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El triple àmbit en què essencialment es desplega l’activitat universitària, el de la docència, la 
recerca i transferència de coneixement i el de la formació continuada i extensió universitària, ha 
estat intensa al llarg del curs 2006-2007, tal com es pot entreveure en aquesta memòria-resum. 
A més d’intensa, tota aquesta activitat, duta a terme des del conjunt de centres, unitats i serveis 
de la Universitat, ha estat orientada cap a l’horitzó, ara ja immediat, de l’Espai Europeu d’Educa-
ció Superior.

Des d’una perspectiva més institucional, aquest ha estat un curs marcat pels canvis o, per dir-
ho potser amb més precisió, pels relleus i també per les celebracions. Pel que fa als canvis, cal 
esmentar els que hi ha hagut en el Departament que s'ocupa de les universitats catalanes: canvi 
de nom –l'actual Departament d'Innovació, Universitat i Empresa ha deixat enrere el Departament 
d'Educació i Universitat i la possibilitat de recuperar un departament propi com havia estat el 
DURSI; canvi de conseller i de directors generals, d'Universitats i de Recerca; i canvis també en 
l'estructura: la més important, la creació d'un comissionat d'Universitats i Recerca. També hi ha 
hagut relleus en el nostre òrgan titular, el Patronat de la FUB: dels tres patrons representants de 
la Generalitat, dels tres patrons representants de la comunitat universitària, del president i dels 
dos patrons representants de l'Ajuntament, a més de la incorporació de Ricard Torrents com a 
nou patró. Finalment, relleus en el Consell de Direcció i en el Rectorat. D'una banda, en la direcció 
de l'Escola Universitària de Ciències de la Salut, i de l'altra, en la delegació per a les Relacions 
Institucionals.

I pel que fa a les celebracions, cal destacar la del desè aniversari del reconeixement de la nostra 
universitat i la del setantè aniversari i jubilació de Ricard Torrents, fundador i primer rector de 
la Universitat de Vic. La gran quantitat i varietat d'actes i activitats dutes a terme amb un i altre 
motiu han estat sens dubte una molt bona ocasió per fer universitat, tant en si de la comunitat 
universitària en sentit estricte com dins el conjunt de persones, entitats i institucions que li 
donen suport i que en un sentit més ampli també en formen part essencial.

Dra. Assumpta Fargas, rectora de la Universitat de Vic
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COMUnITAT UnIVERSITÀRIA

Patronat de la Fundació  
Universitària Balmes

Sr. Josep M. Vila d’Abadal
Alcalde de Vic, president
(des del 16 de juny de 2007)

Sra. Blanca Palmada
Comissionada per a Universitats i Recerca, 
vicepresidenta
(des del 6 de juny de 2007)

Sr. Joan Majó
Director general d’Universitats
(des del 6 de juny de 2007)

Sr. Pere Torra
Subdirector general d’Universitats, vocal

Dr. Manuel Llanas
Representant de la Universitat, vocal
(des de 13 de desembre de 2006)

Dra. Consol Blanch
Representant de la Universitat, vocal
(des de 13 de desembre de 2006)

Sra. Anna Andreu
Representant de la Universitat, vocal

Sr. Anton Granero
Vocal de les empreses vinculades

Sr. Ricard Torrents
Vocal de representació ciutadana
(des del 6 de juny de 2007)

Dra. Assumpta Fargas
Rectora de la UVic

Sr. Antoni Uix
Gerent de la UVic

Sra. Montserrat Vilalta
Secretària del Patronat

Patrons cessants

Sr. Jacint Codina
Alcalde de Vic, president
(fins al 16 juny de 2007)

Sr. Josep Anton Ferré
Director general d’Universitats, vicepresident
(fins a 18 d’abril de 2007)

Sr. Joaquim Prats
Secretari d’Universitats, vocal
(fins a desembre de 2006)

Sr. Enric Castellnou
Regidor de l’Ajuntament de Vic, vocal
(fins a 16 de juny de 2007)

Sr. Lluís Caselles
Regidor de l’Ajuntament de Vic
(fins a 16 de juny de 2007)

Dr. Joan Vancells
Representant de la Universitat, vocal
(fins a 13 de desembre de 2006) 

Dr. Enric Casulleras
Representant de la Universitat, vocal
(fins a 13 de desembre de 2006) 

Junta de Rectorat

Dra. Assumpta Fargas
Rectora

Dr. Carles Torres
Vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat 

Dr. Robert Ruiz
Vicerector de Recerca i Transferència de 
Coneixement

Sr. Joan Masnou
Adjunt a la rectora per a la Formació 
Continuada i la Comunitat Universitària

Sra. Montserrat Vilalta
Delegada per a les Relacions Institucionals 
(fins a setembre de 2007)

Sr. Josep Terradellas
Delegat per a les Relacions Institucionals i la 
Comunicació 
(des de setembre de 2007)

Sra. Montserrat Faro
Secretaria general

Sr. Antoni Uix
Gerent

Consell de Direcció
El conformen els membres de la Junta de 
Rectorat mencionats i els degans i directors 
de centres:

Dr. Pere Pujolàs
Degà de la Facultat d’Educació

Dr. Santi Ponce
Degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació

Dra. Carme Santmartí
Degana de la Facultat de Ciències Humanes, 
Traducció i Documentació

Dr. Miquel Caballeria
Director de l’Escola Politècnica Superior

Sra. Montse Vall
Directora de l’Escola Universitària de Ciències 
de la Salut
(fins a juliol de 2007)

Anna Bonafont
Directora de l’Escola Universitària de Ciències 
de la Salut
(des de juliol de 2007)

ÒRGAnS DE GOVERn
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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
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919.615¤Beques Universitat de Vic

243.195¤Beques Uvic-Generalitat

44.000¤Beques entitats financeres

0

46.029¤Beques Comissió Europea

Total import Beques i Ajuts: 2.�22.76� €

BEqUES I AJUTS A L'ESTUDI

 Ministeri d'Educació, Cultura i Esports Ajuts UVic - Generalitat de Catalunya

 nombre de Beques  nombre de Beques
 sol·licituds acceptades Import (€) sol·licituds acceptades Import (€)

