
La UB organitza proves per acreditar coneixements d’informàtica
La Universitat de Barcelona ofereix com a nou servei a la comunitat uni-
versitària i al públic en general la possibilitat d’acreditar els coneixements
d’informàtica que es posseeixen, però dels quals no es té cap titulació.
Els que desitgin obtenir l’acreditació hauran de pagar la inscripció a l’exa-
men i després realitzar la prova corresponent. Es poden obtenir acredita-
cions en Word 97 bàsic i avançat, Excel 97 bàsic, Acces 97 bàsic, confec-
ció de pàgines web, internet i correu electrònic. La iniciativa, que té lloc
enguany per primer cop, és organitzada pel Centre de Formació
Permanent UB-Sants.

Conferència sobre societats de capital risc en la cloenda 
dels cursos de tercer cicle d’Empresarials
Les societats de capital risc i la nova economia van ser el tema de la con-
ferència que va pronunciar el director general de Barcelona Emprèn  el 22
de juny passat a l’Aula Magna d’Empresarials durant l’acte de cloenda dels
cursos de tercer cicle del centre.

Barcelona Emprèn, és una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Barcelona i un grup d’empreses vinculades a la ciutat.
És una societat de capital risc especialitzada en petites i mitjanes empreses i concretament en aquelles que neixen de
la recerca i la innovació tecnològica.
Actualment uns 500 alumnes segueixen la vintena d’ensenyaments de tercer cicle que s’imparteixen a Empresarials.

Primeres determinacions de fons de gasos relacionats amb l’efecte hivernacle
Un equip del Grup de Recerca del Clima (GRC),amb seu a la Torre D del Parc Científic de Barcelona de la UB, ha posat
en marxa les primeres quantificacions de la concentració real de fons de diòxid de carboni (CO

2
) i altres gasos presents

a la coberta atmosfèrica a la península. Coordinat pel professor associat Xavier Rodó del Departament d’Ecologia,
l’equip està integrat pels investigadors Francisco A. Comín, Miquel Àngel Rodríguez, Ciara Escoda i Ileana Bladé, i ara
integrats en la xarxa AEROCARB destinada a l’anàlisi i monitorització del balanç net de carboni a Europa. El treball aju-
darà a establir les bases d’un sistema d’observació a escala continental de les fonts i dels engolidors de CO

2
, i a unifi-

car la base de dades europea de l’esmentat gas, la seva calibració i la integració de les mesures. La iniciativa té el suport
del Departament de Medi Ambient i la col·laboració de l’Associació Nereo de Begur (Girona), que durà a terme la reco-
llida de mostres d’aire en un penya-segat pròxim a la reserva marina Ses Negres. El mostreig, que es farà amb flascons
i té caràcter discontinu, aportarà dades reals de les concentracions de CO

2
un cop el gas ha interactuat amb diferents

compartiments i permetrà l’ús de multitraçadors per inferir l’origen del CO
2
. El GCR està coordinat pel professor

Francisco A. Comín del Departament d’Ecologia, i se centra en l’estudi del clima global des de diferents fronts de la
recerca. 

Professors de la UB, membres d’honor de l’Institut Medicofarmacèutic de Catalunya
Un total de set professors de la UB van rebre el 7 de juny passat els diplomes de Membres d’Honor de l’Institut
Medicofarmacèutic de Catalunya. Josep Boatella, Josep Antoni Bombí, Miquel Bruguera, Josep Maria Gil-Vernet, Ciril
Rozman, Jordi Sabater Pi i Lluís Salleras són els docents de la UB, jubilats o en actiu, que han estat guardonats.
També van ser premiades tretze persones més en reconeixement a la tasca desenvolupada en pro de les ciències de la
salut. Durant l’acte el director dels programes de Drogodependències i Sida del Departament de Sanitat i Seguretat
Social de la Generalitat, Joan Colom, va fer un parlament sobre drogodependències i sida.

Presentat a Roma un llibre sobre les àmfores de Tàrraco
El proppassat 23 de maig es va presentar a l’Escola Espanyola d’Història i Arqueologia de Roma el llibre Las ánforas
tardo antiguas de Tarraco (Hispania Tarraconensis). Siglos IV-VII (Publicacions de la UB, 2000. Col·lecció
“Instrumenta”), de l’arqueòleg i investigador del CEIPAC (Centre per a l’Estudi de la Interdependència Provincial en
l’Antiguitat Clàssica) Josep Anton Remolà. La presentació va anar a càrrec per la professora de la Universitat de La
Sapienza de Roma Clementina Panella i hi van intervenir el vicepresident de l’Escola Espanyola d’Història i Arqueologia
de Roma, Xavier Dupré, el director del Museu Nacional de Tarragona, Francesc Tarrats, i el catedràtic d’Història Antiga
de la UB i director de la col·lecció, José Remesal.

Breu i destacat
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