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La memòria institucional d’aquest curs gira a l’entorn de cinc fets molt 
rellevants. El primer són els actes de celebració del 15è aniversari del 
reconeixement de la Universitat de Vic per unanimitat del Parlament de 
Catalunya el dia 21 de maig de 1997, i que significava la recuperació, 280 
anys més tard, de la Universitat que la ciutat de Vic va perdre el 1717. Per 
celebrar-ho vam poder comptar, en l’acte acadèmic central, amb la pre-
sència del president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i amb con-
ferències de personalitats tan rellevants com Josep M. de Anzizu, Valentí 
Fuster, Jaume Roures o Mònica Terribas.

Un segon fet molt notable d’aquest curs és la investidura el 23 de febrer 
del primer Doctor Honoris Causa en la figura del mestre, pedagog i escrip-
tor Emili Teixidor que, dissortadament, va morir quatre mesos després de 
la investidura, el 19 de juny. Per a aquest acte es varen establir els proto-
cols i els símbols que la Universitat farà servir en aquestes ocasions so-
lemnes i que reforcen la seva manera de fer, rigorosa, sòbria i elegant.

Un tercer fet rellevant va ser la inauguració del Centre d’Estudis Sanitaris 
i Socials, coordinat per la professora Anna Bonafont, i del seu nou edifici, 
amb la presència del conseller Josep Cleries, i la presentació de la nova 
Càtedra de Cures Pal·liatives, compartida amb l’ICO i dirigida pel Dr. Xavier 
Gómez-Batiste, amb la presència del conseller Boi Ruiz.

El quart fet rellevant és que en el marc de la nostra presidència de la 
Xarxa Vives es va dur a terme a la Universitat de Vic la primera clausura 
conjunta del curs de les universitats de la Xarxa amb un homenatge a la 
professora M. Antònia Canals i a l’editor i activista cultural Eliseu Climent.

El cinquè fet que vull destacar –i el fet de ser el darrer que enumero no 
vol pas dir que sigui, ni de bon tros, el menys important– ha estat l’acord 
a què van arribar la direcció i el comitè d’empresa de la UVic per complir 
amb els objectius d’assoliment i consolidació de l’equilibri pressupostari 
de la Universitat. L’esforç econòmic dut a terme pel conjunt de la comuni-
tat universitaria és un indicatiu clar del compromís i la voluntat de desen-
volupar el projecte de la Universitat de Vic a pesar de totes les dificultats 
del moment que vivim.

Aquests són cinc moments molt significatius pel que fa a l’aspecte ins-
titucional i pressupostari de la institució. Pel que fa als aspectes acadè-
mics, de recerca, de transferència de coneixement, d’activitat cultural o de 
governança, les pàgines que segueixen en donen una visió prou detallada.

PRESENTACIÓ

Jordi Montaña, 
rector de la 

Universitat de Vic
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COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Patronat de la Fundació
Universitària Balmes

Josep M. Vila d’Abadal
Alcalde de Vic, president

Antoni Castellà
Secretari d’Universitats i Recerca, 
vicepresident 

 Anna Mates
(Fundació Eduard Soler). Vocal de 
representació ciutadana, secretària

Lluís Jofre
Director general d’Universitats, vocal

Josep Ribas
Sotsdirector general de Planificació 
Acadèmica Universitària, vocal

Joan López
Regidor de l’Ajuntament de Vic, vocal

Josep M. Arimany
regidor de l’Ajuntament de Vic, vocal

Juli Gendrau 
Alcalde de Berga vocal

Jordi Munell
Alcalde de Ripoll, vocal

Albert Piñeira
Alcalde de Puigcerdà, vocal 

Pere Prat
Alcalde de Manlleu, vocal

Josep M. Coromines
Alcalde d’Olot, vocal

Lluís Vila 
Alcalde de Prats de Luçanès, vocal

Robert Fauria  Danés
Alcalde de Sant Hilari Sacalm, vocal (des 
del 27 d’octubre de 2011)

Josep Terradellas i Arcarons
(Casa Terradellas). Vocal de 
representació ciutadana 

Joan Font
(Bon Preu / l’Esclat). Vocal de 
representació ciutadana

Oriol Guixà
(La Farga Group) Vocal de representació 
ciutadana

Antoni Anglada
(Hospital General de Vic). Vocal de 
representació ciutadana

Joan Boix Sans
(Noel Alimentària).  Vocal de 
representació ciutadana (des del 27 
d’octubre de 2011)

Assistents:

Jordi Montaña
Rector

 Joan Turró
Director de la FUB 

Jordi Codina
Gerent

Joan Solé
Representant de la Universitat

Joan Carles Martori
Representant de la Universitat 

Manuel Llanas
Representant de la Universitat 

Montse Ayats
Vocal de les empreses vinculades 

Josep Terradellas i Cirera
Secretari adjunt del Patronat (des del 27 
d’octubre de 2011)