Facultat d'Educació 464 282 599.518,51 421 306 100.560,48

E.U. Ciències de la Salut 272 136 411.724,08 242 178 59.269,36

F. d'Empresa i Comunicació 266 131 330.028,40 240 145 48.809,10

Escola Politècnica Superior 136 61 176.424,50 112 71 24.058,50

F. Ciències Humanes, Trad. i Doc. 56 28 79.390,03 45 31 10.498,14

TOTAL 1.1�� 6�8 1.5�7.085,52 1.060 7�1 2��.1�5,58

Institucions públiques

PRÀCTIqUES I COnVEnIS DE COOPERACIó EDUCATIVA

Centres Alumnes Centres i empreses

Àrea de Ciències i Enginyeries 60 46

Àrea de Salut 796 211

Àrea de Biblioteconomia i Traducció i Interpretació 7 7

Àrea d'Educació 569 320

Àrea d'Esport 156 122

Total 1588 706



Memòria del curs acadèmic 2006-2007  11

ÀREA DE RELACIOnS InTERnACIOnALS

Mobilitat d’estudiants

Mobilitat de professors

       Centres  
 FCHTD FE FEC EPS EUCS Vinculats TOTAL

Estudiants de la UVic a l’estranger 33 51 16 5 25 10 140

Estudiants estrangers acollits a la UVic 24 10 64 4 0 0 94

       
  FCHTD FE FEC EPS EUCS TOTAL
 

Professors de la UVic a l’estranger  1 10 7 5 3 26

Professors estrangers acollits a la UVic  2 2 4 3 0 11

COMUnITAT UnIVERSITÀRIA

Programes en què 
participa la UVic

Sócrates/Erasmus
Sommerkolleg
Xarxa EC/US
Xarxa DEMI-IBSEn
 Xarxa EC/Canadà
Xarxa YVYPORA
Programa DRAC
SICUE/SEnECA
Programa DEGI
Xarxa ICOD

El juny de 2007 es va crear l’Àrea de Relacions Internacionals amb 
l’objectiu de potenciar la dimensió internacional de la UVic, facilitar 
la plena mobilitat de la comunitat universitària, i incentivar la 
cooperació institucional i científica amb universitats, centres i 
investigadors d’arreu. L’Àrea de Relacions Internacionals coordina 
l’Oficina de Mobilitat.

 Anna Rodríguez Casadevall. Cap de l’Àrea

Altres Programes de Mobilitat

Ajuts UVic per Estades de Recerca fora 
de Catalunya

Ajuts UVic per Estades en Grups de 
Recerca Europeus

Programes internacionals de projectes i 
pràctiques de cada centre

Conveni bilateral entre la Beijing Union 
University i la UVic
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DOCÈnCIA

El curs 2006-2007 hem iniciat la impartició d’un màster oficial de Comunicació i Gastronomia i hem obtingut 
l’oficialització per part del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de sis màsters, dos dels quals 
interuniversitaris: Comunicació digital interactiva, Interpretació de conferències, Traducció especialitzada, 
Biologia de sistemes (la seva impartició es posposarà un any), i Formació de professors de català per a adults, i 
Estudis de dones, gènere i ciutadania (ambdós interuniversitaris amb la UB). Es treballa en cinc propostes més 
de màster per al proper procés d’oficialització. 
Inici del procés d’implantació de les noves titulacions de grau amb l’elaboració d’un mapa de titulacions de la 
UVic que inclourà la conversió de titulacions actuals, la implantació de noves titulacions i l’extinció d’altres, i un 
plantejament general dels estudis de grau, màster i doctorat. Alguns nous títols de grau es podrien començar 
d’implantar l’any 2008-09.
S’ha potenciat la millora de l’organització acadèmica i de la docència, definit àrees d’estudi i especialització, 
potenciant la interacció entre la docència i la recerca i creant una estructura de professorat ajustada a les 
necessitats de futur. 
Treballem per donar resposta, a curt i mig termini, als grans reptes que definiran el posicionament de la 
Universitat en el nou context universitari català i europeu.

Carles Torres i Feixas. Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat 

44 profesors i professores doctors 
acreditats per l’Agència Catalana 
de qualitat.

Creació de l’Àrea de Relacions 
Internacionals que coordina 
l’Oficina de Mobilitat

Impuls de les TIC amb l’ús 
generalitzat de videoconferències 
per a col·lectius d’estudiants 
d’entorns geogràfics llunyans, i del 
campus virtual.

Participació en el Pla Pilot del 
DURSI d’implantació del crèdit 
europeu amb quatre titulacions.

Resolució favorable per part de 
l’AGAUR dels projectes: Formació 
sobre el model ECTS de la UVic”; 
“Promoció de la mobilitat dels 
estudiants”; “Establiment de 
competències genèriques”; 
“Implementació competències 
genèriques a Fisioteràpia”; 
“Reformulació de plans docents 
a l’EPS”; “Reformulació de les 
Pràctiques de Magisteri”.

Cursos de formació del crèdit 
europeu i de noves metodologies 
tant per al professorat com per al 
personal d’administració i serveis

Oferta, des dels centres vinculats, 
d’una gran varietat de cursos, 
graduats, postgraus i màsters 
propis i continuïtat de la política 
de reorganització d’aquests 
centres d’acord amb les directrius 
del Patronat de la Fundació 
Universitària Balmes. 
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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)
Doble titulació de Turisme i Publicitat i 
Relacions Públiques

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

Programes de Màster
Màster Oficial en Comunicació i 
Gastronomia

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

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

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)



1�  Memòria del curs acadèmic 2006-2007

DOCÈnCIA

ACTIVITATS AULA L3

El nou marc europeu d'ensenyament atorga a la formació continuada un paper essencial a l'hora d’aconseguir 
una societat econòmicament més competitiva, una millor cohesió social i també com a manera eficaç de 
promoure la ciutadania activa i el desenvolupament personal. El pla de formació permanent europeu vol 
promoure l’adquisició d’habilitats bàsiques, inclosa l’alfabetització digital, i proporcionar sistemes d’aprenentatge 
innovadors i més flexibles que facilitin l’accés als ciutadans de qualsevol edat a una educació de qualitat. 
L’Aula L3 de Formació Continuada programa activitats formatives innovadores i de la màxima qualitat adreçades 
als públics interessats en l’aprenentatge al llarg de la vida. Ofereix activitats formatives d'especialització, 
actualització, aprofundiment, reorientació laboral o canvi professional; afavoreix la incorporació dels titulats 
universitaris en el món laboral a través d'accions formatives d'especialització i professionalització; i intensifica 
les relacions entre la universitat i l’empresa.
Les activitats formatives s’han dividit en cursos de postgrau, que tenen per objectiu oferir a l’estudiant una 
formació complementària o especialitzada en una àrea en la qual ja disposa d’una formació universitària 
prèvia; cursos d’extensió universitària, en què l’estudiant aprèn una determinada matèria –teòrica o pràctica– de 
manera profunda i, sovint, de forma sintètica o especialitzada, i en altres activitats de formació complementària 
(jornades, grups de treball, seminaris, etc.) que tenen per objectiu actualitzar coneixements i compartir 
experiències en diferents àmbits.
Amb el nom d'Aula L3 d'Accés Directe, durant el curs 2006-07 es van oferir una vintena d'assignatures de 
titulacions de la UVic com a cursos de format semipresencial per accedir als quals no s'exigia titulació 
acadèmica prèvia.
Per la seva banda l’entorn empresarial té unes necessitats formatives cada vegada més específiques que no 
poden cobrir-se amb un programa obert. Per això l’Aula L3 ofereix cursos a mida, és a dir, programes adaptats a 
les necessitats d'una empresa o instuitució. 

