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María Casado rep la Càtedra 
UNESCO de Bioètica de la UB

María Casado, directora de 
l’Observatori de Bioètica i 
Dret de la Universitat de Bar-
celona (UB), ubicat al Parc 
Científic de Barcelona, ha 
estat distingida per l’Organit-
zació de les Nacions Unides 
per a l’Educació, la Ciència i la 
Cultura (UNESCO) amb la con-
cessió de la Càtedra UNESCO 
de Bioètica de la UB. La crea-
ció d’aquesta Càtedra suposa 
un reconeixement internaci-
onal tant a María Casado com 
a l’activitat que desenvolupa 
l’Observatori de Bioètica i 
Dret, que duu a terme una 
línia de recerca i transferència 
de coneixement pluridiscipli-
nària entorn de les implica-

cions ètiques, socials i jurídi-
ques de la biotecnologia i la 
biomedicina.
La finalitat de les càtedres 
UNESCO és enfortir la coope-
ració interuniversitària. Se-
gons consta en el conveni 
signat entre la UNESCO i la 
UB, la Càtedra de Bioètica de 
la UB té com a finalitat con-
tribuir –en l’àmbit de la refle-
xió universal sobre els drets 
humans– a un debat global, 
plural i pluridisciplinari sobre 
els principis i camps d’estudi 
de la bioètica, fomentar un 
sistema integrat d’activitats 
d’investigació, formació i di-
vulgació en l’àmbit de la bio-
ètica, com també facilitar la 
col·laboració entre investi-
gadors d’alt nivell i profes-
sors de reconegut prestigi 
d’universitats i institucions 
d’ensenyament superior. Un 
altre dels objectius és afavo-
rir la transferència a països 
en desenvolupament de l’ex-
periència adquirida per l’Ob-
servatori. 

El governador del Banc  
d’Espanya analitza a la UB  
els desequilibris econòmics
«Les famílies no pregunten tant 
sobre el tipus d’interès, que 
només afecta un 30 o 40 %, 
sinó sobre si els seus fills, els 
seus parents o els seus amics 
estan treballant raonable-
ment», va declarar el go-
vernador del Banc d’Espanya, 
Miguel Fernández Ordoñez, 
en una conferència que va 
tenir lloc al Paranimf de l’Edi-
fici Històric el passat 17 de 
maig. També va fer referència 

a la salut de l’economia mun-
dial, «que està vivint el mo-
ment més dolç que pot somi-
ar un economista», però que 
pateix alguns desequilibris, 
entre els quals, el fet de sobre-
valorar en ocasions els actius 
financers, especialment de les 
borses. 
El col·loqui, que portava per 
títol «El contexto exterior de 
la economía española», era 
l’acte central de la I Confe-

Antoni Maria Badia i 
Margarit, president d’honor 
del Claustre de Doctors
L’Assemblea del Claustre de 
Doctors de la UB ha acordat 
el nomenament del catedrà-
tic Antoni Maria Badia i Mar-
garit com a president hono-
rari del Claustre de Doctors. 
Amb aquesta distinció, que 
s’atorga per primera vegada, 
es pretén reconèixer la con-
tribució a la Universitat per 
part d’aquest catedràtic, pri-
mer rector de la UB en l’etapa 
democràtica.
Antoni Maria Badia i Margarit 
ha exercit com a catedràtic 
de Gramàtica Històrica de la 
Llengua Espanyola i de Llen-
gua Catalana. Va ser rector de 
la UB del 1978 al 1986. Ha fet 
recerca en lingüística històri-
ca i dialectologia. Així mateix, 
és autor, entre altres obres, de 
Gramática histórica catalana 
(1951, traduïda al català el 
1981), Gramática catalana 
(1962), Llengua i cultura als 
Països Catalans (1964), La llen-
gua dels barcelonins (1969), 

Gramàtica de la llengua cata-
lana (1994) i Les regles d’es-
quivar vocables i la «qüestió de 
la llengua» (1999). Ha rebut 
els Premis d’Honor de la Fun-
dació Jaume I (1995) i de la 
Fundació Catalana per a la 
Recerca (1996), la Medalla al 
Mèrit Científic de l’Ajunta-
ment de Barcelona (1999) i el 
Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes (2003). 

rència Anual Ernest Lluch, or-
ganitzada per la Fundació 
que duu els seu nom i Caixa 

Catalunya, amb la col·labo-
ració de la UB i la Generalitat 
de Catalunya. 


