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PRESENTACIÓ



A iniciativa de la Secretaria General, enguany iniciem la publicació d’aquest nou format, molt

més condensat, de la Memòria del curs 2004-2005 de la Universitat de Vic, per tal de fer-la més

llegidora i visual, de manera que el lector es pugui fer una idea “a vol d’ocell” del que ha estat

aquest curs.

Si en aquesta presentació he de posar l’accent en els fets més destacats no dubto a mencionar

primer de tot la compleció del procés d’elaboració del Pla Estratègic de la Universitat de Vic

2005-2010, que ha implicat tota la comunitat i l’entorn social, econòmic i polític de la Universitat

i que marca les línies de força que seguirà la nostra institució en els propers cinc anys. Els efectes

del Pla Estratègic s’han fet notar ja en el nou Pla de Recerca, que significa un pas qualitatiu en

la cerca de l’equilibri entre docència i recerca a la nostra universitat, i que ja ha permès alliberar

d’hores de docència un nombre significatiu de professors –nombre que creixerà en els propers

cursos– per tal que puguin dedicar-les a la recerca.

Un altre fet molt destacable és la posada en funcionament de l’Arxiu General de la Universitat,

que era una necessitat peremptòria i que fins aquest curs no s’ha pogut dur a terme. La direcció

l’ha assumida l’arxivera i professora de Biblioteconomia i Documentació Núria Cañellas.

Durant tot el curs s’ha fet un notable esforç entre l’estament polític per tal que el model univer-

sitari de Vic d’iniciativa pública i de gestió privada es vegi reconegut com una opció genuïna,

vàlida i com una clara opció no ja de futur sinó com un fet real, actiu i de qualitat en el marc del

Sistema Universitari de Catalunya, més enllà de la dicotomia clàssica entre universitat pública

o universitat privada.

Paral·lelament, i per encàrrec de l’Àrea de Comunicació, l’estudi de disseny Eumogràfic ha dut a

terme una actualització de la identitat corporativa de la Universitat, un àmbit al qual sempre hem

estat molt sensibles. En aquesta ocasió hem canviat la marca UV pel logotip UVIC, perquè el pri-

mer portava massa confusions amb altres universitats que també en fan ús, i s’ha potenciat la pre-

sència del color vermell que caracteritza la nostra imatge i les darreres publicacions institucionals.

No puc deixar de mencionar la tendència ascendent de les primeres opcions per a la UVic en les

llistes de l’Oficina de Preinscripció i l’augment que això comporta del conjunt de la matrícula a la

nostra universitat en els darrers cursos. És un canvi de tendència que, en un moment de devallada

demogràfica ens fa pensar que anem en la direcció adequada i que l’opció de la Universitat de Vic

es fa atractiva per a un major nombre d’estudiants, cosa que avala els esforços que duem a

terme dia a dia.

No cal que digui més, en les pàgines que segueixen trobareu la informació més rellevant sobre

els temes que he mencionat i molts d’altres que han definit el perfil del curs 2004-2005 com un

curs d’avenç cap a una universitat plena, que es vol plenament europea, de rel genuïnament

catalana, i que treballa amb una clara voluntat inclusiva.

Confio que aquesta nova presentació de la memòria us serà útil i d’interès.

David Serrat, Rector
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PROFESSORAT I PROFESSIONALS DE SERVEIS
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COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

ESTUDIANTS 
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COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
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COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

BEQUES

PRÀCTIQUES I CONVENIS DE 

COOPERACIÓ EDUCATIVA

Nombre d’estudiants en Pràctiques Curriculars i Convenis 

de Cooperació Educativa Universitat-Empresa

Nombre Nombre de

d’estudiants centres receptors*

Àrea de Salut 528 212

Àrea d’Educació 497 294

Àrea d’Empresa i Turisme 43 35

Àrea de Ciències i Enginyeries 30 25

Àrea de Biblioteconomia i Traducció i Interpretació 7 7

Àrea de Comunicació 70 45

Àrea d’Esport 162 16

TOTAL 1.337 (31.9%) 634

*Inclou centres sanitaris, centres educatius, empreses i administracions públiques

1.037.610,84 €Beques MEC

604.619,18 €Ajuts Universitat de Vic

248.726,22 €Beques Uvic-Generalitat

48.635,00 €Beques entitats financeres

32.129,15 €Beques Comissió Europea

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

Total import Beques i Ajuts: 1.971.720,39 €



PROGRAMES DE MOBILITAT

Mobilitat d’estudiants

Mobilitat de professors

Centres 
FCHTD FE FEC EPS EUCS ESERP Vinculats TOTAL

Estudiants 

de la UVic a l’estranger 31 33 21 7 18 0 6 116

Estudiants estrangers 

acollits a la UVic 27 8 37 3 2 2 0 77

FCHTD FE FEC EPS EUCS TOTAL
Professors 

de la UVic a l’estranger 14 20 26 6 8 74

Professors estrangers 

acollits a la UVic 8 7 13 0 0 28

6a Jornada Volta el món amb la UVic

organitzada per l’Oficina de Mobilitat

amb la intenció de conscienciar els

estudiants sobre la importància de fer

estades a l’estranger (7 d’abril de 2005).