Joan Masnou i Suriñach. Adjunt a la rectora per a la Formació Continuada i la Comunitat Universitària

 nombre de nombre de
Tipus de curs programes matriculats

Màsters i postgraus 9 197 

Cursos, jornades, seminaris i tallers 20 617 

Aula d'accés directe 12 33 

Total 41 847 

Cursos de formació a mida: 12

Programes i matrícula
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Cursos, jornades i tallers

•  Curs de Dietètica aplicada a l’esport
•  Curs sobre El model canadenc del 

desenvolupament ocupacional
•  Curs d’Embenats terapèutics
•  Curs de Cyriax. Massatge transversal 

profund
•  Curs de Tècniques de tractament de 

teràpica ocupacional pediàtrica
•  Curs d’especialització en Biblioteques 

escolars i infantils
•  Curs de noves iniciatives en comunicació 

del patrimoni i museus
•  Curs de Realització de guions de ficció 

televisiva
•  Curs d’Informadors turístics
•  Curs d’Actualització en didàctica de la 

llengua i la literatura
•  Curs d’Art i infància
•  Curs de Transformació de matèries 

biològiques
•  Cursos de qualitat i seguretat 

alimentària

•  Taller de Parlar en públic
•  Taller de Protecció de les empreses 

contra l’ús maliciós d’Internet
•  Jornades de Dret i traducció
•  Jornades de Converses pedagògiques
•  III Jornades d’Educació infantil
•  IV Jornades d’Activitat física i esport
•  IV Jornades de l’Ensenyament de l’anglès

Màsters i postgrau

•  Màster en Interpretació de conferències
•  Màster en Estudis de gènere: dones i 

desenvolupament
•  Màster en Direcció d’empreses i 

comunicació corporativa
•  Màster/Postgrau en qualitat i seguretat 

alimentària 
•  Postgrau en Equitació terapèutica
•  Postgrau en Anestèssia, reanimació i 

terapèutica del dolor
•  Postgrau en Empresa i comunicació
•  Postgrau en Mediació familiar i 

comunitària

Aula d’Accés Directe 

•  Producció de matèries primeres
•  Microbiologia i parasitologia
•  Competitivitat i innovació tecnològica a 

l’empresa
•  Automatització de processos industrials
•  Alimentació i cultura
•  Gestió d’empreses
•  Direcció comercial
•  Lideratge i motivació en equips de treball
•  Tècniques de comerç exterior
•  Dificultat d’aprenentatge: eines per a 

l’avaluació i la resposta educativa
•  Iniciació a la traducció francès-català
•  Iniciació a la traducció anglès-català
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FORMACIó COnTínUA. CEnTRES COL·LABORADORS EXTERnS

Institut Superior d’Estudis (ISED) 

• Auxiliar tècnic veterinari 
• Auxiliar de clínica  veterinària 
• Gestió i Direcció de Recursos Humans
• Assessoria laboral 
•  Direcció i gestió d’agències immobiliàries
•  Direcció i gestió de centres i serveis 

d’atenció a la tercera edat 
•  Especialista en gestió ambiental 

d’espais naturals 
•  Especialista en gestió ambiental de 

l’empresa 
• Especialista en seguretat 
• Gestió de finques 
• Gestió immobiliària 
• Gestió de la petita i mitjana empresa
• Gestió patrimonial
• Màrqueting immobiliari 
• Tècnic en gestió ambiental 
• Tributació i assessoria fiscal 
•  Valoracions immobiliàries i 

perícia judicial 
•  Postgrau en Dret immobiliari i de la 

construcció  
•  Curs superior en Gestió de la 

Seguretat i Investigació 

BAU, Escola Superior de Disseny 

•  Curs d’especialització en 
Disseny Gràfic (BAU-nit)

•  Postgrau en Disseny d'Interiors 
d'Espais Comercials 

•  Curs d’especialització en Disseny 
d’Interiors (BAU-nit) 

• Màster en Motion Graphics  
•  Postgrau en Disseny Editorial. 

Direcció d'Art en Publicacions

 
Universitat d’Andorra
 
•  Curs Actualització en Valoracions 

Immobiliàries 

 
Institut Superior d’Estudis 
Psicològics (ISEP) 

• Màster en Logopèdia 
•  Màster en Intervenció en Dificultats en 

l’Aprenentatge 
• Màster en Pedagogia Terapèutica
• Màster Educació Infantil
•  Postgrau en Gestió per a Tècnics 

en Recursos Humans 
 

Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i 
Empresarials / ESERP 

•  Màster/Postgrau i Curs en 
Auditoria de Comptes 

 
Escola Superior Balear 

• Màster in Business Administration 
• Máster en Direcció de RRHH  
•  Postgrau en Direcció 

de Màrqueting i Vendes 
 

Centre Hípic Mas Aragó 

•  I Jornades de Teràpia Assistida 
amb Cavalls 

•  Curs d'Introducció a l'Equinoteràpia
 

Business Technology & Consulting (BTC)

