CARRION SILVESTRE, Josep Uuís 
Economía Aplicada 

CASAROLI MARANO, Ricardo Pedro 
Biologia Cel·lular 

CASTELLA ANDREU, José Maria 
Dret Consti t uciona l 

CASTELLO ESCANDELL, José 
Didactlca de les Cie ncies Expe r iment als 

CHAMARRa AGUILERA, Maria Esther 
Eng inyeria Química 

CLAR lÓPEZ, Miguel Juan 
Economia Aplicada 

ClIMENT SANJUAN, Víctor Manuel 
Sociologia 

COLLER PORTA, Francesc Xavier 
5ociologla 

COlOM COOINA, Helena 
Farmacia i Tecnologia Farm aceutica 

COLOMÉ FERRER, José 
Historia i Institucions Economiques 

COLOMINA AVARES, Rosa Maria 
Psicologla Evolutiva i de l'Educació 

COLOMINES COMPANYS, Agustí 
Historia Contemporimia 

CONESA ROCA, Juan Carlos 
Fonaments de I'Analisi Economica 
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CORCOY BIDASOLO, M. Luisa 
Dret Penal 

COSTA FONT, Joan 
Economia Aplicada 

DE GISPERT BROSA, Cristina 
Economia Aplicada 

DE LA CAMARA ARILLA, M. carmen 
Economia Aplicada 

DE PALMA DEL TESO, Angeles 
Dret Admlnistratiu 

DEL CAMPO SORRIBAS, Jaime 
Metodes d'lnvestigació i Diagnostic en Educació 

DiEZ BUESO, Laura 
Dret Constitucional 

OOMÍNGUEZ PEREZ, JUlln Luis 
Economía Financera i Comptabilitat 

DOMÍNGUEZ TRISTÁN, Paula 
Dret Roma 

ESPASA QUERALT, Marta 
Economia Aplicada 

ESPUNY MONSERRAT, JlInlna 
Filologia Francesa 

ESTRADA BONELL, Ferran 
Antropologia Social 

FERNÁNDEZ PÉREZ, Paloma 
Historia i lnstitucions Economiques 

FERNÁNDEZ PONS, JlIvier 
Dret Internac, Públic i Relacions Internacionals 

FlGUERAS SOLANILLA, Carolina 
lIengua Espanyola 

FORCADA NOGUES, Mlquel 
Estudis Árabs i Islamlcs 

GALÁN GALÁN, Alfredo 
Dret Adminístratiu 

GARACHANA CAMARERO, Maria del Mar 
lIengua Espanyola 

GARCIA CASTELLVÍ, Antonio 
Economía Financera i Compt abllltat 

GARCIA MARTINEZ, José Frllnclsco 
Pintura 

GARCIA VALLES, M. Teresa 
Cristal.lografia 1 Mineralogia 

GARCIA WEHRLE, Maria Paloma 
Didactica de les Ciencies Experimentals 

GARCIA-BORES ESPI, José Maria 
Psicologla Social 

GASULL CASANOVA, Xavler 
Fisiologia 

GAVAGNIN-CAPOGGIANI, Gabrlella 
Filología italiana 

GAZTAÑAGA BALBAS, Enrique 
Física Teorica 

GIL TRASFI, Joan 
Economia Aplicada 

GÓMEZ SERRA, Miquel 
Teoria i Historia de l'Educació 

GONZÁLEZ BEILFUSS, Marku5 
Dret Constitucional 

GONZÁLEZ FERNÁNOEZ, Maria Helena 
Filologia Gallega i Portuguesa 

GRACIA GARCIA, Jorge 
Literatura Espanyola 

GRAU COSTA, Eulalia 
Escultura 

GUARDlOLA IBARZ, Francesc 
Nutrició i Bromatología 

HARO PROVINCIALE, Alejandro 
Matematica Aplicada 

HORMIGO HERNÁNDEZ, Enrique 
Comercialització i Investigació de Mercats 

JURADO LUQUE, Marill Angeles 
Psicobiologia 

LAMUELA RAVENTOS, Rosa Maria 
Nutrició i Bromatologia 

LARREA KILLlNGER, Cristina 
Antropología Social 

LAUROBA LACASA, Maria Elenll 
Dret Civil 

LLASAT BOTIJA, M. del Carmen 
Física de la Terra, Astronomla ¡Astrofísica 

LLEIXA ARRIBAS, Maria Teresa 
Didactica de I'Expressi6 Corporal 

LLORENS BAUCELLS, lordl 
Fisiologia 
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LLORET ROMAÑACH, Maria Rosa 
filologla Catalana 

