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GRUP D’ESTUDIS

Gestiona una base de
dades sobre bibliografia
local catalana amb prop
de 115.000 referències
El Servei de Documentació d’Història
Local de Catalunya (SDHLC), del Departament d’Història Moderna i Contemporània, està situat a la Biblioteca d’Humanitats de la UAB. Està dirigit pel doctor Borja de Riquer i gestiona una important base de dades que abasta tots
els municipis de Catalunya i que està en
un procés d’ampliació constant.
La memòria de l’SDHLC ha recollit
115.000 referències, amb dates de publicació que van des de finals del segle XVII
fins a l’actualitat. Està considerat un
centre de referència, ja que no n’hi ha
cap altre d’aquestes característiques a
tot l’Estat. La documentació local comprèn monografies, actes de congressos,
revistes locals, literatura gris (memòries
de gestió d’entitats locals, etc.), tesis i
tesines, biografies i memòries de personatges locals, etc. A diferència d’altres
centres d’informació, el Servei cataloga,
exhaustivament, els documents analitzant els articles de revistes, les comunicacions a congressos i els capítols de
llibres en obres col·lectives.
L’SDHLC es va crear l’any 1987 arran
d’un projecte d’investigació de la CICYT,
del Ministeri d’Educació i Ciència, per
elaborar un estat de la qüestió de la historiografia local catalana. D’aquell projecte, en va sortir un nucli format per
professors d’història contemporània,
becaris i col·laboradors, que va consta-

ZAMORA

Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya

D’esquerra a dreta, Remei Perpinyà, Maribel Cuadrado i Borja de Riquer (director de l’SDHLC).

tar la necessitat d’una base de dades que
recuperés tota la bibliografia local de
Catalunya. La iniciativa va rebre el
suport de la Diputació de Barcelona. I el
1995, la UAB va reconèixer aquest nucli
com a servei de suport a la recerca (S3).
L’objectiu principal va ser la creació de
la base de dades i després la seva am-

La documentació local comprèn
un ampli ventall de productes:
monografies, revistes locals,
actes de congressos, etc.
pliació i manteniment. En un primer
moment, van començar per les grans
biblioteques (Biblioteca de Catalunya,
Biblioteca Arús, Centre Borja de Sant
Cugat, etc.). Van penjar les 35.000 primeres referències a Internet el 1996
(www.diba.es/fonshl/fonshl.htm).

Col·laboració constant amb centres de la UAB i externs
L’SDHLC dóna diferents serveis. A més de la
distribució de les dades (sobretot a través
d’Internet), ofereix atenció als investigadors
que consulten la base de dades ajudant-los a
fer una cerca temàtica, un índex d’autors o
matèries, etc.
Un altre dels serveis que ofereix l’SDHLC
és l’assessorament en l’organització d’arxius
i biblioteques tant a centres de la UAB com a
centres externs, com el Museu Arxiu de Santa
Maria, de Mataró, la Fundació Utopia García
Nieto, de Cornellà, l’Associació d’Arxivers de

Catalunya, el Museu-Biblioteca Episcopal de
Vic, el Museu de Badalona, etc.
Dins de la UAB, l’SDHLC ha ajudat molts
grups de recerca, com el Grup d’Història
Comparada de l’Europa Moderna, el Grup de
Recerca d’Història Cultural, el Grup d’Història
del Parlamentarisme, l’IGOP, etc. En el cas de
l’ajuda als centres i grups de la UAB, no es
percep cap remuneració. Quan són centres
externs, sí que hi ha una compensació econòmica. També han signat 27 convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades.

En una segona fase, van apropar-se a
les comarques. La bibliografia local moltes vegades no porta ISBN, no té distribució fora de la comarca, no arriba a les
grans biblioteques, etc. Aleshores, van
signar un conveni marc amb la Diputació de Barcelona i la Coordinadora d’Estudis de Centres de Parla Catalana i van
començar a treballar a les comarques de
Barcelona. L’SDHLC té com a objectiu,
per al 2006, reproduir el sistema de fer
bases de dades comarcals als àmbits de
Girona, Lleida i Tarragona.
El professor Borja de Riquer, catedràtic
del Departament d’Història Moderna i
Contemporània de la UAB, és el director
científic de l’SDHLC. Maribel Cuadrado
és la responsable tècnica del Servei. Hi
ha un equip investigador format pels
professors Carme Molinero, Pere Ysàs i
Remei Perpinyà. Completen l’equip un
tècnic de suport a la recerca i becaris dedicats al treball de camp.