•  Màster i Postgrau en qualitat 
i Seguretat Alimentària

DOCÈnCIA
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DOCÈnCIA

ÀREA DE PLAnIFICACIó, ESTUDIS I AVALUACIó

El curs 2006/2007 es va constituir l’Àrea de Planificació, Estudis i Avaluació en la qual es van fusionar l’antiga 
Àrea de Planificació Estratègica i el Gabinet d’Avaluació de la qualitat, amb l’objectiu general de gestionar la 
planificació estratègica i lligar-la a l’establiment i gestió dels mecanismes d’assegurament de la qualitat a totes 
les unitats de la UVic. 
Pel que fa al Pla Estratègic, el curs 2006/2007 es va fer el seguiment de l’execució del Pla Estratègic del curs 
anterior. També es va  crear un aplicatiu informàtic nou per al seguiment del Pla i es van definir les accions 
alternatives que van proposar els centres i que no figuraven al Pla Operatiu General. A més a més, es van fer els 
Plans Operatius de l’Àrea de Comunicació, dels Serveis Bibliotecaris i de l’Àrea de les Tecnologies de la Informació 
i el Coneixement. 
Pel que fa al Pla de qualitat, l’acció més rellevant va ser el disseny del Model d’Avaluació de la Recerca i del 
Model d’Avaluació Docent del Professorat. Per al desenvolupament d’aquests models, es van signar amb 
l’Agència per a la qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AqU) i amb la Agencia nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (AnECA) dos convenis, un per  participar en el programa DOCEnTIA, que estableix les 
directrius per a l’assegurament i l’avaluació de la qualitat de la docència universitària, i l’altre per participar en 
el programa AUDIT, que estableix les directrius per al disseny dels Sistemes de Garantia Interna de la qualitat i 
per a la incorporació d’estratègies de millora contínua. També es va gestionar la tramitació de sol·licituds per a 
l’avaluació i acreditació de l’activitat docent i investigadora del professorat segons el procediment establert en el 
conveni entre la UVic i l’AqU. 
Una altra de les activitats va ser la col·laboració amb la direcció de la Biblioteca per a la realització de l’avaluació 
externa i l’elaboració de l’informe final de l’avaluació del Serveis Bibliotecaris. Finalment, es va treballar amb els 
responsables de les propostes de nous programes de grau i de postgrau per tal d’assegurar que el disseny dels 
nous títols es fes seguint les directrius de l’AqU, tant pel que fa a les dimensions generals, com pel que fa a les 
específiques de qualitat. 

Joan Solà Montserrat. Director de l'Àrea

UnIVERSITAT D'ESTIU

La 12a edició de la Universitat d’Estiu va oferir un total de 42 cursos 
impartits a diferents poblacions de Catalunya: Vic (29), Barcelona (6), 
Granollers (3), Roda de Ter (1), Malla (1) i Montesquiu (1), Manlleu (1).
En el conjunt de cursos s’hi matricularen 590 persones, i hi 
participaren 97 professors i professores, i van col·laborar-hi una 
llarga llista d’institucions i empreses.
   En l’acte d’inauguració es va fer un homenatge a la il·lustradora 
vigatana Pilarin Bayés. L’encomi de l’homenatjada va anar a càrrec de 
la Dra. Carme Sanmartí. 
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RECERCA I TRAnSFERÈnCIA 
DE COnEIXEMEnT

Ciències experimentals 
•  Bioinformàtica i estadística mèdica
•  Medi ambient
•  Tecnologia dels aliments
•  Codisseny Hardware-Software
•  Processament de senyal

Ciències de la salut 
•  Teràpies complementàries
•  Alimentació i salut
•  Envelliment i qualitat de vida
•  Ciència de l’ocupació
•  Creació i follia
•  Fisiologia de l’esforç i estudi del 

moviment

Ciències humanes
•  Editorials, traduccions i traductors a la 

Catalunya contemporània
•  Edició de textos literaris del segle XIX: 

Jacint Verdaguer
•  Aprenentatge col·laboratiu en 

traducció i llengües estrangeres

Ciències socials
•  Gestió de la informació i el 

coneixement
•  Recerca audiovisual i textual
•  Estudis de gènere: dona i societat
•  Models complexos en l’esport
•  Món rural: evolució i factors de canvi
•  Amèrica llatina

•  Distribució de la població, l’activitat i 
la renda

•  Emprèn
•  Investigació comptable i financera

Ciències de l’educació
•  Atenció a la diversitat
•  Recerca educativa
•  Desenvolupament i educació en 

context
•  Educació lingüística i literària
•  Autonomia i aprenentatge de les 

llengües

Ciències de la comunicació
•  Comunicació turística i cultural
•  Interaccions digitals

El desenvolupament de les activitats de recerca i de transferència ha estat orientat pel desplegament de 
les accions del Pla Estratègic i la concreció d’aspectes bàsics (temporització d’accions i estimació de valors 
d’indicadors) del segon pla de recerca.
El curs 2006-2007 ha significat, doncs, un pas més en la consolidació de general d’activitats i funcionament 
(grups de recerca, dedicacions del professorat, convocatòries de suport i foment de la recerca, etc.) en el marc 
del desplegament d’accions d’ordenació de l’activitat d’acord amb requeriments de millora del funcionament 
intern i amb requeriments i assumpció de criteris d’ordenació, homologació i normalització de l’activitat general 
del Sistema Universitari Català.
És remarcable la tasca de la Comissió de Recerca en la formulació de propostes d’orientació de l’activitat sobre 
la base de projectes.
L’increment dels crèdits de dedicació del profesorat a la recerca i l’establiment de mesures per donar-hi 
continuïtat orientades a la potenciació de projectes competitius i estratègics.
La progressiva consolidació de l’activitat de transferència de coneixement gestionada per l’Oficina de 
Transferència de Resultats de la Investigació (OTRI) ha donat elements d’ordenació general de proposta i atenció 
als requeriments de l’empresa i les institucions. 
Una valoració general permet constatar tant el creixement i l’esforç per millorar i incrementar les condicions 
pel desenvolupament de les activitats de recerca i de transferència, com la millora, en termes generals, dels 
resultats (duplicació del nombre de publicacions en revistes indexades, increment de la participació en 
convocatòries competitives, etc.). Tot plegat manifesta el compliment dels compromisos de la Universitat en el 
marc del contracte programa amb la Generalitat de Catalunya, que proporcionen les bases per a la determinació 
del proper contracte programa en el trajecte d’assoliment dels objectius del Pla Estratègic i en la determinació 
de noves fites de futur.

Robert Ruiz i Bel. Vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement

Relació de grups de recerca en funció de l’àrea de recerca
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RESULTATS

•  Pel novembre tingué lloc la 3a edició 
de la Setmana digital e-week  amb la 
presència de Pierre Lévy, Juha Kaario, 
Thomas n. Burg i Maurizio Poletto, 
entre altres.

•  Jornades: “És la cultura del no l’origen 
del conflicte ambiental i territorial 
que es viu avui a Catalunya?” (21-
22/11/2006). Organitzades per l’Escola 
Politècnica Superior.

•  Durant el novembre es portà a terme 
la Setmana de la Ciència que tenia 
com a tema central l’alimentació i es 
realitzaren conferències, sessions 
científiques, tallers i exposicions.

•  IV Jornades sobre l’ensenyament 
de l’anglès a infantil i primària (21 i 
24/11/2006).

•  Es dugueren a terme les 4es 
Jornades sobre Immigració i Societat 
organitzades conjuntament per la 
UVic i el Consell Comarcal d’Osona. 
(14-15/12/2006).