L6PEZ TAMAYO, Jorge 
Economla Aplicada 

LORENZO RAMIREZ, Nuria 
Dldactlca I Organitzacló Escolar 

MAGRE FERRAN, Jaime 
Ciencia Política I de l'Administració 

MARSAL GUILLAMET, loan 
Dret Civil 

MARTiNEZ L1ZAN, Isabel Maria 
Estomatologia 

MEDINA MOYA, José LuiS 
Didactica i Organització Escolar 

MENOEZ LLORET, Maria Isabel 
filosofia 

MERINO MONTERO, Susana 
Microbiologla 

MIÑARRO CARMONA, Montserrat 
Farmacia I Tecnologla Farmaceutica 

MIQUEL COLOME, Jordl 
Parasitologia 

MODAMiO CHARLES, M. Pi lar 
Farmacia I Tecnologla Farmaceutica 

MONFORTE RABASCALL, Enrlc 
Filologia Anglesa 

MORENO SERRANO, Rosln<l 
Economla Aplicada 

MOTI, Brian Leon<lrd 
Filologla Anglesa 

MUNDO BLANCH, lordi 
Filosofia Moral 

MUÑOZ CORBALAN, JU<ln Miguel 
Historia de l'Art 

MUÑOZ GRACIA, Maria Isabel 
Ecologla 

MUÑOZ-TORRERO LOPEZ-IBARRA, Diego 
Química Organica 

NIEVA FENOLL, Jorge 
Dret Processal 

OLIVA VIRGILI, Rafael 
Fisiologia 

ORTEGa PEREZ, Francisco 
Dret Processal 

ORTUÑO PEREZ, M. Eugenia 
Dret Roma 

PALACIN CABAÑAS, Cruz 
8iologia Animal 

PALOS PEÑARROYA, Juan Luis 
Historia Moderna 

PALUZIE HERNÁNDEZ, Elisenda 
Economia Aplicada 

PANERO ORlA, Patricia 
Dret Roma 

PATXOT CARDONER, Concepclons 
Economla Aplicada 

PAULA PÉREZ, Isabel Maria 
Metodes d'lnvestigació ¡ Diagnostic en Educadó 

PELEGRI GABALDA, Maria del Carme 
Fisiologia 

PEREZ ESCODA, Nuria 
Metodes d'lnvestigació i Diagnostic en Educació 

PHILLlPS, Wllliam Charles 
Fitologia Anglesa 

PINTO MIGUEL, Victor Manuel 
Prospecció i Investigació Minera 

PIQUERAS CESPEDES, RIC<l rdo 
Historia d'America 

POLO TRASANCOS, M. del C<lrmen 
Fislca Aplicada 

PONCE SaLE, Julio 
Dret Admlnistratiu 

PONS FANALS, Emest 
Economia Aplicada 

PQNS PARERA, Eva 
Dret Constitucional 

PUBILL SÁNCHEZ, David 
Farmacologia 

PUIG RODRIGUEZ-ESCALONA, Merce 
Filologia Llatina 

QUINTANA ALBALAT, lordi 
Didactica I Organltzació Escolar 

RAMOS LOBO, RaOI 
Economia Aplicada 

REAL ORT!, loan 
8iologia Animal 
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REY MARTíN, C.!lrina 
Biblioteconomia I Documentació 