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Programes en què participa 

la UVic

Sòcrates/Erasmus

Junior Semester Abroad Program

Sommerkolleg

Xarxa EC/US

Xarxa IBSEN

Xarxa YVYPORA

Xarxa EDHUCAL

DRAC

SICUE/SENECA

Altres Programes de Mobilitat

Pràctiques Internacionals EUCS

Pràctiques Educatives Internacionals

FE

Ajuts UVic per a Estades de Recerca

fora de Catalunya

Ajuts UVic per a Estades en Grups de

Recerca Europeus
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DOCÈNCIA

La docència és l’activitat més present en la vida universitària i per això de vegades la menys visible; la normalitat

del dia a dia fa que de manera desapercebuda es vagi desenvolupant al llarg del curs i que presenti

habitualment poques notes destacables.

Des de fa uns anys, però, a la Universitat de Vic això no ha estat així. L’esforç cap a la innovació docent —que

sempre l’ha caracteritzat— ha convertit la docència en un dels fronts més actius de la vida de la UVIC d’aquests

darrers cursos.

La introducció de la modalitat semipresencial a diferents ensenyaments i l’experiència d’aplicació de la

metodologia del crèdit europeu a la UVic, juntament amb les concrecions de l’Espai Europeu d’Educació

Superior, han estat, també aquest 2004-2005, els motors de la nostra activitat en docència.

A continuació se’n ressenyen els aspectes més destacats en l’àmbit dels ensenyaments de primer, segon i tercer

cicle, de l’Escola d’Idiomes, de la formació continuada, de la Universitat d’Estiu i de l’extensió universitària en les

seves diverses formes. Posats sobre el paper no mostren l’amplitud dels esforços dedicats a portar-ho a terme i

per això em sembla que cal dir que aquest curs 2004-2005 en totes aquestes activitats la UVic ha comptat —un

cop més— amb l’entusiasme de la seva comunitat universitària: professorat, professionals de serveis i

estudiants.

Pere Quer i Aiguadé
Vicerector d’Afers Acadèmics

Participació en el Pla Pilot

d’Adaptació de titulacions a

l’EEES promogut pel DURSI

amb les titulacions d’Educació

Social i de Traducció.

Convocatòria interna d’ajuts

per a l’elaboració de propostes

de programes de postgrau, amb

una dotació de 12.000 €. S’han

finançat 9 projectes.

Constitució de la Comissió

d’Innovació Docent de la UVic.

Obtenció d’ajuts per a 8

projectes en la convocatòria

d’ajuts per a l’adaptació a

l’EEES del Consell

Interuniversitari de Catalunya.

Obtenció d’ajuts per a 2

projectes en la convocatòria

d’Ajuts a la Millora de la

Qualitat Docent del DURSI.

Preparació dels primers

màsters adaptats a l’EEES: el

“Màster on-line en estudis de

gènere: dones,

desenvolupament i cultures” i el

“Màster en Periodisme

Enogastronòmic”.

Elaboració de la guia

Orientacions per a la

programació d’assignatures

adaptades al model del Crèdit

Europeu.

Elaboració de la Guia per a la

millora de la interacció i la

comunicació a través del

Campus Virtual.



TITULACIONS IMPARTIDES

Títols propis

Facultat de Ciències Humanes,

Traducció i Documentació

Llicenciatura de Traducció i

Interpretació

Llicenciatura de Traducció i Interpretació

(2n cicle semipresencial)

Diplomatura de Biblioteconomia i

Documentació (presencial i

semipresencial)

Facultat d’Empresa i Comunicació 

Llicenciatura d’Administració i Direcció

d’Empreses

Llicenciatura d’Administració i Direcció

d’Empreses (2n cicle semipresencial)

Llicenciatura de Publicitat i Relacions

Públiques 

Doble titulació d’Administració i Direcció

d’Empreses i Publicitat i Relacions

Públiques (5 anys)

Llicenciatura de Periodisme

Llicenciatura de Comunicació

Audiovisual

Diplomatura de Ciències Empresarials

(també en horari compatible)

Diplomatura de Turisme (modalitat

d’ensenyament de Crèdit Europeu)

Facultat d’Educació 

Llicenciatura de Psicopedagogia 

(2n cicle)

Llicenciatura de Ciències de l’Activitat

Física i l’Esport

Mestre/a.Especialitat d’Educació

Infantil (presencial i semipresencial)

Mestre/a.Especialitat d’Educació

Primària

Mestre/a.Especialitat d’Educació

Especial 

Mestre/a.Especialitat de Llengua

Estrangera (també en horari

compatible)

Mestre/a.Especialitat d’Educació Física 

Diplomatura d’Educació Social

(modalitat d’ensenyament de Crèdit

Europeu)

Escola Universitària de Ciències 

de la Salut 

Diplomatura d’Infermeria 

Diplomatura de Fisioteràpia 

Diplomatura de Teràpia Ocupacional 

Diplomatura de Nutrició Humana i

Dietètica 

Escola Politècnica Superior 

Llicenciatura de Ciències Ambientals

Llicenciatura de Ciències Ambientals 

(2n cicle semipresencial)

Llicenciatura de Biotecnologia

Llicenciatura de Ciència i Tecnologia dels

Aliments (2n cicle presencial i

semipresencial)

Enginyeria d’Organització Industrial 

(2n cicle presencial i semipresencial)

Enginyeria Tècnica Agrícola,esp.

d’Indústries Agràries i Alimentàries

Enginyeria Tècnica de Telecomunicació,

esp.de Sistemes de Telecomunicació

(presencial i semipresencial)

Enginyeria Tècnica Industrial,esp.

d’Electrònica Industrial (presencial i

semipresencial)

Doble titulació E.T.Industrial i E.T.de

Telecomunicació

Enginyeria Tècnica d’Informàtica de

Gestió (presencial i semipresencial)