•  Durant el desembre el grup de recerca 
Emprèn organitzà conjuntament amb 
la Societat Catalana de Biologia i 
l’Escola Politècnica Superior la sessió 
“Vols ser bioemprenedor?”

•  I Jornada sobre Dret i Traducció (19 
d’abril) organitzada per la FCHTD.

•  Jornada sobre “Art i Infància: art i 
maternitat” (4 de maig) organitzada 
per la Facultat d’Educació.

•  El grup de recerca de Bioinformàtica i 
estadística mèdica organitzà el I Cicle 

de Conferències sobre “Biologia de 
Sistemes: de les xarxes de gens als 
ecosistemes” en què s’impartiren sis 
conferències entre els mesos de març 
i maig.

•  El grup de recerca Emprèn portà a 
terme, dins la 3a Fira Universitat-
Empresa, el workshop “Aprendre a 
empendre” el 10/05/07. 

•  Es dugueren a terme les 1res Jornades 
tècniques del grup de recerca de Medi 
Ambient. 

•  L’11 de maig tingué lloc la Jornada 
Internacional d’Infermeria amb taules 
rodones i conferències.

Congressos, seminaris i jornades
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InFORMACIó ECOnÒMICA 
I EqUIPAMEnTS

El tancament de l’exercici econòmic continua la tendència presentada en l’informe del curs anterior basada en 
tres eixos principals: estabilitat, aplicació del Pla Estratègic, execució del Pla d’Inversions i el seu finançament.

Estabilitat
La liquidació pressupostària presenta un Equilibri entre ingressos i despeses amb un resultat positiu del 2,2% 
dels ingressos. La millora dels ingressos és conseqüència de dos factors principals: Millora de la subvenció 
del contracte programa amb un increment del 17% i la tendència ja contemplada en l’exercici anterior d’un 
increment de la facturació per transferència de coneixement i d’altres serveis del 30%. També s’ha produït un 
creixement moderat de la despesa del 10% (2.7% d’inflació) amb una desviació global d’execució respecte a la 
previsió del pressupost del 4%.

Pla Estratègic
Aquest curs 2006/07 és el segon any d’aplicació de Pla Estratègic de la UVic. 
En l’àmbit de Docència s’ha acabat d’implantar el quart curs de les llicenciatures de Biotecnologia i de 
Comunicació Audiovisual i s’ha impartit el primer màster oficial en Comunicació i Gastronomia. També s’han 
destinat recursos per potenciar la Formació Continuada (Aula L3).
En l’àmbit de Recerca s’ha continuat amb el desplegament del II Pla de Recerca iniciat el curs 2005/2006 amb la 
contractació de nous professors perquè els professors doctors puguin destinar més temps a la investigació.
En l’àmbit de Gestió i Recursos, la planificació en base al pressupost ha permès liquidar el pressupost 
pràcticament sense desviacions significatives, els ingressos per matrícules s’han desviat un 2,3% i  les despeses 
de personal només un 2%.

 Realització Pressupost Realització Variació Desviació
 2005/2006 2006/2007 2006/2007* Realització Real/Press.
 € € €  

Ingressos 22.340.636 22.926.226 24.413.007 9% 6%

Matrícules 14.834.251 15.223.444 15.575.846 5% 2,3%

Subvencions 5.960.146 6.679.932 6.990.478 17% 5%

Altres ingressos 1.039.666 514.420 1.355.997 30% 164%

Subvencions en capital 506.572 508.430 490.686 -3% -3%

Despeses 21.635.416 22.923.649 23.875.385 10% 4%

Personal 16.710.867 17.850.843 18.142.813 9% 2%

Despeses de funcionament i altres 3.249.228 3.459.780 3.757.916 16% 9%

Beques i ajuts 516.676 486.412 656.195 27% 35%

Amortitzacions i provisions 1.158.644 1.126.613 1.318.462 14% 17%

Resultat 705.220 2.577 537.621 -24% 

InGRESSOS I DESPESES

*Auditoria en curs
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Execució del Pla d’Inversions i el seu finançament
Les inversions realitzades durant el curs 2006-07 en espais i equipaments dins el marc proposat pel Pla 
Estratègic aprovat l’any 2005 han tingut un cost de 1.623.585€. Aquestes inversions han estat finançades pel pla 
de finançament realitzat el curs passat mitjançant la formalització d’un préstec a llarg termini.

Les inversions més significatives han estat: 
• Construcció de la 3ª planta de l’edifici F2.
• Obres de condicionament i renovació de l’edifici A (Rectorat).
• Inici de la 2ª fase de la Masia Torre dels Frares, futura seu d’Eumogràfic.
• Construcció de nous espais segons les necessitats del nou marc EEES, com les tutories.
• Primera fase del pla d’instal·lació d’equipaments audiovisuals i multimèdia en els espais docents de la UVic.
• Inici del pla d’instal·lació d’aire condicionat.
• Renovació d’equips informàtics.

Antoni Uix Güell. Gerent

SELECCIó DE PERSOnAL

Personal docent:

Perfils oferts segons premsa/web: 25

Currículums rebuts: 193

Comissions de selecció: 6

Persones contractades: 17 

Personal d’administració i serveis:

Llocs oferts segons premsa/web: 7

Currículums rebuts: 155

Comissions de selecció: 7

Persones contractades: 6
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SERVEIS

En aquest breu resum esbossem les tasques més 
destacades que s’han portat a terme a la Biblioteca. 
En l’àmbit d’organització hi ha tres actuacions molt 
rellevants:

• Per la transcendència que pot tenir a mig i llarg 
termini, cal destacar la creació de la Comissió 
d'Estudi del Model de Biblioteca que té com a 
objectiu elaborar una proposta i elevar-la al Consell 
de Direcció de la Universitat (CDU), sobre:
- Definició de l’abast, l’organització i el funcionament 

dels serveis de Biblioteca com a centre de recursos.
- Definició de mecanismes de coordinació i de 

vinculació de centres, àrees i serveis de la UVic 
amb els serveis de Biblioteca.

• La presentació i l’aprovació pel CDU del Pla Operatiu 
de la Biblioteca.

• La presentació i aprovació pel CDU de l’Informe final 
d’Avaluació i del Pla d’actuacions de millora que 
l’acompanya.

Pel que fa a les Tecnologies de la Informació i la seva 
aplicació als serveis de la Biblioteca tenim dues fites 
importants per destacar:

• Posada en funcionament, en col·laboració amb 
l'Àrea de les TIC, d’un sistema VPn que permet 
la connexió als recursos d’informació en format 
electrònic de la Biblioteca des de fora del campus.

• Implementació i posada en funcionament del 
nou programari de gestió i consulta de revistes 
electròniques SFX i del botó UVic a les bases de 
dades referencials que ho permeten. 

