
El CEIPAC inaugura biblioteca virtual
El grup CEIPAC (Centre per a l’Estudi de la Interdependència Provincial en Antiguitat Clàssica), dirigit pel professor del
Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la UB José Remesal, ha inaugurat recentment el servei de
biblioteca virtual a la seva web.
La Biblioteca CEIPAC té l’objectiu de donar a conèixer la producció científica del grup investigador, que fins ara ha ela-
borat un total de 17 llibres, 144 articles i un CD-Rom. Dotada d’un sistema totalment dinàmic, s’hi poden consultar
títols, buscar i editar selectivament les publicacions i els articles on-line disponibles (un total de 36), com també les res-
senyes publicades sobre les obres editades pel grup. L’accés a la Biblioteca és completament obert i l’ús de la docu-
mentació gratuït.
Dotada amb un sistema personalitzat d’estadística que permet conèixer, mes a mes, la quantitat d’articles consultats i
descarregats, ha comptabilitzat un total de 44.137 visites durant el període març-96/gener-99, durant el qual diversos
articles han estat consultats més de 4.500 vegades.
Segons el professor Remesal, “aquest sistema de control és particularment rellevant per a les ciències humanístiques,
ja que donada la gran abundància de temes i publicacions de diferent gènere i abast, és pràcticament impossible crear
un índex general d’impacte. Amb Internet les dades són absolutament fiables i el nostre web ha esdevingut una
excel·lent referència en el camp de l’antiguitat clàssica.”

Els turistes i les malalties tropicals, a “El Parc de 7 a 9”
“Viatges i salut. Podríem fer-ho millor?” va ser el títol de la conferència impartida pel cap de la secció de Medicina
Tropical de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i professor associat al Departament de Medicina de la UB Manuel
Corachan el 18 de març al Cercle Eqüestre dins del cicle “El Parc de 7 a 9” que organitza mensualment la Fundació
Bosch i Gimpera.
Destacat especialista en l’àmbit de les malalties tropicals, Manuel Corachan va dedicar la seva exposició als riscs que
corren els turistes quan viatgen a països tropicals. A més del seu càrrec dins l’Hospital Clínic, Manuel Corachan també
presideix la Federació Europea  d’Instituts de Medicina Tropical i és un dels responsables del curs de postgrau de
Medicina i Parasitologia Tropicals de la Divisió IV. Va viure als tròpics des del 1970 fins al 1983 en diversos països com
ara Ghana, Tanzània i Papua-Nova Guinea, i durant els darrers quatre anys ha participat en projectes de recerca a
Tanzània i Moçambic.

Professors de la UB participen a la Universitat de Castella-La Manxa en un curs sobre llengua i litera-
tura catalanes
Els professors de Filologia de la UB Albert Bastardas, Joan Solà, Anton Espadaler, Joaquim Molas i Rosa Cabré van par-
ticipar en el curs “En torno a la lengua y la literatura catalana” organitzat per la Universitat de Castella-La Manxa del 17
al 24 de març a Ciudad Real.
Albert Bastardas i Joan Solà van intervenir en una sessió sobre política lingüística a Catalunya, en la qual va participar
també el director general de Política Lingüística de la Generalitat Lluís Jou. Per la seva banda, Anton Espadaler va par-
lar sobre “La poesía en el siglo XV: Ausiàs March”, mentre que Joaquim Molas i Rosa Cabré van ser els encarregats
d’impartir una sessió sobre corrents d’avantguarda a Catalunya.

L’ICE organitza unes jornades sobre pràctica educativa en nens de 0 a 6 anys
L’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UB organitza els propers 7 i 8 de maig al Campus Vall d’Hebron les jor-
nades On som i on volem anar?, que analitzaran aspectes de la pràctica educativa en nens de 0 a 6 anys.
La trobada inclourà una ponència de la reconeguda educadora italiana Carla Rinaldi, pionera d’una sèrie d’innovacions
en educació infantil en el muncipi de Reggio Emilia i que basa la seva tasca en una forta creença en les potencialitats i
talent dels nens en aquesta etapa. L’altre ponent de les jornades serà el professor de la Universitat de Cantàbria Javier
Argos, que treballa en els camps de la fonamentació teòrica de l’educació infantil i el pensament i desenvolupament pro-
fessional del professorat d’aquests nens.
Les jornades, la inscripció a les quals està oberta fins al 31 de març, també inclouran una sessió en la qual els partici-
pants que ho desitgin presentaran les seves experiències educatives i el treball en grups per reflexionar sobre diversos
àmbits de l’educació. Les sessions es distribuiran entre els diferents edificis del campus.

La presidenta de l’entitat gallega Taula per a la Normalització Lingüística fa una conferència a
Filologia
La presidenta de l’organització gallega Taula per a la Normalització Lingüística Concha Costas va fer una xerrada el 22
de febrer a la Facultat de Filologia. En la seva intervenció, oberta al públic, va explicar les activitats d’aquesta entitat, que
no depèn de cap administració pública i que ha organitzat campanyes tant de tipus reivindicatiu com de dinamització
lingüística.
Costas va ser convidada per la Secció de Filologia Gallega i Portuguesa de la Facultat de Filologia i pel Centre
Universitari de Sociolingüística i Comunicació.
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