Enginyeria Tècnica d’Informàtica de

Sistemes (presencial i semipresencial)

Doble titulació E.T.d’Informàtica de

Sistemes i E.T.d’Informàtica de Gestió

Escola Universitària de Turisme ESERP

(Barcelona)

Diplomatura de Turisme

Graduat Superior en Disseny –Gràfic,
Interiors i Moda– 
(BAU,Barcelona)

Graduat Superior en Tecnologia de
Qualitat i Seguretat Industrial
(IUCT,Mollet)

Graduat Superior en Mitjans de
Comunicació
(Mass Media,Escola Superior de

Mitjans de Comunicació)

Graduat Superior en Comunicació,
especialitat en Periodisme Empresarial
o en Publicitat,Màrqueting i Relacions
Públiques
(ESERP,Barcelona)

Graduat Superior en Empresa i
Economia Internacional 
(ESERP,Barcelona)

Graduat en Gestió i Direcció
d’Empreses Esportives
(Escola Superior Johan Cruyff)

Graduado en Marketing y
Comunicación
(INSTETUR)

Graduado Superior en Marketing,
Gestión Empresarial y 
e-Business
(CESEI,Centro Superior de Estudios

Internacionales del País Vasco)
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DOCÈNCIA

ACTIVITATS AULA L3

Aprendre durant tota la vida és un objectiu que cada vegada es proposen

més persones. No en va s’ha popularitzat l’expressió anglesa Lifelong

Learning (abreviadament L3) per anomenar els ensenyaments de

formació continuada.

Al llarg d’aquest curs 2004-05, l’Aula L3 de Formació Continuada s’ha

consolidat com a espai de formació amb una programació especialitzada

en cinc àrees: Aula L3 de Biblioteconomia, Aula L3 d’Educació, Aula L3

d’Empresa, Aula L3 de Salut i Aula L3 de Traducció i interpretació.

Títols de Màster i Diplomes de

Postgrau

Màster en Direcció de la PIME
Internacional 
(7ª edició) (31 crèdits / 310 hores)

Postgrau en Mediació Familiar i
Comunitària (2a ed.) (21 crèdits / 21 hores)

Postgrau en Intervenció psicomotriu en
l’àmbit educatiu (20 crèdits / 200 hores)

Postgrau en Equitació terapèutica i
hipoteràpia (2a ed) (20 Crèdits / 200 hores)

Cursos d’Extensió Universitària

Curs “Escola,llengües i immigració”
(8 hores)

Curs de Direcció Estratègica de l’Empresa:
els recursos humans,factor clau de
competitivitat (50 hores)

Curs de Direcció i Gestió de Màrqueting a
la PIME (50 hores)

Curs de Direcció i Gestió
Economicofinancera (50 hores)

Curs de Comerç Internacional (60 hores)

Curs de Noves Tecnologies en l’Entorn
Empresarial (50 hores)

Curs de Tècniques de Gestió per al
Controller (50 hores)

Curs “Electrocardiografia bàsica per a
infermeria” (30 hores)

Curs “Els embenats terapèutics”
(20 hores)

Certificat d’Especialització en
biblioteques escolars i infantils
(200 hores)

Curs d’Iniciació a la interpretació per als
Serveis Públics (15 hores)

Jornades,seminaris i tallers

II Jornades de Rendiment Esportiu 
(10 hores)

Jornada “La gestió de la innovació en
l’Empresa Familiar” (50 hores)

Jornada “Tenir i mantenir clients amb
benefici...l’única raó de ser”(4,5 hores)

Jornada “Empresa Familiar… Professional
I Competitiva” (4,5 hores)

Jornada “Empreses amb TIC o sense TIC...
invertim?”(4,5 hores)

Jornada “Innovació...únicament en
producció?” (4,5 hores)

IXJornades de Traducció.Congrés
Internacional sobre Gènere i Traducció (14

hores)

Seminari de formació “La intervenció
psicopedagògica en els problemes de
convivència escolar”(7 hores)

Seminari “Llenguatge col·lateral”
(15 hores)

Taller “Surfejant el nou paradigma de la
comunicació publicitària”(15 hores)

Setmana Digital a Vic.“e-week”

Nombre de programes Nombre de matriculats

Màsters i postgraus 4 64

Cursos d’extensió universitària 11 200

Jornades, seminaris i tallers 11 734

Totals 26 998



DOCÈNCIA

UNIVERSITAT D’ESTIU. VIC 2005

Els cursos de la 10a UEV s’han impartit en diferents poblacions per tal de fer present la Universitat de Vic fora de

la comarca d’Osona i per facilitar als interessats la possibilitat de poder-hi assistir: Vic, Barcelona, Vallter, Santa

Maria de l’Estany i Santa Maria de Lluçà, Roda de Ter, Centelles i Montesquiu.

En el conjunt de cursos s’hi ha matriculat 663 persones, hi han participat 127 professors/es i una llarga llista

d’institucions i empreses que, al costat de l’Ajuntament de Vic i la Caixa de Manlleu com a patrocinadors i la

Xarxa d’Universitats Institut Joan Lluís Vives com a marc organitzatiu, han col·laborat amb la Universitat d’Estiu

de Vic.

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN D’OSONA

El curs 2004-05 va ampliar el nombre de places fins a

540.

L’activitat principal van ser les 31 conferències

setmanals de formació sobre d’història de les

creences, ciències socials, arts plàstiques, ciències

naturals, medicina, història, literatura i música, amb

dos concerts, alimentació, filosofia, psicologia,

tecnologia i viatges.

