
Breu i destacat
Debat sobre la nova llicenciatura en Biblioteconomia i Documentació
El 6 de juny es va fer a l’auditori del Centre d’Estudis i Recursos Culturals la presentació del projecte de llicenciatura en
Documentació de la UB a càrrec del vicepresident de la Divisió de Ciències de l’Educació Antoni Sans, amb una taula
rodona sobre “La formació superior dels profesionals de la biblioteconomia i la documentació”, precedida per la con-
ferència “La formació en Biblioteconomia i Documentació a Alemanya i el model de la Escola Superior de Bibliotecaris
i Informació de Stuttgart”, a càrrec del seu director Peter Vodosek.
L’Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació de la Diputació de Barcelona va ser
fundada per la Mancomunitat de Catalunya l’any 1915 i està adscrita a la UB des de 1982. Actualment imparteix la diplo-
matura en Biblioteconomia i Documentació i un màster en gestió i organització de biblioteques universitàries. Té pre-
vist culminar la seva integració en la UB a partir del curs vinent dins la Divisió de Ciències de la Educació.

Les bestretes del salari es limitaran a un màxim de 300.000 pessetes
Per qüestions de tresoreria, les bestretes sobre el salari concedides al professorat i al PAS,  que fins ara eren d'un
màxim de dues mensualitats amb independència de l’import d’aquestes dues mesades, quedaran limitades d'ara
endavant a 300.000 pessetes.
En canvi, les condicions de retorn de les bestretes durant dotze mesos continuaran igual com fins ara. Les organit-
zacions de representants sindicals han estat informades de la decisió presa per la Gerència. 

Jornada sobre recursos humans en les entitats esportives
La II Jornada sobre temes d’actualitat en la gestió d’entitats esportives va tenir lloc el 23 de maig a la Facultat
d’Econòmiques, en el marc del curs de Gestió Econòmica d’Entitats Esportives dirigit pel professor Xavier Triadó. 
Enguany va estar dedicada a “El factor humà: element clau de gestió” i es va desenvolupar en quatre sessions a
càrrec de conferenciants especialitzats. La Jornada anava adreçada tant als antics alumnes del curs com a directius
responsables de clubs esportius i professionals d’aquest àmbit, i va finalitzar amb una taula rodona a càrrec de diver-
sos dirigents del món esportiu. L’any passat es va dedicar al patrocini i a la llei de fundacions.

Un miler de visites en tres mesos a l’exposició per Internet d’història antiga
Un miler d’usuaris, amb un total de cinc mil pàgines consultades, han accedit durant els tres últims mesos a l’adreça
d’Internet del grup de recerca CEIPAC (Centre per a l’Estudi de la Interdependència Provincial en l’Antiguitat
Clàssica) del Departament d’Història Antiga que dirigeix el catedràtic José Remesal. 
El major nombre de consultes han provingut d’Estats Units (253, la majoria de Califòrnia), seguides de les fetes des
d’Espanya (232) i Itàlia (101). El CEIPAC va muntar el mes de gener passat la primera exposició al món per Internet
sobre antiguitat clàssica. Reproduïa els mateixos plafons que s’exposaven simultàniament a la Universitat de Roma,
resultat del treball que el professor Remesal dirigeix, juntament amb el catedràtic d’Història Antiga de la Universitat
Complutense José María Blázquez, al Monte Testaccio de la capital italiana. La pàgina web del CEIPAC va rebre l’any
passat un premi atorgat per la Universitat de Chicago com una de les millors webs d’antiguitat clàssica del món.

Tercera visita de presos al campus de la Vall d’Hebron 
El 15 de maig el campus de la Vall d’Hebron va rebre una quinzena d’interns del Centre Penitenciari Quatre Camins,
en el marc de les trobades socioesportives del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical i Corporal, coordi-
nades per la professora Mercedes Ríos. 
La iniciativa, que enguany s'ha celebrat per tercer cop, pretén facilitar el contacte entre els presos i els estudiants de
la UB per col·laborar en el procés de reinserció social dels interns, i té lloc després que 160 alumnes de la UB hagin
visitat diverses vegades el centre penitenciari. 
L'acte va constar d’una gimcana, d’un dinar amb alumnes i professors, d’una xerrada col·loqui sobre la història de
l’esport i d’una sessió de danses.

Especialistes europeus i llatinoamericans al primer seminari Aridas de la Xarxa Medamèrica 
El 12 i 13 de maig, a la Facultat de Geografia i Història, prop de 40 especialistes de diversos centres universitaris i
de recerca europeus i llatinoamericans van participar en el primer seminari Aridas que, en el marc de la Xarxa
Temàtica Medamèrica, ha organitzat la UB, el Centre d’Estudis d’Amèrica Llatina a Catalunya (CEALC) i el Groupe de
Recherche sur l’Amerique Latine (GRAL) de la Universitat de Tolosa II (Le Mirail). L’objectiu era estudiar les regions
semiàrides d’Amèrica Llatina a través de l’anàlisi, entre d’altres temes, del canvi climàtic i la previsió de sequeres,
dels recursos hídrics, dels models de simulació del desenvolupament rural, de l’agroexportació i l’agroindústria, de
les societats tradicionals i del canvi espacial. Coordinada pel professor de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica
Regional de la UB José Luis Luzón, la Xarxa Medamèrica va ser creada el 1996.