El llenguatge documental
Mentre elaborava la base de dades, l’SDHLC va
detectar la necessitat d’un llenguatge documental per a aquest tipus de documents. El
Servei va crear aquesta eina, el Tesaurus
d’Història de Catalunya, que fan servir molts
centres locals que organitzen els seus fons.
L’SDHLC està preparant ara una nova edició del
Tesaurus amb més de 3.600 termes d’història
local, terminologia molt específica com «Festa
dels Tres Tombs», «Avalot de les faves de Manresa», que ajuden els investigadors en la recuperació de la informació molt específica.
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Creen una potent base de
dades sobre el franquisme

La base de dades conté més de mig miler de registres relacionats amb el període franquista a Catalunya.

Més d’un centenar
d’especialistes, coordinats
pel CEFID, han elaborat
aquesta eina de consulta
El Centre d’Estudis sobre les Èpoques
Franquista i Democràtica (CEFID) ha
elaborat la base de dades Catalunya
durant el franquisme, una eina de consulta. Més d’un centenar d’especialistes
en el període esmentat han elaborat més
de mig miler de registres sobre organitzacions, institucions, biografies, fenòmens
i esdeveniments viscuts durant el període franquista a Catalunya.
El seu disseny tècnic permet cerques
per paraules clau generals (qualsevol

paraula que contingui la base de dades),
títol de l’entrada, organitzacions (Moviment Socialista de Catalunya, etc.), noms
(Raimon, Mercè Rodoreda, etc.), descriptors temàtics (per exemple: organització social, repressió, etc.) o esdeveniments (Visites de Franco a Catalunya,
Caputxinada, etc.).
Producte d’un treball que va començar
ara fa tres anys, amb la seva publicació a
Internet es pretén posar la base de dades
a disposició dels investigadors del període franquista, com a eina de suport a les
seves recerques, i al públic en general
interessat en el coneixement d’aquest
període de la història de Catalunya. És
una eina oberta a tothom i d’accés gratuït. La base de dades es pot consultar al
web del CEFID: www.cefid.uab.es.

Nous premis estatals de llicenciatura
El Ministeri d’Educació i Ciència ha fet
públics els Premios Nacionales de Fin de
Carrera de Educación Universitaria, que
s’atorguen als estudiants que han finalitzat el curs acadèmic 2004-2005 amb les
qualificacions més brillants. Del total de
65 estudiants distingits, set pertanyen a
la UAB.
Adrià Pros Torres, estudiant de l’Àrea
de Ciències Socials i Jurídiques, Administració i Direcció d’Empreses, ha rebut
un dels primers premis, dotat amb 3.000
euros; en l’Àrea d’Enginyers Tècnics de
Telecomunicació, Joan Gemio Valero ha
estat també distingit amb un primer
premi.

Pel que fa als tercers premis, dotats amb
2.000 euros, han estat distingits Bernat
Goñi Ros, de l’Àrea de Biotecnologia,
Ciències Ambientals i Ciències del Mar; i
Laia Lladó Pelfort, de l’Àrea de Ciències
Experimentals i de la Salut i Biologia.
Quant a mencions, que tenen efectes exclusivament acadèmics, han anat a parar
a Meritxell Fernández Barrera, de l’Àrea
de Ciències Socials i Jurídiques, Administració i Direcció d’Empreses; Eva
Melenchón Maldonado, de l’Àrea de
Biotecnologia, Ciències Ambientals i
Ciències del Mar; i Violeta Leila Riera
Rubio, de l’Àrea de Ciències Experimentals i de la Salut i Biologia.

BREUS

Les facultats de Ciències i
Biociències celebren Sant Albert

Les facultats de Ciències i de Biociències
van celebrar, conjuntament, el dia de Sant
Albert amb una conferència del professor
Josep Font Cierco, titulada «Davant la nova
estructura de la Facultat, taxol i ful·lerè:
dos exemples de recerca interdisciplinària».
Josep Font va tenir un especial record per als
professors Josep Egozcue i Marcial Moreno.
A la tarda es van lliurar els diplomes de
llicenciatura. Els de Ciències, a la Facultat,
en un acte presidit per Rosa Culell, presidenta
del Consell Social, i els de Biociències, a la
sala d’actes del Rectorat, en un acte presidit
pel vicerector de Projectes Estratègics, Jordi
Marquet. D’altra banda, el 23 de novembre,
el corresponsal de La Vanguardia Tomàs
Alcoverro va inaugurar el curs a la Facultat
de Ciències Polítiques i de Sociologia.

