
El professor Remesal presenta a Roma el seu llibre sobre el Testaccio
El 9 de juny el catedràtic del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia José Remesal i el professor
de la Universitat Complutense José Mª Blázquez han presentat a l’Accademia Nazionale dei Lincei de Roma el llibre
Estudios sobre el monte Testaccio (Roma I), en edició bilingüe espanyol-italià del Servei de Publicacions de la UB, dins
la col·lecció Instrumenta. L’obra la van presentar el professor de la Universitat de Bolonya Giancarlo Susini, considerat
una autoritat mundial en el camp de l’epigrafia, i el geòleg Annibale Mottana. Hi van assistir el president de l’Acadèmia
Edoardo Vesentini, l’ambaixador espanyol Joan Prat i el president de la Escuela Española de Historia y Arqueología
Manuel Espadas.
El professors Remesal i Blázquez són els dos únics investigadors espanyols que formen part de la comissió Testaccio,
creada per l’ajuntament romà per coordinar les excavacions que es fan en aquest antic dipòsit d’àmfores que arribaven
a Roma durant l’època imperial.
La missió espanyola duu a terme campanyes arqueològiques al mont Testaccio des de 1989, i es dedica a investigar les
rutes comercials de l’oli d’Hispània en l’antic Imperi Romà. Aquesta publicació és la primera d’una sèrie de quatre
volums que donaran a conèixer els resultats dels treballs realitzats.

Els sistemes mesoscòpics, protagonistes de la Conferència en Mecànica Estadística a Sitges 
La dinàmica i l’estadística dels sistemes mesoscòpics van ser els eixos centrals de la XVI Conferència de Sitges en
Mecànica Estadística, un fòrum de trobada de prestigiosos especialistes en l’àmbit dels sistemes fora d’equilibri, que
enguany s’ha celebrat del 7 a l’11 de juny al Palau Maricel d’aquesta localitat costanera. 
L’actual convocatòria ha inclòs diferents ponències sobre caos quàntic, localització, computació quàntica i òptica
mesoscòpica, entre d’altres temàtiques del màxim interès científic, amb la participació de més d’un centenar d’espe-
cialistes d’universitats i centres de recerca de gran projecció internacional en aquest camp del coneixement. 
Coordinada des de l’edició de 1996 pel catedràtic Miquel Rubí del Departament de Física Fonamental de la UB, la con-
ferència ha estat reconeguda per la European Physical Society com a Eurphysics Conference i ha comptat a nivell orga-
nitzatiu amb la participació del professor Agustí Pérez-Madrid i l’investigador Oleg Bulashenko de l’esmentat departa-
ment, a més del llicenciat Manel Gonzàlez, vinculat a la quasiempresa UB-XEROX del Laboratori UBX del catedràtic
Javier Tejada. 

El professor Javier Ventura coordina un llibre sobre perspectives econòmiques de l’educació
Perspectivas económicas de la educación és el títol del llibre que acaba de publicar Edicions UB, coordinat pel profes-
sor de Teoria i Història de l’Educació Javier Ventura. L’obra recull textos inèdits d’autors de diverses universitats espa-
nyoles estructurats en quatre capítols: Educació econòmica i economia de l’educació; Eficiència, equitat i educació;
Finançament de l’educació; i Educació i mercat laboral. Entre d’altres tracta el tema del finançament de l’ensenyament
superior a Espanya. 
L’obra s’inclou dins la col·lecció Estudi General, nom que rebien durant l’Edat Mitjana els ensenyaments superiors, des-
tinada a obres que posen èmfasi en la interdisciplinarietat i l’ampliació d’horitzons de coneixement.

Els rectors de la UB, la UAB, la UPF i la UPC participen a Geologia en la trobada de l’Agrupació
Socialista Universitària 
L’Aula Magna de Geologia acollia el 7 de maig les VII jornades de l’Agrupació Socialista Universitària (ASU), amb la par-
ticipació dels rectors de la UB Antoni Caparrós, de la UPF Enric Argullol, de la UPC Jaume Pagès i de la UAB Carles Solà.
La trobada, que va comptar també amb la participació de l’exrector de la UAB Josep Maria Vallès i l’alcalde de Barcelona
Joan Clos, es va centrar en un debat sobre l’autonomia universitària. En el marc de les jornades es va presentar una
declaració sobre aquest tema redactada per l’ASU, entitat formada per membres de les universitats catalanes, bàsica-
ment docents, i vinculada al Partit dels Socialistes de Catalunya.

Més cursos de postgrau a la Facultat de Farmàcia
Del 25 de maig al 4 de juny va tenir lloc a la Facultat de Farmàcia el curs de postgrau sobre elaboració i control de qua-
litat en formulació oficinal i magistral, que dóna cabuda a temàtiques com ara llei del medicament, legislació comu-
nitària i bases de la formulació oficinal i magistral, a més de pràctiques de laboratori, entre altres continguts. 
El curs ha estat dirigit pels professors Clàudio Faulí Trillo i Alfonso del Pozo Carrascosa de la Unitat de Tecnologia
Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia, i va culminar amb una taula rodona sobre la formulació de medicaments des
del punt de vista de diferents àrees professionals. 
A més, del 31 de maig al 4 de juny es va impartir també el curs de postgrau sobre aspectes legals i tècnics dels assaigs
clínics, destinat a completar la formació dels llicenciats o professionals sanitaris en aquesta àrea. Dirigit pel professor
Josep M. Suñé Arbussà de la Unitat d’Història, Legislació i Gestió Farmacèutiques, està reconegut per la UB i és con-
validable per crèdits docents.

         José   Remesal

Breu i destacat

12