En el marc de les relacions amb el Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), 
destaquem la signatura d’un conveni per a la 
participació en el dipòsit cooperatiu de tesis doctorals 
en xarxa (TDX) i la incorporació a aquest dipòsit d’una 
tesi llegida a la UVic. 

BIBLIOTECA

Taula d’evolució de dades quantitatives bàsiques 
dels darrers dos cursos:

 2005/2006 2006/2007 Increment

Usuaris potencials1 7.604 7.708 104 (1,3%) 

Places de lectura 434 428 -6 (-1,3%)     

Monografies 81.141 83.849 2.708 (3,3%) 

Revistes electròniques 3.448 3.785 337 (9,7%) 

Bases de dades 27 27 0 (0%) 

Préstecs 56.746 60.629 3.883 (6,8%) 

Préstec Interbibliotec.2 1.475 1.777 302 (20%)

1. Inclou els membres de la comunitat universitària i els usuaris externs.

2. Es compten documents tramitats, tant obtinguts com prestats.



Memòria del curs acadèmic 2006-2007  2�

Aquest curs hem donat servei a 
2.323 estudiants per realitzar les 
seves produccions videogràfiques, 
fotogràfiques i d’àudio.
L’arxiu fotogràfic s’ha incrementat 
amb 12.845 fotografies.
S’han fet 2.710 préstecs de material 
audiovisual.
També ha augmentat molt la 
digitalització de les produccions 
audiovisuals i dels arxius 
videogràfics dels centres. 
Aquest curs també ha estat molt 
actiu pel que fa a la realització de 
produccions videogràfiques per a 
entitats i institucions amb conveni 
signat amb la UVic, entre altres 
destaquem:

• Inici del rodatge del making of 
de la pel·lícula Serrallonga i la 
realització dels càstings d’Osona 
per aquest projecte.

• Rodatge dels videogrames 
del futur Museu del Coure, de 
l’empresa La Farga Lacambra.

• Edició de la sèrie Referents, 
del Consorci de normalització 
Lingüística de Vic.

• Realització d’un vídeo informatiu 
per al Centre d’Envelliment 
Saludable de Vic.

• Reportatge de les jornades  
e-week, per a ImpeVic.

SERVEI D’AUDIOVISUALS (SAV)
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SERVEIS

AULA D’AUTOAPREnEnTATGE

Des de fa uns quants anys l’Aula d’Autoaprenentatge està treballant intensament en l’adequació dels 
materials i recursos del servei d’acord amb les recomanacions i criteris del Marc de referència europeu per 
a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües del Consell d’Europa. Conscients d’això i de les 
necessitats de la implementació de les metodologies del crèdit europeu a la UVic, durant el curs 2006-2007 
s’ha començat a treballar en el projecte d’Aula Virtual. La voluntat és que les fitxes i els materials audiovisuals 
de les llengües i nivells de l’aula presencial puguin ser consultats en línia tenint en compte tots els avantatges 
d’aquest suport. Es preveu que durant el curs vinent es pugui definir la proposta. 
Cal destacar també la implicació de l’Aula d’Autoaprenentatge en el projecte i desenvolupament dels Serveis 
Lingüístics de la Universitat de Vic. 

ESCOLA D’IDIOMES

Estudiants UVic
59%Exestudiants UVic

Externs

6%

17%E. Col·laboradores 0%

Professors
4%

DEGI
14%

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

El curs acadèmic 2006-07 ha estat marcat pel canvi 
d’ubicació de l’Escola d’Idiomes, situada ara a la 
Masia de la Torre dels Frares. Això suposa un salt 
qualitatiu important, atès que visualitza el servei i 
l’obre molt més a la ciutat. 
L’Escola  ha impartit cursos de 6 llengües diferents: 
alemany, anglès, àrab, francès, italià i xinès, amb un 
nombre total de 253 estudiants, xifra que representa 
un increment del 26% respecte al curs anterior. 
L’objectiu principal per al curs 2007-08 és consolidar 
aquest creixement. Amb aquesta intenció 
introduirem cursos extraordinaris de durada 
variable, imparits al migdia, especialment pensats 
per a gent que treballa i vol aprofitar aquesta franja 
horària: Parlons!, Eating in English, Introducció a la 
llengua i la cultura marroquines.
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SERVEIS

ÀREA DE COMUnICACIó

Resta Catalunya 43%

Vallès Occidental 8%

Osona 10%

Vallès Oriental 13%

Mallorca 13%

Barcelonès 13%

Distribució geogràfica visites centres de secundària

Aquest curs l’Àrea de Comunicació ha participat en l’organització dels actes del 10è aniversari de la Universitat 
i s’ha encarregat de l’elaboració del pla d’accions de comunicació per fer-ne la difusió interna i externa a través 
de diversos mitjans. L’Arrossada popular, l’espectacle l’Arbre de la Memòria dels Comediants, el Concert de 
l’Orquestra Simfònica del Vallès i l’acte acadèmic de commemoració han estat els principals.
Pel que fa a la presència a fires per donar a conèixer l’oferta educativa de la Universitat, a més de les habituals 
–Recerca de Vic, la de Girona, la de Mallorca, la de Valls, el Mercat del Ram i el Saló Estudia, en el qual es va 
estrenar estand–, es va participar a la de Berga i al Saló Futura, especialitzat en màsters i postgraus.
El 14 d’abril va tenir lloc la tardicional Jornada de Portes Obertes, amb més de 900 visitants, que va tenir com 
a principals novetats una visita guiada a la ciutat de Vic i una visita guiada a les instal·lacions de l’Hospital 
General de Vic. La procedència geogràfica dels visitants va ser: un 40%  d’Osona; un 17% de Barcelona i àrea 
metropolitana; un 8% del Vallès Oriental; un 6% del Bages i un 4% de fora de Catalunya –d’entre els quals 
destaca un 56% de Mallorca. 
La campanya publicitària del curs ha continuat potenciant els diferencials de la UVic: beques, instal·lacions, 
tracte personalitzat i s’ha posat èmfasi en la ciutat de Vic com a entorn universitari. A banda de la campanya 
institucional, s’han planificat i gestionat diverses campanyes de publicitat: e-week, Escola d’Idiomes, Universitat 
d’Estiu, Aula L3, i la dels nous màsters oficials amb una nova línia de disseny gràfic.
També s’ha posat en funcionament el bloc informatiu Fem UVic per als exestudiants de la Universitat amb 
informació sobre les activitats formatives, culturals i de lleure que els oferim. Aquest és un canal de comunicació 
que permet tenir una relació permanent amb els companys i companyes i el professorat.
Pel que fa les visites als centres de secundària, s’han fet 178 visites que suposen un increment de l’1% en 
relació a la campanya anterior. Del total de centres visitats, el 62% són públics i el 38% restants són privats.