El programa “100 anys de vida osonenca a través de la

imatge i el record” va culminar amb una exposició

gràfica i la publicació de 44 relats, representatius dels

més de 200 que s’havien recollit.

• Acte inaugural. Homenatge a la pedagoga M. Antònia Canals.
Encomi a càrrec del Dr. Antoni Tort i presentació del llibre-

homenatge editat per Eumo Editorial.

• Exposició Humor gràfic, una vacuna contra la rabiosa
actualitat, sobre l’humorisme gràfic en les temàtiques de

Política (internacional, estatal, catalana), Societat, Esports i

Ensenyament. Comissariada per Toni Coromina.

• 1a Mostra d’Arts Plàstiques i Visuals de la UVic. Exposició per

donar a conèixer l’obra que desenvolupen els membres de la

comunitat universitària de la UVic amb inquietud creativa en

pintura, escultura, fotografia, disseny, vídeo i multimèdia. S’hi

van presentar 31 treballs.

• La mà de l’home sobre el Medi Ambient: l’aire i el medi aeri.
Exposició de les fotografies que han participat en el III Concurs

Fotogràfic de Medi Ambient “Universitat de Vic”.

• Presentació del llibre L’atenció a la diversitat avui. Debat en el
sistema educatiu a Catalunya, de Miquel Àngel Essomba,

professor de la UAB. Editat per Eumo Editorial.

• Visionat de la pel·lícula Solitud (1990), dirigida per Romà
Guardiet. Adaptació cinematogràfica de l’obra de Víctor Català

amb motiu del centenari depublicació de la novel·la (1905-

2005). Col·loqui dirigit per la Dra. Francesca Bartrina.

Activitats de la plataforma cultural

Memòria del curs acadèmic 2004-2005 15
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA

DE CONEIXEMENT

Ciències Experimentals i Tecnologies

• Codisseny Hardware-Software 

• Medi ambient 

• Modelització de sistemes biològics 

• Processament del senyal 

• Tecnologia dels aliments 

• Energètica solar

Ciències de l’Educació

• Atenció a la diversitat

• Autonomia en l’aprenentatge de llengües  

• Desenvolupament i educació en context

• Aprenentatge col·laboratiu de traducció i llengües

estrangeres

• Recerca educativa

• Lingüística del text aplicada a l’ensenyament

Ciències de la Comunicació

• Comunicació turística i cultura

• Comunicació i traducció audiovisuals

• Interaccions digitals

Ciències de la Salut

• Alimentació i salut 

• Fisiologia de l’esforç i estudi del moviment 

• Models complexos de l’esport 

• Persona i ocupació humana 

• Envelliment i qualitat de vida 

• Teràpies complementàries

Ciències Humanes

• Edició de textos literaris del segle XIX

• Editorials, traduccions i traductors a la Catalunya

contemporània 

• Estudis de gènere: dona i societat 

Ciències Socials

• Amèrica Llatina

• Món rural: evolució i factors de canvi 

• Distribució de la població activa i renda

En l’àmbit de la recerca, els darrers cinc cursos han estat marcats per l’aplicació del Pla de Recerca. Aquest Pla

–que ha arribat al seu termini d’aplicació a finals del curs 2004-05– ha enfortit el càracter investigador de la

Universitat i ha permès concretar les àrees que identificaran la recerca de la UVic en els propers anys. Els grups

de recerca de la UVic es distribueixen en sis àrees temàtiques: Ciències Experimentals i Tecnologies (6 grups),

Ciències de l’Educació (6 grups), Ciències de la Comunicació (3 grups), Ciències de la Salut (6 grups), Ciències

Humanes (3 grups) i Ciències Socials (3 grups). Més enllà de la comunicació dels resultats de la recerca en

llibres, revistes especialitzades i congressos, l’activitat investigadora i cultural de la UVic s’ha difós mitjançant

l’organització de nombroses conferències i jornades temàtiques.L’activitat de difusió del coneixement es

complementa amb l’edició, mitjançant Eumo Editorial –l’editorial de la UVic– d’una desena col·leccions dirigides

pel professorat i relacionades amb la temàtica dels grups de recerca i els programes de doctorat

En els vuit cursos d’activitat de la Universitat s’han signat més de cent convenis de col·laboració amb empreses i

altres institucions, especialment en les àrees de l’enginyeria mediambiental, la indústria agroalimentària,

l’electrònica i l’economia, en general. Amb l’objectiu d’incrementar la relació de la Universitat amb el seu entorn

socioeconòmic, el nou pla de recerca (Pla de Recerca i Transferència de Coneixement, 2005-10), aprovat enguany

en el marc del Pla Estratègic, inclou en els seus objectius la promoció i estructuració de la transferència de

coneixement de la UVic.

Josep M. Serrat
Vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement

Relació de grups de recerca en funció de l’àrea de recerca
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• Setmana digital a la UVic

• 1r Congrés sobre Educació Inclusiva.

• Seminari d’història de l’educació

“L’escola rural, balanç d’un segle”.

• Segones Jornades sobre

l’ensenyament de l’anglès a Infantil i

Primària.

• Seminari “Maria Zambrano. Mirades

Pedagògiques”.

• 1a Jornada de Disseny Periodístic

amb conferències d’Enric Satué i

Norberto Baruch B.

• Trobada de comunitats WIFI de

Catalunya a la UVic.