La fira Mama Coca defensa
l’ús de la fulla de coca
Un total de 125 persones va assistir,
els dies 14 i 15 de novembre passat,
a la I Fira Ibera de l’Akhulliku Andí,
una trobada que tenia entre els seus
objectius aclarir la diferència entre
la planta de la coca i la cocaïna.
Així, es va donar a conèixer la utilització
de la planta de la coca com un completíssim
aliment, de gran eficàcia en la medicina
tradicional i un element imprescindible
de la cosmovisió i espiritualitat andina.
Tot això en contraposició a l’ús inadequat
d’un dels seus alcaloides més famosos:
la cocaïna.
La Fira va ser organitzada pel Grup Associat
pels Serveis de Salut (GASS) i la Fundació
Autònoma Solidària. La fira Mama Coca es
va obrir amb la representació de la cerimònia
tradicional de permís a la Pachamama
(Mare Terra) i els parlaments de Mercè
Unzeta, vicerectora de Relacions Exteriors
i Cooperació de la Universitat Autònoma
de Barcelona, i d’Asterio Romero Villarroel,
diputat nacional de la República de Bolívia
i secretari del Comitè de Lluita contra
el Narcotràfic, en representació del govern
de Bolívia.
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Es posa en marxa el Pla
de Llengües de la UAB

BREUS

Nou material informatiu
sobre l’embaràs i la lactància
La Unitat de Salut Laboral del Servei
Assistencial de Salut de la UAB ha posat en
marxa una campanya informativa en la qual
s’informa els treballadors de la Universitat
sobre com gestionar la compatibilització
de la feina amb els períodes d’embaràs i de
lactància. A través d’un tríptic informatiu,
el Servei explica quins són els factors de
risc a la feina que poden afectar l’embaràs
o la lactància i quines mesures preventives
s’han de prendre tant de manera general
com en cada cas específic. El tríptic facilita
un número de telèfon i una adreça per
fer-hi consultes, com també una llista
dels textos legals que regulen els drets
de les persones en aquesta situació.

Mercè Clariana, Sònia Prats i Luci Nussbaum intervenen en una de les xerrades del 23 de novembre passat.

A més del Fòrum
Virtual, es va organitzar
una jornada de debat
el 23 de novembre passat
Enguany, la UAB està elaborant el Pla de
Llengües, un document marc sobre política lingüística per al període 2007-2010.
El dia 14 de novembre es va obrir el Fòrum Virtual del Pla de Llengües, en el
qual, fins al 17 de desembre, tothom va
poder donar la seva opinió sobre els seus
àmbits d’actuació. Durant les tres primeres setmanes, més de cent vint persones
van donar la seva opinió en relació amb
els àmbits d’aplicació del Pla.
Properament estarà a disposició de tota la comunitat universitària un document amb els principals resultats d’aquesta fase, tant de la participació al Fòrum Virtual, com de les intervencions fetes a les diferents sessions de treball. En
l’apartat sobre l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) es podien consultar
els webs i els documents relacionats amb
el desplegament de l’EEES i les llengües.
En el Fòrum Virtual, a més de poder opinar, s’hi podia trobar els materials i documents destacats que es van generar al llarg
de les diferents fases del projecte, com
també documents de treball i el calendari,
que, del 2007 al 2010, inclou des del diagnòstic fins a l’avaluació del Pla.
El 23 de novembre, va tenir lloc una jornada de debat. El secretari general, Ra-

fael Grasa, va obrir la sessió, i els professors David Jou, del Departament de Física, i David Owen, del Servei de Llengües,
van parlar sobre el llenguatge a les publicacions científiques. Després, Esther
Crespo, cap de l’Àrea de Comunicació i
de Promoció, i Francesc Galera, del Servei de Llengües, van parlar sobre «Multilingüisme a la comunicació institucional». L’altre tema de debat va ser «Multilingüisme a classe», amb la participació
de les professores Mercè Clariana, Luci
Nussbaum i Sònia Prats, del Servei de
Llengües. El llenguatge en el mercat
de treball va ser explicat i debatut per
Montserrat Caro, de Treball Campus, i
per Enric Serra, del Servei de Llengües.