Josep Terradellas Cirera. Director de l'Àrea
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SERVEIS

ÀREA DE LES TECnOLOGIES DE LA InFORMACIó I LA COMUnICACIó (TIC)

Aquest curs hem avançat en accions importants d’automatització com la posada en funcionament del nou 
programa de Gestió Acadèmica i Universitària, que inclou una part important de gestió laboral i financera. 
Hem implantat la darrera versió del programa SAP de gestió econòmica i administrativa per millorar els 
processos i l’emissió d’informes.
Hem automatitzat la gestió de les ofertes externes de selecció i dels processos d’elaboració del pressupost de 
personal.
Hem preparat un nou portal web de Borsa de Treball, amb gestió automàtica d’ofertes i sol·licituds.
Hem introduït millores al Campus Virtual amb la incorporació de noves eines per a l’entrada de qualificacions, un 
nou disseny de plantilla per als dossiers acadèmics, la millora d’eines existents i n’hem preparat l’ampliació ja 
que no para de créixer, pel juny va superar àmpliament les 300.000 connexions, i durant el curs les 2.230.000.
Hem obert nous canals de comunicació, com ara el blocs L’apunt (del professorat i PAS) i UVic.cat (dels 
estudiants), i els primers wikis de la UVic.
Hem mantingut i renovat servidors i equipaments i hem estès la xarxa wifi als dos campus.
Hem reforçat el web públic com a principal eina trilingüe de comunicació de diverses iniciatives com, aquest 
curs, les activitats de l’Aula L3.
Totes les accions de l’Àrea impliquen una intensa col·laboració amb els altres centres i serveis, que impliquen 
formes de treballar més àgils i efectives; això, juntament amb una nova estructura interna, intensificarà la 
preparació de nous projectes d’integració de processos, d’automatització i d’eines de gestió.

Richard Samson. Director de l’Àrea 

Nombre de visites al Campus 
Virtual de la UVic 2006-2007

 

nombre de connexions
2.2�1.628

nombre d'usuaris diferents
6.1�1
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SERVEIS

EMPRESES VInCULADES

Eumogràfic
Tres cartells de la Universitat de Vic dissenyats per Eumogràfic 
varen ser seleccionats en els Premis Laus de 2007. Els cartells són 
el de la Jornada de Portes Obertes, el de les desenes Jornades 
de Traducció  Accesible Technologies, i el de l'obra de teatre Futur 
Perfecte de l'Aula de Teatre de la UVic.

Eumo Editorial 
El curs passat, Eumo Editorial va créixer en vendes i va assumir 
més protagonisme en els àmbits de promoció i distribució, d’acord 
amb les línies marcades pel pla director. D’altra banda, l’activitat 
editora es va centrar en l’arrencada de nous materials de llengua 
per a Primària i la publicació sostinguda d’obres per a la docència 
universitària.

L’activitat principal de l’Aula han estat les 
conferències setmanals de formació. En 
total se n'han impartit 31, amb la següent 
distribució temàtica: Ciències de la 
salut, 5; Ciències naturals 4; Literatura, 
3; Música 3; Sociologia 3; Tecnologia 
i coneixement, 3; Història, 2; Arts 
plàstiques, 2; Política, 2; i un acte sobre 
cadascuna de les següents matèries: 
Dret, Història de les Creences, la Pau i 
Geografia. La mitjana d’assistència a les 
conferències ha estat de 276 persones, és 
a dir un 50,20% dels associats. 

AULA D’EXTEnSIó UnIVERSITÀRIA GEnT GRAn D’OSOnA
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VIDA UnIVERSITÀRIA

•    En l’acte d’inauguració del curs, el 17 d’octubre 
de 2006, presidit pel M. Hble. Sr. Ernest Benach, 
president del Parlament de Catalunya, van rebre la 
medalla de la Universitat de Vic els senyors Ramon 
Montanyà i Salvans i Josep Grifoll i Guasch. 
El primer per l’impuls que va donar als incipients 
Estudis Universitaris de Vic el 1984 en dotar-los 
d’instal·lacions pròpies i d’òrgan de govern amb 
la creació de la Fundació Universitària Balmes i, 
paral·lelament, amb la creació a l’Ajuntament de 
la Fundació Pública per als Estudis Universitaris 
de Vic. Per donar forma jurídica a les successives 
expansions dels Estudis Universitaris amb l’annexió 

i creació de nous centres i de les empreses Eumo 
Editorial i Eumogràfic, fins a l’aprovació de la Llei 
de reconeixement de la Universitat de Vic per 
unanimitat del Parlament de Catalunya el maig 1997. 

•    Josep Grifoll va rebre la medalla per la seva 
participació en l’elaboració del contracte-programa 
Generalitat-Universitat que va permetre un canvi de 
model i una millora notable del finançament de la 
Universitat de Vic.

•    La lliçó inaugural Ciència, traducció i universitat: 
apunts per a un curs, va anar a càrrec del professor 
Ricard Torrents, primer rector de la Universitat de Vic 
i director de la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris.

ACTIVITAT InSTITUCIOnAL

Distincions institucionals

•    Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya 
de 1980 a 2003; Joaquim nadal, conseller de 
Governació en funcions; Rafael Ribó, síndic 
de Greuges; i Oriol nel·lo, secretari general de 
Planificació Territorial; Joaquim Brugué, director 
general de Participació Ciutadana; Jaume 
Terradas, investigador de la UAB i membre del 
CREAF i Margarida Castañer, presidenta de 
la Societat Catalana d’Ordenació del Territori, 
van participar en les jornades És la cultura del 

no l’origen del conflicte ambiental i territorial 
que es viu avui a Catalunya?, que tingueren 
lloc els dies 21 i 22 de novembre de 2006.

•    Josep Huguet, conseller d’Innovació, Universitats 
i Empresa, i Blanca Palmada, comissionada 
d’Universitats, es reuniren el 9 de març amb 
el Consell de Direcció de la Universitat i a 
continuació el conseller va participar en la 
trobada Universitat-Empresa organitzada 
per la UVic i la Cambra de Comerç.

Visites
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Altres fets destacats

•    El 27 d’abril Ricard Torrents, rector fundador de la 
UVic, va impartir la Lliçó de Jubilació de titulada 
Què és la Universitat o de la conveniència de rellegir 
Humboldt. A continuació va descobrir un bust seu a la 
biblioteca de l’edifici Torre dels Frares. 