• Les IX Jornades de Traducció a Vic

sobre Gènere i Traducció. Amb un

homenatge a la poetessa Montserrat

Abelló.

• 8es Jornades sobre Tecnologies de la

Informació i la Comunicació sobre

Recursos digitals lliures a l’Escola

Politècnica Superior.

• III Jornades Universitàries “La

investigació com a procés de

formació”.

• II Jornades de Rendiment Esportiu

amb la presència de Frank Rijkaard.

• Jornades sobre Noves tecnologies

alimentàries.

• Seminari sobre la intervenció

psicopedagògica en els problemes de

convivència escolar.

• La 2a Trobada Empresarial Vic 2005:

“Comunicació Interna, una altra eina

de gestió”.

Congressos, seminaris i jornades
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Resultats de Recerca

RESULTATS



INFORMACIÓ ECONÒMICA 

I EQUIPAMENTS

La UVic ha tancat el curs 2004-2005 confirmant la tendència que enunciàvem en els anteriors anàlisis:

increment del volum d’activitat (un 11% més de despeses i un 13% d’ingressos), equilibri entre ingressos i

despeses, i una lleugera desviació mitjana del (2%) respecte a les previsions del pressupost. També es confirma

la disminució del nivell d’endeutament.

Tanmateix, aquesta estabilitat econòmica ha permès assolir amb qualitat i equilibri financer els grans objectius

que teníem fixats per al curs 2004-2005: continuar el desplegament de set carreres noves i de dues dobles

titulacions, elaborar el Pla Estratègic, reforçar l’atenció a la comunitat universitària, potenciar l’Àrea de

Comunicació, donar un impuls definitiu al Programa de Gestió Acadèmica, la posada en funcionament de l’Arxiu

General, reorganitzar la transferència de coneixements i mantenir un volum d’inversions en espais i

equipaments al voltant del 5% dels ingressos, entre altres.

L’escenari d’aquesta estabilitat el podem emmarcar dins d’aquests cinc grans eixos:

1. Desplegament de noves titulacions de les àrees de biociències, informàtica, esports i comunicació: augment

del volum d’activitat.

2. Desviació positiva d’ingressos, degut a un increment no previst de matrícula.

3. Necessitat de nous espais i equipaments. Dels 948.783 € d’inversions  en espais i equipaments, destaquen  les

realitzades en:

–Platós i laboratoris de l’àrea de comunicació

–Condicionament i equipament de la 1a planta de l’edifici F2

–Desenvolupament del Programa de Gestió Acadèmica

–Renovació del Campus Virtual i de la xarxa de la UVic

Realització Pressupost Realització Variació Desviació

2003/2004 2004/2005 2004/2005 Realització Real/Press.

€ € €

Ingressos 17.976.359 19.713.066 20.326.490 13% 3%

Matrícules 12.578.935 13.606.440 13.855.269 10% 2%

Subvencions 4.138.156 5.170.827 5.328.151 29% 3%

Altres ingressos 755.229 440.711 647.543 -14% 47%

Subvencions en capital 504.039 495.088 495.527 -2% 0%

Despeses 17.656.767 19.350.949 19.650.000 11% 2%

Personal 13.263.181 14.653.904 14.900.405 12% 2%

Despeses de funcionament i altres 2.719.325 3.074.629 2.955.642 9% -4%

Beques i ajuts 475.095 541.763 540.625 14% 0%

Amortitzacions i provisions 1.199.166 1.080.653 1.253.328 5% 16%

Resultat 319.592 362.117 676.490 112% 87%
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4. Manteniment de la política de control i contenció de la despesa ordinària i de l’equilibri pressupostari:

implicació dels diferents responsables dels centres d’activitat econòmica i progressiva assumpció dels

instruments i dels criteris de gestió.

5. Augment de la subvenció en el marc del contracte programa i contenció del preu del crèdit.

–Subvenció curs 2004-05: 4.500.000 €

6. Consolidació del sistema de selecció de personal establert en el document Provisió de llocs de treball a la UVic.

1. Personal docent
Nombre total de llocs oferts segons premsa/web = 55

Nombre de currículums rebuts = 572

Nombre de comissions de selecció = 16

Nombre de persones contractades = 42

2. Personal d’administració i serveis
Nombre total de llocs oferts segons premsa/web = 6

Nombre de currículums rebuts = 119

Nombre de comissions de selecció = 6 

Nombre de persones contractades = 6

Memòria del curs acadèmic 2004-2005 19
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SERVEIS

Enguany la Biblioteca ha rebut nombroses donacions d’institucions diverses. La més notable ha estat la de la

Direcció General de Promoció Cultural de la Generalitat de Catalunya amb prop de 600 títols de monografies.

En el marc de la cooperació interna mencionem:

• Exposició bibliogràfica sobre el tema Dona i salut coincidint amb una conferència organitzada pel CEID.

• Exposició bibliogràfica sobre Maria Zambrano amb motiu del seminari La descoberta de Maria Zambrano:

mirades pedagògiques.

• Per Sant Jordi, i com a contribució a la celebració del 25è aniversari d’Eumo Editorial, exposició Eumo i Sant

Jordi

• Dues exposicions: una sobre Hans C. Andersen per commemorar-ne el centenari i una altra sobre Albert

Einstein i l’Any Mundial de la Física.

Pel que fa a la cooperació exterior destaquem la mantinguda amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de

Catalunya (CBUC) i amb la Red de Bibliotecas Universitarias (Rebiun).