El primer trimestre de 2008
tindrà lloc una jornada
per presentar el Pla a tota
la comunitat universitària
Les quatre sessions van aplegar més
d’una vuitantena de persones dels diferents estaments de l’Autònoma, professors, estudiants i personal d’administració i serveis.
El primer trimestre de 2008 tindrà lloc
una jornada per presentar el Pla de Llengües a tota la comunitat universitària. Hi
participaran experts d’altres universitats
europees que faran aportacions pràctiques pel que fa a la política lingüística de
les seves universitats.

El Servei de Documentació
d’Història Local fa vint anys
El Servei de Documentació d’Història Local
de Catalunya (SDHLC) de la UAB ha fet
vint anys. Amb motiu d’aquest aniversari,
ha presentat un nou web (http://sdhlc.uab.cat)
on es pot consultar el Fons d’Història Local
de Catalunya i el Tesaurus d’Història de
Catalunya. El SDHLC, dirigit pel professor
Borja de Riquer, durant aquests vint anys
ha desenvolupat, entre altres tasques,
una eina bàsica de recerca: el Fons d’Història
Local de Catalunya, una base de dades
que fa de pont entre les fonts documentals
(literatura local), els seus dipositaris
(biblioteques i arxius) i els usuaris
(investigadors, estudiants, etc.).

IV Fira Virtual d’Ocupació
i de Formació d’Universia
El portal Universia, la xarxa de cooperació
universitària formada per 1.056 universitats
d’onze països, ha inaugurat la quarta edició
de la Fira Virtual d’Ocupació i de Formació,
una iniciativa que trasllada els avantatges
de la realitat virtual a la cerca de feina.
La Fira Virtual d’Ocupació i Formació s’ha
consolidat entre els joves com una de les
eines que cal tenir en compte en el moment
de cercar la primera feina. Les tres edicions
anteriors van rebre tres-cents mil visitants,
es van recollir quaranta mil currículums
i es van oferir mil llocs de treball.
La principal novetat de l’edició d’enguany és
la presència de la Fira Virtual a Second Life.
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Es redactarà la biografia de tots els
parlamentaris escollits des de 1812
El Grup d’Història del
Parlamentarisme de la UAB,
que dirigeix Borja de Riquer,
participarà en el projecte
El Grup d’Història del Parlamentarisme,
que dirigeix el professor Borja de Riquer,
participa en el projecte de recerca per a la
redacció de les biografies de tots els parlamentaris elegits des de les Corts de Cadis fins l’actualitat. La presentació del
projecte es va fer al Congrés dels Diputats
amb la presència de la ministra d’Educació i Ciència, Mercedes Cabrera.
El projecte va néixer d’un conveni de
col·laboració científica signat pels presidents del Congrés, Manuel Marín, i del
Senat, Javier Rojo, i per la Universitat del
País Basc, en representació d’una xarxa
de 44 universitats espanyoles i americanes i 200 investigadors. Aquesta xarxa
està dirigida per professors de la Universitat de Valladolid, la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat de Sevilla
i la Universitat Autònoma de Barcelona,
representada pel professor Borja de Riquer. El coordinador del projecte és el
professor Mikel Urquijo, de la Universitat
del País Basc.
El pressupost per a la realització d’una
primera fase (1810-1854) és d’1.075.000
euros, fet que fa d’aquest projecte el més

important realitzat a l’Estat espanyol en
l’àmbit de les humanitats.
Les biografies abastaran la vida dels
personatges en totes les seves facetes: la
seva família i les seves relacions socials,
la seva formació, el seu patrimoni i formació, i la seva activitat política, amb
una atenció especial a la seva tasca parlamentària. La publicació d’un primer
volum de l’obra, del període 1810-1845,
és prevista per a l’any 2010, dos anys
abans de la commemoració del bicentenari de les Corts de Cadis.
El Grup d’Història del Parlamentarisme de la UAB participa en la coordinació
del projecte en l’àmbit de Catalunya, del
País Valencià i de les illes Balears. A més,
el Servei de Documentació d’Història
Local de Catalunya de la UAB està fent el
disseny del sistema d’informació documental, que recull diverses bases de
dades i permet gestionar el projecte en
tot l’àmbit espanyol.

Presentació del projecte al Congrés dels Diputats.