El Patronat de la Fundació Universitària Balmes 
va acordar nomenar-lo patró de representació 
ciutadana; la Universitat li va dedicar el llibre 
Scientiae patriaeque impendere vitam. Miscel·lània 
Ricard Torrents. 

Commemoració del 10è aniversari de la UVic

•    L’u de juny va tenir lloc l’acte acadèmic central de 
celebració del desè aniversari de la UVic amb la 
conferència La Universitat: evolució i perspectives 
de futur, impartida pel Dr. Jaume Pagès, president 
d’Universia. També hi intervingueren Joan Majó, 
director general d’Universitats; Jacint Codina, 
alcalde de Vic, i la rectora, Assumpta Fargas. 

•    En el marc de la commemoració es va dur a 
terme també un cicle de conferències amb Jorge 

Wagensberg, Carlos Jiménez Villarejo, Francesc 
Escribano, Anna Veiga, Juan Ramón quintás de 
Seoane i neus Català Roca; un concert de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès; una arrossada popular al 
Campus de Miramarges; l’espectacle L’arbre de la 
memòria, de Comediants, a la plaça Major de Vic; 
l’exposició de Cartells de la UVic, a la sala de Caixa 
Manlleu, i l’exposició Índex, d’art contemporani, al 
Museu de l’Art de la Pell.
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VIDA UnIVERSITÀRIA

•     Josefina Piquer, de l’associació Dones del 36, va 
impartir la conferència La guerra i l’exili. Vivències 
d’una nena del 36.

•     L’Aula Segimon Serrallonga va organitzar les 
conferències: Història i mite de la sagrada família, a 
càrrec de Ricard Torrents. La literatura per a infants 
i joves. També els clàssics, a càrrec de M. Carme 
Bernal i Carme Rubio. La riquesa florística dels 
nostres turons, a càrrec de la Dra. Carme Casas. 
Algunes constants de l’edició a Catalunya, a càrrrec 
del Dr. Manuel Llanas. 

•     IV Jornades d’Activitat Física: “Lleure, gestió 
esportiva i responsabilitat social”. Departament 
d’Expressions Artístiques, Motricitat Humana 
i Esports i Departament de Ciències i Ciències 
Socials.

•     Jornades “La llengua que hem d’ensenyar i aprendre”. 
Departament de Filologia, en col·laboració amb 
el Departament d’Educació i el Consorci per a la 
normalització Lingüística.

Conferències i jornades

•     Ricard Torrents va rebre la Creu de sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya, que s’atorga a persones 
que han destacat en els àmbits de la cultura, el 
civisme o en la defensa de la identitat catalana, i el 
Premi nacional de Cultura en l’àmbit de Pensament i 
Cultura Científica pel seu llibre Art, poder i religió. La 
Sagrada Família en Verdaguer i en Gaudí.

•     Anna Bonafont va rebre el Premi a la Millor Carrera 
Professional que atorga el Col·legi d’Infermeria de 
Barcelona en un acte solemne a l’Auditori del Fòrum 
de Barcelona.

•     núria Camps, estudiant de Traducció i Interpretació, 
va rebre el Premio nacional de Fin de Carrera de 

Educación Universitaria del Ministerio de Educación 
y Ciencia. 

•     Pel juny es lliuraren els 9ens Premis de Recerca 
de Batxillerat als millors treballs de recerca 
d’estudiants de batxillerat. Es presentaren 164 
treballs, dels quals 19 reberen algun premi o 
accèssit.

•     Anna Puig Ribera va obtenir el Premio Patxi Català 
de la Escuela Andaluza de Salud Pública al millor 
treball d'Investigació presentat al Congreso 
de la Sociedad Española de Salud Pública y 
Administración Sanitaria.

ACTIVITAT SOCIOCULTURAL

Premis
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VIDA UnIVERSITÀRIA

•    En els premis al Millor Esportista Català Universitari 
del curs 2006-07, que atorga l’Esport Català 
Universitari (ECU) reberen distincions els següents 
estudiants de la UVic: Montse Martínez, millor 
esportista en duatló i triatló; Emma Corominas, 
en hoquei patins; Pilar Clapés, en raid d’aventura; i 
Jocasta Franquesa i Daniel Fornell, millors esportistes 
en d’esquí femení i masculí, respectivament. 

•    La Setmana del Teatre de la UVic va incloure la 
7a Mostra de Teatre Interuniversitari entre les 
universitats de Vic, de Lleida, Rovira i Virgili, i 
de Girona. La Universitat de Vic hi va presentar 
l’espectacle Futur Perfecte. La Setmana va incloure 
també tallers de maquillatge, d’improvisació, i es 
va cloure amb la lectura dramatitzada d’una obra 
traduïda per estudiants de la FCHTD.

•    Pel novembre el Servei d’Esports va organitzar la 
Fase Classificatòria del Campionat de Catalunya 
Universitari d’Hoquei patins amb la participació de 
les universitats de Barcelona, Girona, Vic, Politècnica, 
Ramon Llull, Pompeu Fabra.

•    Primera edició del Trofeu “Garrí” de Rugbi de la UVic 
amb participació de les universitats de Barcelona, 
Lleida, Girona, Vic i Ramon Llull

Activitats dels estudiants

•    Per l’octubre es va inaugurar el Jardí Miquel Martí 
i Pol, promogut pel Grup de Recerca en Ciència de 
l’Ocupació de l’Escola Universitària de Ciències de la 
Salut, dirigit pel professor Salvador Simó.

•    Les exposicions Traductores i Dones de Teatre, 
comissariades per Montserrat Bacardí, Pilar Godayol 
i Carme Santmartí; i per Francesca Bartrina i Eva 
Espasa respectivament, i organitzades pel Centre 
d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona de la UVic, es 
van poder veure a Barcelona i a Vic.

•    Amb motiu de l’aparició del llibre Sempre voldré 
voler, extensa antologia de l’obra literària de Segimon 
Serrallonga, en la diada que l’Ajuntament de Torelló 
i l’Aula Segimon Serrallonga dediquen cada any al 
poeta,  van intervenir Víctor Obiols, Francesc Codina  
i Ricard Torrents. Cita Massip va recitar poemes de 
S. Serrallonga, i Imma Udina va fer una intervenció 
musical.

•    El primer número del butlletí virtual Fem UVic, 
adreçat als exestudiants, va aparèixer en el marc del 
desè aniversari de la UVic i completa els serveis a la 
comunitat universitària amb un espai participatiu 
i de projecció social als servei dels exestudiants. 
Fem UVic vol contribuir a cohesionar una comunitat 
universitària en el sentit més ampli.

Altres activitats
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