BIBLIOTECA
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24.160

33.289
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El fet més rellevant del curs al

Servei d’Audiovisuals ha estat la

inauguració dels nous espais

audiovisuals: plató de TV, control

de realització, sales de

postproducció i l’emissora de

ràdio, que han estat utilitzats

durant tot el curs per fer les

pràctiques de TV i ràdio de les

carreres de comunicació de la

Facultat d’Empresa i

Comunicació.

Pels platós i sales d’edició hi han

passat 1132 estudiants, s’han fet

1320 préstecs de material i s’ha

incrementat l’arxiu videogràfic

amb 46 hores d’imatges i l’arxiu

fotogràfic amb 4077 fotografies.

SERVEI D’AUDIOVISUALS
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SERVEIS

AULA D’AUTOAPRENENTATGE

Els dies 5 i 6 de maig va tenir lloc la XI Trobada de Centres d’Autoaprenentatge, coorganitzada pel Gabinet de

Didàctica de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i l’Aula d’Autoaprenentatge de la

Universitat de Vic, amb un total de 150 inscrits provinents d’organismes i institucions de Catalunya, del País

Valencià, de les Illes Balears, d’Andorra, de la Catalunya Nord i també del País Basc.

ESCOLA D’IDIOMES

El curs acadèmic 2004-05, amb 210 estudiants matriculats, ha estat un curs de continuïtat. S’han impartit

cursos de 5 llengües diferents: anglès, francès, alemany, italià i àrab, així com cursos de preparació per a

exàmens oficials.

Exestudiants

Escola Universitària de
Ciències de la Salut

Escola Politècnica Superior

Facultat d’Empresa i
Comunicació

Externs

Personal UVic
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Facultat d'Educació
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20%

23%

11%

4%

Fac. Ciències Humanes
Traducció i Documentació

Procedència de l’alumnat de l’Escola d’Idiomes
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SERVEIS

ÀREA DE COMUNICACIÓ

Destaquem, pel seu impacte general, la posada en marxa d’un mitjà de comunicació virtual, l’apunt, per millorar

la comunicació interna; d’altra banda, el canvi del logotip UV pel d’UVic contribuïrà a definir i modernitzar la

imatge pública de la Universitat.

Durant el curs l’Àrea ha estat present en tres fires per donar a conèixer l’oferta acadèmica de la UVic, la fira

Recerc@, el Saló de l’Ensenyament i la Fira de l’Estudiant a Valls i ha visitat un bon nombre de centres d’educació

secundària amb l’objectiu d’informar i orientar els estudiants de 2n de batxillerat i d’últim curs de CFGS.

Durant la Jornada de Portes Obertes es van rebre més de 900 visites, de les quals un 70% eren de fora de la

comarca d’Osona.

La campanya publicitària va apostar per la presència a televisió, premsa i ràdio. Cada diferencial tenia una versió

de l’anunci: beques, instal·lacions, tracte humà, entorn i estudis a l’estranger.

2002/2003

0 50 100 150 200

2003/2004 156

2004/2005 167

125

Evolució del nombre de visites d’orientació
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SERVEIS

ALTRES SERVEIS

• A partir d’aquest curs estudiants i empreses poden inserir directament les seves demandes i ofertes de treball

als formularis que es troben al web d’Inserció Laboral (www.uvic.es/insercio).

• 1a Fira Universitat-Empresa per facilitar el contacte entre les empreses i els estudiants i informar-los de les

diverses opcions que tenen en finalitzar els estudis. 19 de maig de 2005.

• El Servei d’Esports va organitzar, conjuntament amb el Club Atlètic Vic i la Federació Catalana de Judo, els

campionats de Catalunya de Cros i de Judo, respectivament.

• Primera edició de l’Agenda de l’Estudiant i de la Guia de Serveis i Avantatges 2005-2006 de la Universitat de Vic.

• Creació de l’Arxiu General de la UVic el setembre de 2004. Ubicat a la planta baixa de l’edifici F.

• El Servei d’Estudiants ha rebut 1204 consultes sobre allotjament, transport i borsa de treball.



SERVEIS

EMPRESES VINCULADES

Eumo Editorial va celebrar el seu vint-i-cinquè aniversari amb una festa al Casino de Vic el dia 11 de març de

2005 i l’edició del llibre Mirades al segle XXI i del catàleg històric de l’editorial a càrrec del Dr. Manuel Llanas.

Eumo també va ser present a la Fira del Llibre de Guadalajara (Mèxic) del 27 de novembre al 5 de desembre de

2004.

Amb motiu del seu vintè aniversari l’estudi de disseny Eumogràfic va mostrar l’exposició vint dissenys

d’eumogràfic a la sala H2O de Barcelona i al Temple Romà de Vic durant l’octubre i el novembre de 2004,

respectivament. La revista de disseny Visual li va premiar diversos treballs i va obtenir tres nominacions en els

Premis Laus de Disseny i Comunicació 2005.
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VIDA UNIVERSITÀRIA

El 6 de juny de 2005 es va aprovar el Pla Estratègic

2005-2010 de la UVic per unanimitat del Patronat de la

Fundació Universitària Balmes. Culminava, així, un

procés iniciat a començaments del 2004, que ha

comptat amb una perspectiva professional externa a

través d’informes elaborats per empreses

especialitzades, que ha tingut en compte el grau de

satisfacció de les persones usuàries, que ha recollit

l’opinió d’experts de l’àmbit universitari i del seu entorn

general a través de l’Anàlisi Delphi, que ha analitzat la

pròpia institució i l’entorn universitari des dels grups

de treball de la UVic, i que, finalment, ha canalitzat la

participació del conjunt de la comunitat universitària i

dels entorns social, econòmic i polític recollint

suggeriments després dels actes de presentació de la

proposta de directrius estratègiques.