NOMENAMENTS

Les facultats de Veterinària
i Dret escullen nous degans
Darrerament s’han produït els
nomenaments de dos degans a la UAB.
Manuel Antonio López Béjar és degà
de la Facultat de Veterinària des del dia
1 de febrer d’enguany; per la seva banda,
José María de Dios Marcer és degà
de la Facultat de Dret des de l’1 de març.

Nous directors a diferents
departaments de la UAB
Vuit departaments de l’Autònoma han escollit
recentment el seu director. Des del dia 1
de març, Alberto Jesús Marco Valle dirigeix
el Departament de Sanitat i d’Anatomia
Animals; Pedro Jurado de los Santos
és director del Departament de Pedagogia
Aplicada des de l’11 de gener; i Lorraine
Baque Millet és directora del Departament
de Filologia Francesa i Romànica; el febrer
d’enguany, el dia 1 Xavier Rius Cornadó va
prendre possessió del càrrec de director del
Departament de Cirurgia; des del mateix dia,
Juan Carlos Rubio Martínez és al capdavant
del Departament de Filologia Espanyola;
d’altra banda, Mireia Llinàs Grau és, des del
19 de febrer, directora del Departament de
Filologia Anglesa i de Germanística; des de
l’1 de març, Joel Feliu Samuel Lajeunesse
és director del Departament de Psicologia
Social; i des del mateix dia, Núria de la Osa
Chaparro és directora del Departament
de Psicologia Clínica i de la Salut.

EL WEB

http://www.elcervellsocial.net
Al teu cervell predomina el pensament a l’hemisferi dret o a l’esquerre? Ets un torturador potencial? El mes de juny de 2006, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona van signar
un conveni mitjançant el qual es creava, a la Universitat, la Càtedra
UAB El Cervell Social. Adscrita al Departament de Psiquiatria i de
Medicina Legal, aquesta càtedra és un centre de reflexió i d’actuació en
l’àmbit de la neurociència social. Al seu espai web, s’hi pot consultar
l’agenda de les diferents activitats que organitzen periòdicament, una
relació dels projectes de recerca que estan desenvolupant, diverses
publicacions recomanades, accés a articles internacionals sobre recerca en neurociència social i, també, la resposta a les preguntes amb què
començàvem aquestes línies.

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de Girona

1 de 1

Inici
El Servei
Arxiu Municipal

https://www.ajuntament.gi/sgdap/cat/noticies.php?valor=55221&codi=...

NOTÍCIES

CRDI

El Servei de Documentació
Catalunya fa 20 anys

Biblioteca/Hemeroteca

30/11/2007

Servei de Publicacions

Amb motiu d'aquesta commemoració el SDHLC presenta una
nova pàgina web (http://sdhlc.uab.cat/) des d'on accedir a
tota la informació sobre aquest servei i consultar els seus
principals productes, el Fons d'Història Local de Catalunya i el
Tesaurus d'Història de Catalunya.

CONSULTA DE FONS
PREMSA
DIGITALITZADA
Jornades / Jornadas
Bicentenari de la Guerra
del Francès
Projecte TAPE
Conferències a l'AMGi
Agenda
Exposicions Virtuals
Audiovisuals
Tècnica i procediments
fotogràfics

Efemèrides
Enllaços

Local

de

El Servei de Documentació d'Història Local de Catalunya
(SDHLC) va néixer l'any 1987 amb el nom de Grup d'Història
Local amb l'objectiu d'aglutinar les activitats de la comunitat
universitària en l'estudi de la història local. L'any 1995 la UAB
aprovà el seu reconeixement com a servei de suport a la
recerca i li atorgà la denominació oficial de "Servei de
Documentació d'Història Local de Catalunya".
Una de les principals activitats del servei ha estat, des dels
seus inicis, la de crear i mantenir una base de dades que
centralitzés la informació bibliogràfica per a la investigació
històrica i així facilitar la seva localització i consulta.
D'aquesta manera s'ha anat constituint amb els anys el Fons
d'Història Local de Catalunya que ara es pot consultar des del
web.