RIERADEVAll SANT, Maria 

Ecologia 

RIUS BOFlll, Nuria 

Microbiologia 

RIUS GAlEll, Rosa 
Filosofia 

RIVERO MARGINEDAS, luls 
Prospecció i I nvestigació Minera 

ROBLES BRAU, Jorge 

Química Organlca 

ROCA ABELLA, Eduard 
Geodinamica 

ROCA CORTES, Maria Neus 

Psicologia Social 

ItOCHERA VILLACH, Maria José 
Psicologia Evolutiva i de l'Educació 

ROMANí FERNÁNOEZ, Javier Manuel 

Economia Aplicada 

ROMANS SIQUES, Merce 
Teoria i Historia de l'Educació 

ROSA TRIAS, Ellsabet 
Geograf ia Humana 

ItOSICH SALA, Nuria 
Didactica de la MatemiHlca 

ROVlRA ESCOFET, Carles 
Estadística i Investigació Operativa 

RU1Z SAB1N, Ellseo 
Química lnorganica 

SAllNAS FUENTES, Hector A. 
leoria i Historia de l'Educació 

SÁNCHEZ AGU1LERA, Dolores 
Analisi GeogrMica Regional 

SANDIN ESTEBAN, Maria Paz 
Metodes d'Investigació I Dlagnostic en Educació 

SANTACANA MESTRE, Juan 
Didactica de les Ciencies Socials 

SANTACANA TORRES, Carlos 

Historia Contempor.lmia 

SANZ CARRASCO, Gabriel 
Did¿lCtica i Organització Escolar 

SAURINA PURROY, Javier Vicente 

Química Analítica 

SEBASTIÁ SALAT, M, Montserrat 

Biblioteconomla I Documentació 

SEMPERE CARRERAS, Joaquln 
Sociologia 

SOCIAS BATET, M. Inmaculada 
Historia de l'Art 

SalE MORO, MarIa Luisa 
Comerclalització i Investigació de Mercats 

SOLÉ OllÉ, Alberto 

Economla Aplicada 

STRUNK, Ollver 
Filologia Alemanva 

SUB1RANA REBULL, Rosa Maria 
Historia de l'Art 

TREMOSA BALCELLS, Ramon 
Economia Aplicada 

UBEOA CARTAÑA, Javier 

Geografia Física 
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URBANO SAllDO, Crlstoba l 
Biblioteconomla i Documentació 

VAllS LLOltET, José Domingo 
Dret Civil 

VAYA VAlCARCE, Esther 
Economia Aplicada 

VAZQUEZ ALBERT, Daniel 

Dret Mercantil 

VICENS SOLER, Maria Teresa 

Historia de I'Art 

V1CENS VICH, lesus Bias 
Sociologia 

V1LA MORENO, Francesc Xavier 
Filologia Catalana 

VILAPLANA HORTENSI , Jordl 

Fisiologia 

VIÑAS PIQUER, David 
Teoría de la Literatura i Literatura Comparada 

VIVES SANTA-EULALIA, Eduard 

Física de la Materia Condensada 

YAÑEZ GALLARDO, Cessar Roberto 
Historia i Institucions Economiques 
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Professorj a Titular d 'Escola Universitaria 