El document final aprovat inclou una presentació

general de la institució, n’especifica la raó de ser, la

visió de futur, defineix els objectius que es proposa en

l’horitzó de l’any 2010 i, finalment, especifica els

indicadors que s’han d’utilitzar per avaluar-ne el grau

d’implantació i d’acompliment.

ACTIVITAT INSTITUCIONAL

Pla Estratègic

• Josep Bargalló va assistir a la inauguració del curs a

la UVic el 13 d’octubre de 2004 i es va reunir amb els

representants de les empreses mecenes de la

Universitat de Vic.

• Joan Saura, conseller de Relacions Institucionals, va

visitar la UVic per recollir les propostes de la UVic per

a la redacció del nou Estatut i impartir la conferència

“Un nou Estatut per al segle XXI”.

• Antoni Castells, conseller d’Economia, va impartir la

conferència “Perspectives del finançament

autonòmic a Catalunya”.

• Salvador Milà, conseller de Medi Ambient i

Habitatge, va ser a la UVic per impartir la conferència

“La transversalitat de les polítiques ambientals a

Catalunya”.

• El premi Nobel James Watson va visitar la UVic i va

parlar amb els estudiants de Biotecnologia.

• Josep-Lluís Carod-Rovira va impartir la conferència

“De l’Estatut a l’Estat” amb motiu de la presentació

del llibre Mirades al segle XXI d’Eumo Editorial.

• Jordi Pujol va impartir la conferència “L’educació, els

valors i la persona”.

• Joan Puigcercós va visitar la UVic i va ser entrevistat

pels professors Jordi Llavina i Gerard López,

juntament amb estudiants de Periodisme i

Comunicació Audiovisual.

• Els diputats osonencs al Parlament de Catalunya

van visitar la UVic en dues ocasions per intercanviar

propostes d’actuació per al futur de la Universitat.

Visites



• Campanya UVic sense fum. Qüestió de respecte, per

conscienciar els fumadors i complir amb la “Llei de

prevenció i assistència en matèria de substàncies

que poden generar dependència”.

• Durant el curs es varen signar 96 convenis de

cooperació amb empreses, institucions i

universitats.

Altres

Distincions institucionals

• Joaquima Alemany va rebre la medalla de la

Universitat de Vic en l’acte d’inauguració de curs per

la seva ferma postura a favor del model universitari

de Vic i per la promoció dels estudis de gènere que

va desembocar en la creació del Centre d’Estudis

Interdisciplinaris de la Dona i de la Càtedra Unesco

“Dones, desenvolupament i cultures”.

• Sergio Viaggio, cap de la secció d’Interpretació de les

Nacions Unides de Viena va ser nomenat Professor

Honorari de la UVic a proposta de la Facultat de

Ciències Humanes, Traducció i Documentació, amb

motiu de la seva jubilació.

• En l’acte d’inauguració de la 10a edició de la

Universitat d’Estiu de Vic es va homenatjar la

pedagoga M. Antònia Canals, que havia estat

professora de la Facultat d’Educació.
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VIDA UNIVERSITÀRIA

• Joaquim M. Puyal va impartir la conferència “L’efecte

aicnàlubma” com a acte d’inauguració del curs a la

Faculltat d’Empresa i Comunicació.

• Gaspar Hernández, periodista i professor de la UAB,

va impartir la conferència “Mitjans d’in-

comunicació” en l’acte de presentació de la guia

Salut Mental i mitjans de comunicació.

• Sessió sobre “Nou Periodisme, els límits de la

(no)ficció” organitzada per la profesora Lucia

Lijtmaer amb els escriptors Enrique de Hériz, Jordi

Llavina i Miquel Tuneu de moderador.

• Conferència de l’escaladora Marisa Huguet sobre les

dones que han fet el cim de l’Everest organitzada pel

CEID i la Càtedra Unesco Dones, desenvolupament i

cultures

• Cicle de conferències sobre Salut i treball docent,

organitzat per la Facultat d’Educació i Comissions

Obreres.

• La periodista argentina Ana Maria Mariani va

impartir una conferència sobre “Drets Humans i

Periodisme. Argentina de 1979 a 2005”.

• Leonor Cantera i Rafael Torrubia van impartir

sengles conferències sobre la violència en un cicle

organitzat per la Càtedra Unesco “Dones,

desenvolupament i cultures” i el Departament de

Psicologia de la Facultat d’Educació.

• Matinal de conferències de Teràpia Ocupacional

sobre els nous àmbits d’actuació professional.

Conferències

• 7ens Premis UVic als millors treballs de Recerca de

Batxillerat 2005. En aquesta edició s’hi presentaren

136 treballs i se’n varen premiar 19 de 16 centres,

fets per 21 persones de les quals 20 eren noies.

• 3a edició del Concurs fotogràfic de medi ambient de

l’Escola Politècnica Superior sobre el tema “L’aire i el

medi ambient”.

• 5ens Premis de Promoció de la Salut per a

estudiants de l’Escola Universitària de Ciències de la

Salut.

• 9ns Premis de Traducció Andreu Febrer per a

estudiants de segon cicle de qualsevol Facultat de

Traducció.

