
Edicions UB i CCOO presenten el llibre ‘Perspectivas económicas de la educación’
Edicions UB i Comissions Obreres (CCOO) van organitzar el passat 30 de setembre a la seu de l’Associació de Mestres
Rosa Sensat una taula rodona per presentar el llibre Perspectivas económicas de la educación, publicat per Edicions UB
i coordinat pel professor de Teoria i Història de l’Educació Javier Ventura. A més del coordinador del llibre van partici-
par a la taula el secretari general de CCOO d’Ensenyament Joan Carles Gallego, el professor d’Economia Aplicada de la
UAB Albert Recio, i la professora de la Facultat de Pedagogia de la UB Mercè Romans. Els quatre ponents han escrit
alguns dels textos de l’obra.
El llibre recull escrits inèdits d’autors de diverses universitats espanyoles estructurats en els capítols: “Educació econò-
mica i economia de l’educació”, “Eficiència, equitat i educació”, “Finançament de l’educació” i “Educació i mercat labo-
ral”. Entre els temes que s’hi tracten hi figura el del finançament de l’ensenyament superior a Espanya.
L’obra forma part de la col·lecció “Estudi General” d’Edicions UB, nom que rebien durant l’Edat Mitjana els ensenyaments
superiors, i que es dedica a obres que posen èmfasi en la interdisciplinarietat i l’ampliació d’horitzons de coneixement.

Presentació del nou Plan Nacional de Investigación al Parc Científic de Barcelona
El 30 de setembre va tenir lloc a l’Auditori del Parc Científic de Barcelona la presentació del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003), a càrrec del subdirector general de Planificación y
Seguimiento de la Oficina Técnica de Ciencia y Tecnología (OCYT) Gonzalo León.
Va iniciar l’acte el vicerector de Recerca de la UB, Màrius Rubiralta, que va continuar amb les exposicions sobre el pro-
grama d’avaluació de la recerca a la UB, a càrrec de Carles Viladiu del Centre d’Avaluació i Prospectiva de la Recerca i
de la Innovació Tecnològica, i sobre el programa PRODEM del Centre d’Innovació Les Cúpules, a càrrec del seu direc-
tor Xavier Testar.

El CEIPAC signa un conveni amb l’Associació Espanyola de Municipis de l’Olivera
El CEIPAC (Centre per a l’Estudi de la Interdependència Provincial en Antiguitat Clàssica) que dirigeix el catedràtic del
Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia José Remesal, ha signat un conveni amb l’Associació
Espanyola de Municipis de l’Olivera (AEMO) amb l’objectiu de difondre la cultura de l’olivera i del seu paper en l’ali-
mentació en l’antiguitat.
El conveni permetrà la creació de beques per a l’estudi de l’oli en l’època antiga i el muntatge de l’exposició
“Arqueologia i cultura de l’olivera: el Mont Testaccio de Roma” del 15 a 21 de novembre a Jaén, província amb la pro-
ducció d’oli més alta d’Espanya.
AEMO, dirigida pel president de la Diputació de Jaén Felipe López Garcia, és una organització que té la finalitat de pro-
moure el consum d’oli.

Cimera d’especialistes en patologia a Barcelona
Els avenços en diagnòstic precoç i les noves eines que proporciona la biologia molecular als especialistes van ser algun
dels punts de màxim interès del XVIIè Congrés Europeu i del XIXè Congrés Espanyol de Patologia, que van tenir lloc el
setembre últim al Palau de Congressos de Barcelona amb més de 2.000 participants del món de la investigació i de les
empreses del sector de tot l’àmbit internacional.
El comitè organitzador va ser presidit pel professor Antonio Cardesa del Departament de Biologia Cel·lular i Anatomia
Patològica, actual president de la Societat Espanyola de Patologia, i la secretaria va anar a càrrec de la professora de
l’esmentat Departament Teresa Ribalta, cap de secció del servei d’Anatomia Patològica a l’Hospital Clínic.
Sota el signe dels reptes que han d’assolir els patòlegs en el futur més immediat, la cimera europea es va fer per pri-
mer cop a Barcelona amb un ampli ventall de temàtiques de la màxima actualitat científica, com ara els oncògens i els
gens supressors de tumors, tècniques moleculars i immunohistoquímiques en patologia, els telòmers i les telomera-
ses, processos infecciosos i creixement tumoral i l’impacte de l’anatomia patològica en els mitjans de comunicació.
Hi van participar investigadors de gran rellevància internacional com ara Elaine Jaffe, cap de secció de la Unitat
d’Hematopatologia de l’Institut del Càncer de Bethesda (Estats Units) i l’única dona que forma part del llistat dels deu
investigadors més esmentats a la bibliografia científica en oncologia a tot el món. També hi eren presents l’investiga-
dor Peter Isaacson –pioner a establir la relació entre limfoma gàstric i infecció per la bactèria Helicobacter pylori– i
Eugenio Santos –antic col·laborador del prestigiós oncòleg Mariano Barbacid– que estarà al capdavant del nou Institut
del Càncer de la Universitat de Salamanca-CSIC, entre d’altres investigadors de prestigi.

Conveni de col·laboració amb la Universitat d’Andorra
El 29 de setembre el coordinador i rector en funcions de la Universitat d’Andorra Daniel Bastida i el rector Antoni
Caparrós van signar un acord marc de col·laboració amb l’objectiu d’establir fórmules generals de cooperació que per-
metin fomentar la realització de cursos, programes formatius i activitats conjuntes.
Cal recordar que l’abril passat la Universitat d’Andorra ja es va incorporar al grup d’universitats (UB, UPC i UAB) que
imparteixen el Màster Interuniversitari en Direcció i Administració d’Empreses, oferint la possibilitat d’estudiar aquest
postgrau a la seva seu.
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