ANORE ROMERO, M. Encamación 
Economía Aplicada 

BAR6 LLAMBIAS, Monlca 
Blblioteconomia I Documentació 

CAIS FONTANELLA, Jordl 
Sociologia 

CAMOS RAMIO, Margarita 
Dret Administratiu 

CASTAÑEDA PEIRON, Luis 
Historia i Instltucions Economiq ues 

CENTELLES VELILLA, Miguel Angel 
Biblloteconomia i Oocumentació 

COCO PRIETO, Andrés Jase 
Sociologia 

CaLEN RIAU, Maria Teresa 
Oldactlca i Organització Escolar 

COLlADO SEVILLA, Ana Antonia 
Soclologia 

COMALAT NAVARRA, Malte 
Blblloteconomia I Documentació 

CORADO BEGUE, Lydle 
Filologia Francesa 

COSTA ABOS, Silvia 
Infermerla 

DARBA COlL, Josep 
Fonament s de l'Analisi Económica 

OOMiNGUEZ AMOROS, Mario 
Sociologia 

FERNÁNOEZ PEREZ, Palom(l 
Historia i Institucions Economiques 

FONT VILALTA, Josep 
Organització d'Empreses 

FRANCES RIBERA, Udl" 
Infermeria 

GARCIA MARIMON, Xavler 
Economía Financera i Comptabilitat 

GIL LAFUENTE, Jaime 
Comercialització i Investigació de Mercats 

GOBERNA TRICAS, Josefina 
Infermeria 

GOOALL CASTELL, Teresa 
Dldactica de l'Expressió Corporal 

GONZÁLEZ NAVARRO, Ana Maria 
Economía Financera i Comptabilitat 

GRACIA GARCIA, Marta 
Psicologia Evolutiva ¡ de l'Educacio 

GRACIA RAMOS, M. del Carmen 
Economia Financera I Comptabílí tat 

GRAU TARRUELL, Maria 
Fiologia Catalana 

GUITART TARRÉS, Laura 
Organització d'Empreses 

MARQUES CARRERAS, David 
Estadistica i Investigació Operat iva 

MASSISIMO SÁNCHEZ DE BOADO, Angel 
Biblioteconomia i Documentació 

NAVARRO CID, José 
Psicologia Social 

NAVARRO MUNUERA, Andres Edua rdo 
Dret Administratiu 

NÚÑEZ CARBALLOSA, Ana Maria 
Organització d'Empreses 

PINTO BARO, Carmelo Antonio 
Sociologia 

PONS ANTON, 19nasl Maria 
Sociologia 

RIOS HERNÁNDEZ, Mercedes D. 
Didactica de l'Expressió Corporal 

RODRiGUEZ GAIRIN, José Manuel 
Biblloteconomia i Documentació 

ROORiGUEZ MORATO, Arturo Julio 
Sociología 

ROMEO DELGADO, Marina 
Psicologia Social 

ROZAS GAR.cIA, M. Rosa 
Infermeria 

RUBIO RODON, Anna Maria 
Biblioteconomia i Documentació 

SÁNCHEZ URRUTIA, Ana Victoria 
Oret Constitucional 

SOLANELLES BATLLE, Maria Teresa 
Dret Mercantil 

TEN PUJOL, Agusti 
Dret Financer i Tributarí 

TORRENTE ROBLES, Diego 
Sociologia 

TUR VILAS, Isabel 
Dret Mercantil 

VADRI FORTUNY, Maria Teresa 
Dret Administratiu 

VALLS JUNYENT, Francesc de P. 
Historia i Institucions Econom iques 

VENTURA BLANCO, José Javier 
Teoria i Historia de l'Educació 

VILADECANS MARSAl, Ellsabet 
Economia Aplicada 



• J ubilacions d e membres de l personal docent 

i investigador 

Pro fessor/a 

Area de Coneixement 

Catedratic/a d'Unlversltat 

CATEURA MATEU, Maria 
Didactica de l 'Exp ressió Musical 

CEMELI PONS, José 
Fa rmacia i Tecnolog ia Farm aceutica 

FRANCISCO MONEO, José Ramon 
Opt ica 

HERNÁNOEZ PIJUAN, Juan 
Pintu ra 

TORRE BORONAT, M. del Carmen 
Nutrició 1 Bromatologia 

TRASERRA PARAREDA, José 
Otorrinola ringologia 

Catedratic/a d 'Escola Universitaria 

GUINOT BELLES, José Lu is 
Filo logia Alem anya 

Professor/a Titular d'Unlversitat 

BATLLE GALLART, Carmen 
Historia Medieva l 

ESPINOSA RAMOS, M. Estil ita 
Farmacia i Tecnologia Fa rmaceutica 

ESTRADA HERRERO, David 
f ilosofía 

FERRER DE ALBA, Ma. Concepclons 
Lit eratura Espanyola 

GRAU ABAS, Miguel 
Comercialització i Investigadó de Mercats 

GRIMALT SANCHO, Francisco 
Dermatologia 

HENRIQUEZ DE GAZTAÑONDO, Antonio S. 
Ciru rgia 

JULIANO CORREGIDO, Maria Dolores 
Antropologia Social 

MORAGAS MORAGAS, Ricardo 
50ciolog la 

DROMI aURICH, Joaquln 
Medicina Preventiva i Salut Publica 

SILVA VÁZQUEZ, Manuel 
Psicologia Social 

TORT RAVENTOS, Luis 
Didactica i Organització Escolar 

VENTIN HERNÁNOEZ, Manuel 
Microbiologia 

VIOAL TORT, José 
Microbiología 

Professor /a Titular d'Esco /a Universitaria 

MARZAL MARTfNEZ, Odon Francisco 
Dret del Treball i de la Seguretat Social 

VELASCO VARGAS, Enrique 
Dret del Treballl de la Seguretat Social 
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• Defuncions de membres del personal docent 