• L’estudiant Enric Soldevila va guanyar en dues de les

quatre categories dels Premis Internacionals Drac

Novell que convoca el Gremi de Publicistes de

Catalunya.

• Les empreses Elausa i Prixana Solutions van lliurar

beques d’estudi a quatre estudiants de nou accés a

les carreres d’E.T. Telecomunicacions, E.T. Industrial,

E.T. Informàtica de Sistemes i E.T. Informàtica de

Gestió.

• Premi del Col·legi d’Enginyers Tècnics de

Telecomunicacions al millor expedient acadèmic per

als estudiants David Novo i Joanna López, de la UVic.

• El vídeo Els Medicaments, dirigit pel professor Àngel

Torres i realitzat per Josep M. Roma va ser

seleccionat a la Mostra de Vídeo Científic

Internacional, organitzada per la UB, el Ministerio de

Educación y Ciencia i el Departament d’Educació de

la Generalitat de Catalunya.

• Premi a la professora Lídia Raventós per a la creació

del pa “Roques d’Osona” a Torrelles de Foix (Alt

Penedès).

ACTIVITAT SOCIOCULTURAL

Premis



VIDA UNIVERSITÀRIA

• Exposició “Deu anys de l’Aula de Teatre de la UVic”.

• L’Aula de Teatre va estrenar el 20 d’abril a Castelló

l’obra Ell(e)s, basada en textos de Sergi Belbel i

dirigida per Eva Marichalar i Dolors Rusiñol. També

es va representar a la 5a Mostra de Teatre

Universitari a Tarragona i a la Setmana del Teatre de

Vic.

• Jornada castellera dels Emboirats de la UVic

coincidint amb la Festa de la Cooperació.

• 4a edició de la Festa de la Cooperació organitzada

per estudiants i professors de la Facultat d’Educació

per difondre la cultura de la cooperació entre els

universitaris.

• Constitució del Consell d’Estudiants previst a les

Normes d’Organització i Funcionament de la UVic.

• Participació d’estudiants de la UVic a les xerrades

interuniversitàries sobre el Parlament de Catalunya.

Activitats dels estudiants

• L’Aula Segimon Serrallonga, conjuntament amb

l’Ajuntament de Torelló, va commemorar el tercer

aniversari de la mort del poeta i professor de la UVic

amb un Passeig Literari per Torelló i una conferència

de Sam Abrams el 10 d’abril de 2005.

• Concert de Sant Jordi, organitzat per la UVic i

l’Ajuntament de Vic el dia 23 d’abril, amb l’Orquestra

Universitat de Barcelona, l’Schola Cantorum

Universitaria Barcinonensis i la Coral Regina.

• Participació en el projecte Open Learning amb

assistència a l’últim assaig de l’obra A Midsummer

Night’s Dream de Benjamin Britter al Liceu.

• 3a edició de “La ciència feta pels Infants”, congrés

infantil organitzat per la Facultat d’Educació i el

Centre de Recursos Pedagògics d’Osona. Hi

participaren 13 escoles i 557 nens i nenes d’Infantil i

Primària.

• Proves Cangur de matemàtiques organitzades a la

UVic per la Societat Catalana de Matemàtiques.

Tingueren una assistència de més de 300 alumnes

provinents de 7 centres d’educació secundària de la

comarca.

Altres activitats
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És costum a la Universitat de Vic confeccionar cada any un llibre-memòria extens amb informa-

ció molt completa i detallada de les activitats dutes a terme l’any anterior. Aquest any el

continuarem fent, però sense la difusió impresa que n’hem fet fins ara. Seguint el que ja fan mol-

tes altres universitats, hem optat per editar-ne només un resum que és el que hem recollit en el

present document. Pensem que el resultat obtingut és altament satisfactori perquè permet que

els lectors es facin una idea prou exacta de dades, trets i activitats que han conformat el curs aca-

dèmic 2004-05. Els emplacem, però, a llegir –encara que sigui d’una manera superficial– la

Memòria completa que posarem al seu abast a través del web de la Universitat. Ens agradaria que

ho fessin perquè els permetrà adonar-se que darrere de les xifres i els resums hi ha moltes per-

sones, amb noms i cognoms, que són els autèntics actors de la vida universitària. Són també

aquestes persones les que, de manera individual o com a col·lectiu, fan arribar a aquesta Secre-

taria General el resum de les seves activitats, totes prou importants encara que no puguin quedar

reflectides a través de les simples xifres, gràfics, llistats o enumeracions en els quals s’acaben

convertint els resums.

Des de Secretaria General ens sentim obligats a incloure aquest aclariment perquè és des

d’aquest lloc privilegiat que cada any constatem, a través de la informació que ens fan arribar,

l’entusiasme i l’orgull de totes i cadascuna de les persones per la feina feta. A tots ells els fem arri-

bar la nostra la felicitació així com el nostre agraïment per la tasca de recollida i recopilació de

dades que permeten confeccionar cada any una Memòria tan completa i acurada. És essencial

continuar fent-ho així perquè, al cap i a la fi, són les activitats de cada any, tant si són ordinàries

com excepcionals, les que van conformant la nostra història.

No voldria acabar sense afegir un agraïment particular a les secretaries de centre, al servei de

publicacions, al gabinet de rectorat, al servei d’audiovisuals i a Eumogràfic per la seva –com

sempre– entusiasta i decisiva col·laboració en la confecció del llibre-memòria, del present resum

i de la memòria audiovisual que cada any es presenta en l’acte d’inauguració de curs.

Montserrat Vilalta i Ferrer
Secretària General
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