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Estudi pioner de les relacions entre Hispània i Germània durant l’alt imperi romà 
L’organització política i administrativa de l’aprovisionament de l’exèrcit romà durant l’Alt Imperi i el recull dels 1.070
segells d’àmfores trobats a Alemanya que han servit per documentar les relacions econòmiques entre la Bètica i
Germania són estudiats en el treball del catedràtic del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la
UB José Remesal titulat El proveïment militar i les relacions econòmiques entre la Bètica i Germània, en original ale-
many acabat de publicar pel Servei de Patrimoni del govern regional de Baden-Württemberg, gràcies a l’acord de
col·laboració que hi ha amb la UB i dins el marc d’acords del grup Quatre Motors d’Europa.
És el primer cop que, en el camp de la història antiga, la investigació espanyola presenta un treball sobre Germània, ja
que fins ara eren els alemanys els que acostumaven a estudiar les qüestions vinculades a la relació de l’època amb
Hispània.

Convocades 83 places per al personal funcionari
La Gerència ha convocat un concurs de mèrits per cobrir 83 places vacants del PAS funcionari. Poden prendre part en
aquest concurs tots els funcionaris de carrera de la UB amb un mínim de 2 anys d’antiguitat, o bé els que optin a una
plaça que representi un nivell superior al seu (amb indiferència de la seva situació administrativa), excepte els suspe-
sos en ferm i els excedents.
La data de presentació d’instàncies comprèn del 17 de juliol al 17 de setembre. El model normalitzat de sol·licitud el
facilita el Servei de Personal de la UB i les oficines de les divisions, i pot ser presentat als registres generals de l’edifici
de la plaça Universitat, al campus de la Vall d’Hebron, al Pavelló Rosa i a l’Administració del campus de Bellvitge.

Andorra es fa ressò del congrés sobre sistemes naturals en medis freds 
Els mitjans de comunicació andorrans van seguir amb atenció la III Reunió IPA-Espanya per a l’estudi dels sistemes
naturals en medis freds, organitzada per primer cop a Andorra la Vella, del 17 al 19 de juliol, pel Servei de Gestió i
Evolució del Paisatge de la UB en col·laboració amb altres institucions. 
Inaugurada per Enric Pujal, ministre de Medi Ambient i Turisme del govern d’Andorra, la reunió va ser valorada molt
positivament pels assistents —tots ells experts en processos biofísics en medis freds i alta muntanya— que van parti-
cipar en les ponències i en sortides de camp organitzades al Pirineu andorrà i a la Cerdanya. 
Dirigit per la investigadora Maria de Bolòs i amb el professor Antonio Gómez com a subdirector, el Servei
Cientificotècnic de Gestió i Evolució del Paisatge de la UB va ser creat el 1987, i d’aleshores ençà desenvolupa una
intensa tasca de recerca bàsica i aplicada en planificació del territori, meteorologia, paisatge i medi ambient, cartogra-
fia i sistemes naturals d’alta muntanya, entre d’altres.

Es presenta l’informe de dues professores de Psicologia en què els barcelonins valoren amb un 8 sobre
10 la celebració dels Jocs Olímpics
Un 8 sobre 10 ha estat la qualificació que els ciutadans de Barcelona han donat a la celebració dels Jocs del 92 en l’es-
tudi elaborat per Maria Teresa Anguera i Juana Gómez, catedràtica i professora titular, respectivament, del Departament
de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Facultat de Psicologia de la UB. La mostra de 625 persones ha
estat seleccionada de manera aleatòria i proporcional sobre la base de diferents factors com ara el barri, l’edat o el sexe.
L’informe, resumit en 118 pàgines, es va presentar el 25 de juliol, en el marc de la commemoració dels cinc anys de la
celebració dels Jocs, a la Fundació Barcelona Olímpica, entitat que va encarregar l’estudi.

Medicina celebra les seves segones jornades de docència
La Facultat de Medicina de la UB va celebrar el 9 i 10 de setembre les seves segones jornades de docència, destinades
a definir un estil docent propi de la facultat, apropar els mètodes d’ensenyament als de recerca, promoure iniciatives
innovadores i potenciar la informació dels grups de recerca en l’àmbit docent. 
Hi van participar tant el professorat experimentat com el de més recent incorporació, es féu un seguiment del nou Pla
d’estudis i es presentaren experiències realitzades en l’ensenyament de pregrau. La inauguració va comptar amb l’as-
sistència d’Albert Oriol, director de l’Institut d’Estudis de la Salut, Josep Antoni Bombí, degà de la Facultat de Medicina,
Antonio Andrés, president de la Comissió Acadèmica de la Divisió IV, i Sebastián Rodríguez, director del Gabinet
d’Avaluació i Innovació Universitària.

El professor Mariño coordina un curs europeu sobre farmacocinètica
El catedràtic Eduardo L. Mariño, cap de la Unitat de Farmàcia Clínica i Farmacoteràpia de la Facultat de Farmàcia, és el
coordinador del curs europeu de desenvolupament de nous sistemes terapèutics sobre el perfil biofarmacèutic i far-
macocinètic que se celebrarà del 19 al 26 de setembre a la Facultat de Farmàcia. 
Inclòs dins d’un programa ERASMUS de la Unió Europea i dins dels cursos de postgrau de la UB, comptarà amb la par-
ticipació de prestigiosos especialistes internacionals en aquesta matèria. Paral·lelament, per via d’Internet es faran els
cursos First Course in Pharmacokinetics and Biopharmaceutics i Introduction to Pharmacokinetics impartits respecti-
vament pels investigadors David Bourne i Rodney B. Murray, de la Universitat d’Oklahoma i la Universitat Thomas
Jefferson dels Estats Units.  
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