i investigador 

Professor/a 

Area de Coneixement 

Catedratic/a d 'Universitat 

CAPARRÓS BENEDICTO, Antonio 
Psicologia Basica 

LLUCH MARTíN, Ernest 
Historia i Inst itucions Econom iques 

Professor/a Titular d'Universitat 

BONAL FALGAS, Ralmon 
Sociclogla 

COLOMER POUS, Jaime 
Ciencia Polít ica i de l'Administració 

MAYA GONZÁLEZ, José Luis 
Prehistoria 

SOLA FARRES, Eudald 
Filologia Grega 

Professor/a Titular d'Escola Universitaria 

FERRE DALMAU, Calamanda 
Didactica Matematica 

SANTAMARIA MORALES, Antonio 
Economia Aplicada 

Professor Associat 

JULIA VIÑAMATA, José Ramon 
Historia Medieval 



246 1 Memoria del curs 2000-2001 

Personal d'Administració i Serveis (PAS) 

Pas funcionar! 

Preses de possessió 
Escala tecnlca de funcionaris 

ALEGRE SÁNCHEZ, M. Angeles 
BOIX SERRA, Cristina 
FORÉS MIRAVALLES, Antonl 
MARTRA MANONELLES, Esther 
NICOLÁS ANDRÉS, Maria Roser 
NOLLA LACRUZ, Silvia 
RIVERA VALL, Ma ria Asunción 
ROYO G6MEZ, Maria El lsa 

Jubi/acions 

BARGALLO ¡NIGUEZ, Robert 
JANER ORTEGA, Carme 
ROSSELL6 VALLDEORIALA, M. C. 
JIMÉNEZ ORTEGA, Andrés 

Pas laboral 

PromocJó 

ANDRES VELEZ, Berta 
GALAN GALAN, Angel 
SANCHEZ ROSA, Carlos 

DE MINGO LOZANO, Ricardo 

Noves Incorporacions 

CUÑARRO DA COSTA, M. Soledad 
ROMERO GÓMEZ, M. Teresa 
REY RECIO, M. Jesús 
CASTILLEJOS LINARES, 6egoña 

HOMS ALBARRAN, Jordl 

GARCIA TUDELA, M. José 
SALAMIA CASTELLET, Ana 
MATAS JOR6A, lordl 
LERA GARDE, Amanda 
GUINEA MEllAS, Jorge 
SÁNCHEZ GARCIA, Eva Maria 

FUENTES ALaS, Marina 
RUBIES MARTIN SIERRA. Orio l 
BIBIAN MATEO, M.Cristina 
MONTSERRAT ARGELAGUET, Judith 
FUENTE ESPASA, Eisa de la 
BADIA ESTRADA, Roser 

ANGELA GAMBUS, Roger 
PERNA ESTRADERA, Jorge 

SANDOVAL SANDDVAL, Angeles 

Jubilacions 

LUNA GUEZ, Angeles 
EXPÓSITO ARIAS, Francisco 
GARCIA GAUNDO, Angela 
SALVADOR VEGA, Maria Jesus 
VALLS PERlCAS, José 
GRACIA PORRAS, Antonio 
ROJAS FILOSO, Ricardo 
LORA LEON, Crlstobal 
GOMEZ CARICOL, loaquin 
GAUNDO GÓMEZ Miguel 
LORA CHIA, Antonio 
CASINO ALEPUZ, Alberto 

DefuncJons 

GARCIA BARCELÓ, Jesús 
MESEGUER VÁZQUES, Josep Ma . 
SOGAS aORONAT, Antonio 