Recursos
Notícies

d'Història

TORNAR A DALT

"Fontana disserta sobre
l'ofici d'historiador" [+]
16/06/2009

"El Jeu de Paume exhibeix
fotos inèdites de
Centelles" [+]
11/06/2009

"El llegat del fotoperiodista
Agustí Centelles" [+]
11/06/2009

"Els arxius obren les portes
per celebrar el seu dia
internacional" [+]
09/06/2009

"Vint anys de pensament
d'elit a Girona" [+]
09/06/2009

"Adéu a un segle de
paper" [+]
08/06/2009

"Les cartes encreuades de
dos homes bons" [+]
08/06/2009

"Bombolles que fan
història" [+]
08/06/2009

"Els defensors de l'últim
setge" [+]
05/06/2009

"La història catalana
explicada al món" [+]
05/06/2009

"Trueta i Casals veien la II
Guerra Mundial com una
ocasió per a Catalunya" [+]
05/06/2009

"París situa Agustí Centelles
entre els grans fotògrafs de
guerra internacionals" [+]
05/06/2009

"Publiquen unes fotografies
inèdites de Marilyn
Monroe" [+]
03/06/2009

"Les cartes entre Pau Casals
i Josep Trueta mostren
l'esforç per sobreviure en
l'exili forçat" [+]
03/06/2009

"Presenten un llibre sobre
els 125 anys de Vichy
Catalán" [+]
03/06/2009

Pàgina actualitzada el 16/06/09
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Una jornada de debat i dues exposicions porten
a la UAB la celebració de l’any Jaume Vicens i Vives
Diversos especialistes
van glossar la figura i l’obra
de l’historiador, una figura
decisiva que va crear escola
La UAB ha participat en l’Any Jaume Vicens i Vives amb una jornada de debat titulada «Industrials i polítics: Jaume Vicens
i Vives i la Catalunya del segle XX» i dues
exposicions bibliogràfiques, una de palpable i una de virtual. La jornada de debat
va tenir lloc el 5 de novembre a la Facultat
de Filosofia i Lletres de la UAB. Diferents
especialistes van avaluar la importància
de l’obra de Jaume Vicens i Vives pel coneixement de la història contemporània
de Catalunya i pel desenvolupament posterior de la historiografia catalana.
L’historiador Miquel Àngel Marín Gelabert va pronunciar la conferència inaugural de la jornada. A continuació, tres
ponències a càrrec de professors del
Departament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB van prendre l’obra
de Vicens com a punt de partida per
mirar d’establir línies de continuïtat o de
fractura amb la producció historiogràfica posterior. Finalment, una taula rodona va aplegar historiadors que van estar
en contacte directe amb Vicens en l’època en què es va redactar l’obra Industrials i polítics (segle XIX).

Teresa Cabré, degana de la Facultat de Filosofia i Lletres, i Maribel Cuadrado, del Servei de Documentació d’Història Local.

Pel que fa a l’exposició bibliogràfica, va
ser inaugurada el dia 5 de novembre passat i es pot visitar al vestíbul de la Biblioteca d’Humanitats. D’altra banda, la
mostra virtual és disponible a l’adreça
http://jornades.uab.cat/vicensvives/.
EL PRINCIPAL HISTORIADOR CATALÀ
Segons Borja de Riquer, catedràtic del
Departament d’Història Moderna i
Contemporània de la UAB, Jaume Vicens
i Vives va ser «l’historiador català més
destacat, decisiu i influent del segle XX» i
va tenir «una influència decisiva en la
panoràmica historiogràfica catalana i

espanyola». El seu mèrit es deu no sols a
la seva obra com a investigador sinó
també a «la seva capacitat, les seves iniciatives historiogràfiques, cíviques i polítiques», que li van permetre «crear tota
una escola». Riquer destaca que Vives va
construir «el seu propi camí metodològic» i era «un excel·lent comunicador d’idees i un bon escriptor». Va assolir «una
dimensió social que ultrapassava, i de
molt, el món historiogràfic i universitari»
i va esdevenir «un home rellevant en el
procés de reconstrucció de l’activisme
cultural, cívic i polític català de finals
dels anys cinquanta».

EL WEB

http://www.uab.cat/fas/
La Fundació Autònoma Solidària (FAS) ha renovat el seu portal. El web conté informació de les diferents àrees, programes i
activitats de la FAS. Destaca la secció d’agenda i la de notícies,
disponibles des de la pàgina principal, que recullen les activitats i les darreres novetats. Els diferents apartats detallen les
iniciatives de la FAS a les àrees de la cooperació per al desenvolupament, el voluntariat, la formació en l’àmbit de la salut i
la igualtat d’oportunitats per a les persones amb discapacitats
i els col·lectius en risc d’exclusió social. El disseny del web segueix l’estil i la imatge de la Fundació i garanteix l’accessibilitat i la navegació a totes les persones tot seguint les recomanacions de l’ONCE i del Web Accessibility Initiative.

