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Les primeres medalles Josep Trueta de la Generalitat, a Rozman, Gil-Vernet i Massagué
El catedràtics de la Facultat de Medicina de la UB Ciril Rozman i Josep M. Gil-Vernet i l’investigador Joan Massagué han
estat distingits amb la Medalla  Josep Trueta,  instaurada per la Generalitat per distingir persones que han contribuït de
manera significativa al progrés de la sanitat, com anuncia un decret de presidència de la Generalitat del 21 de juliol. La
Placa Josep Trueta, que distingeix l’obra feta per entitats, ha recaigut en la Fundació Josep Carreras.
Ciril Rozman és director de l’Escola d’Hematologia Farreras Valentí de la UB i membre honorari de la Reial Acadèmia de
Medicina de Barcelona. Va néixer a Ljubljana (Eslovènia) el 1929. Als 19 anys va arribar a Barcelona, després de passar
tres anys en diferents camps de refugiats a Europa com a conseqüència de la II Guerra Mundial. Inicià els seus estudis a
la Facultat de Medicina de la UB a redós del prestigiós internista Agustí Pedro Pons i del seu deixeble Pere Farreras i
Valentí, dues figures emblemàtiques de la coneguda com a escola de medicina catalana. 
Com a especialista en hematologia, els seus innovadors treballs sobre trasplantaments de medul·la òssia han tingut una
destacada projecció internacional. Ciril Rozman també acaba de ser nomenat doctor honoris causa per la Universitat de
Granada. 
Joan Massagué està considerat un dels investigadors espanyols amb més projecció internacional. Es va llicenciar en
Farmàcia a la UB el 1975 i tres anys després va acabar el doctorat amb una tesi sobre l’acció de la insulina al fetge, dirigi-
da pel catedràtic de la UB Joan J. Guinovart.  Ha estat professor en universitats americanes de gran prestigi, és director
del Departament de Biologia Molecular del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nova York i assessor de l’Institut
Nacional del Càncer d’aquell país. El guardó ha reconegut la seva contribució a l’estudi dels mecanismes de proliferació
cel·lular vinculats a diferents tipus de càncers, camp en el qual és un dels primers especialistes mundials.
El catedràtic jubilat d’Urologia de la Facultat de Medicina de la UB Josep M. Gil-Vernet ha destacat dins l’àmbit internacio-
nal per les innovacions aportades en el camp de la cirurgia renal extracorpòria. Va ser l’artífex del primer trasplantament
de ronyó a tot Espanya i responsable de l’establiment del primer programa de trasplantament renal. 

Canvis a la junta electoral permanent
El catedràtic del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política Jordi Capo ha estat substituït pel professor del
mateix Departament Jordi Matas en la Junta Electoral Permanent. 
El doctor Capo formava part de la junta des de la seva creació el 1986. La substitució ha estat aprovada per la Junta de
Govern de la UB. Així mateix, els estudiants Carles Perdiguero i Maria del Mar Trallero han estat substituïts, un cop finalit-
zats el seus mandats, per Pilar Cros i Hèctor Carretero.
La Junta Electoral Permanent es dedica a resoldre consultes, queixes, reclamacions i recursos en matèria electoral. Està
presidida per la vicerectora de Comunitat Universitària, Mercedes Marín, i en formen part el professor del Departament de
Dret Constitucional i Ciència Política Cesáreo Rodríguez-Aguilera, un membre del PAS i la secretària general, Ana Roigé.

L’enciclopèdia multimèdia de Microsoft inclou el web sobre antiguitat clàssica de la UB
L’enciclopèdia en CD-ROM Microsoft Encarta ha inclòs en la seva darrera edició en espanyol, en l’entrada corresponent a
Imperi de Roma, un vincle a l’adreça web del Centre per a l’Estudi de la Interdependència Provincial en l’Antiguitat Clàssica
(CEIPAC) de la UB, que dirigeix el catedràtic del Departament d’Història Antiga José Remesal. Es tracta de l’única adreça
web espanyola sobre temes d’antiguitat clàssica citada per aquesta enciclopèdia. 
El web del CEIPAC s’ha convertit en una de les fonts d’informació principals sobre antiguitat clàssica en tota la xarxa, com
ho prova el miler i escaig de consultes rebudes des del principi de l’any. Segons Remesal, «la nostra voluntat és posar a
l’abast dels investigadors i del públic en general els resultats de les nostres recerques. En aquests moments tenim 28 arti-
cles en línia en un total de cinc idiomes (espanyol, francès, anglès, italià i alemany). »
Properament s’inclourà una base de dades sobre el Projecte Testaccio, amb més de vint mil objectes registrats, i una
bibliografia sobre epigrafia amfòrica. La pàgina web del CEIPAC va rebre l’any 1996 un premi atorgat per la Universitat de
Chicago per ser un dels millors webs d’antiguitat clàssica del món.

El màster d’Intervenció Ambiental esdevé interuniversitari en la desena edició
El màster en Intervenció Ambiental, Contextos Psicològics, Socials i de Gestió de la UB, únic a Espanya que estudia el medi
ambient des d’una perspectiva humana i social en comptes de merament tècnica, comença l’octubre vinent la desena edi-
ció i esdevé titulació interuniversitària entre la UB i la UAB. 
A partir d’ara també s’organitzarà en dues meitats, que es podran cursar per separat com a postgraus. Dirigit pel profes-
sor de Psicologia Social Enric Pol, parteix del principi que tota intervenció medioambiental ha de tenir en compte els aspec-
tes psicològics i socials que comporta. Inclou docents i professionals de l’arquitectura, l’enginyeria, l’economia, la biolo-
gia, la psicologia, la gestió d’empreses i institucions, l’ergonomia i el disseny. 
Si només se segueix el primer any del màster s’obté el títol de postgrau d’Anàlisi i Intervenció Social i Ambiental, mentre
que el segon correspon al postgrau de Gestió Ambiental a l’Empresa i a l’Administració Pública. Els alumnes, uns quinze
per edició, tenen la possibilitat de fer pràctiques a empreses i institucions i de col·laborar en projectes de recerca mit-
jançant el Grup d’Estudis Psicosocioambientals de la UB. En el marc d’aquest grup de recerca i del màster també s’ha
publicat la col·lecció Monografies Psicosocioambientals, de la qual han sortit 10 números que recullen informes de recer-
ca, articles i ponències presentades en congressos sobre medi ambient.
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