Consell Consultiu

Ricard Torrents, president

Consellers:

Josep M. Anzizu 
Pilar Benejam
Salvador Cardús
Muriel Casals
 Alícia Casals 
Joan Contijoch
Daniel Giralt-Miracle
Pere Girbau
 Anton Granero
Johannes Kabatek
Ramon Pinyol
Jaume Porta
Josep Pujadas
Emili Teixidor (fins al 19 de juny de 

2012)

Josep M. Terricabras
 Joaquim Triadú
Eduard Vallory
Miquel Vilardell

Junta de Rectorat

Jordi Montaña
Rector

Marta Otero
Vicerectora de Recerca i Transferència 
de Coneixement

Pere Quer
Vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat

Carme Sanmartí
Secretària general

Jordi Codina
Gerent de la UVic 

Consell de Direcció

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

Francesc Codina
Degà de la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes

Antoni Soy
Degà de la Facultat d’Empresa i 
Comunicació

Margarida Pla 
Degana de la Facultat de la Salut i el 
Benestar  

Josep Ayats 
Director de l’Escola Politècnica Superior  
(fins al 23 de desembre de 2011)

Juli Ordeix 
Director de l’Escola Politècnica Superior  
(des del 23 de desembre de 2011 fins al 
26 de març de 2012)

Jordi Villà 
Director de l’Escola Politècnica Superior  
(des del 26 de març de 2012)

Joan Turró
Director de la FUB

ÒRGANS DE GOVERN
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ESTUDIANTS 

Centres vinculats (títols propis)
Total estudiants: 337

Total alumnes UVic: 10.291 

Graus, llicenciatures, diplomatures, màsters i doctorats 4.995

Grau de Disseny-BAU 379

Aula L3, Universitat d’Estiu i Escola d’Idiomes 3.025

Centres vinculats: graduats superiors 337

Formació continuada amb els centres vinculats 1.555

Centres propis i adscrits
Total estudiants: 5.374

2.009

887

1.086

990

23

Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes

Facultat de Ciències de 
la Salut i el Benestar

Facultat d’Empresa i Comunicació

Escola Politècnica Superior

E.U. Turisme Eserp

379 BAU. Escola Superior 
de Disseny

190

147

BAU. Escola Superior 
de Disseny

E.S. Empr. 
Màrqueting i RRPP

Estudiants per gènere. Centres propis i adscrits Estudiants per procedència geogràfica

Homes 2.118

Dones 3.256

Resta de Catalunya 27%

Estrangers 2%

Resta de l’Estat 11%

Barcelonès 15%

Osona 21%

Comarques frontereres 23%
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COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

PROFESSORAT I PROFESSIONALS DE SERVEIS
Professorat per gènere
Total professorat: 471

Homes 242

Dones 229

PAS per gènere
Total PAS: 188

Dones 136

Homes 52

Professorat per centres

165

114

100

87

9

Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes

Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar

Facultat d’Empresa i Comunicació

Escola Politècnica Superior

Escola d’Idiomes

Personal d’Administració i Serveis i Empreses vinculades

10

2

10

21

64

56

Comunicació amb 
Empresa i Societat

Eumo Editorial

Eumogràfic

Serveis de suport a la docència i a la recerca

Infraestructures, 
telefonia, manteniment

Administratius i de rectorat

25Secretaries dels 
centres i arxiu
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BEQUES

BEQUES I AJUTS A L'ESTUDI

 Ministeri d'Educació Ajuts UVic - Generalitat de Catalunya

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

Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes 949 549 1.549.404,11 648 510 127.297,60

Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar 371 204 710.510,23 260 192 47.456,16

F. d'Empresa i Comunicació 346 158 463.268,84 186 125 24.985,76

Escola Politècnica Superior 170 73 237.585,69 101 70 14.744,33

BAU 108 59 172.119,20 - - -

ESERP 2 1 1.723,93 - - -

TOTAL 1.946 1.044 3.134.612 1.231 897 214.483,85

Institucions públiques

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Total import Beques i Ajuts: 4.635.887€

904.629€

3.134.612€

Beques Mobilitat Estudiants

Beques entitats financeres

Beques UVic-Generalitat

Beques Universitat de Vic

Beques País Basc

Beques Generalitat

Beques ME

108.573€

29.700€

214.483€

141.030€

102.860€
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DOCÈNCIA

Durant el curs 2011-2012 s’ha avançat 
significativament en diferents aspectes de la 
implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior. 
La posada en marxa de les noves titulacions, gairebé 
completada a final del curs anterior, va tenir dues 
incorporacions: el Grau en Enginyeria d’Organització 
Industrial i el Màster Universitari en Pedagogia 
Montessori.

Malgrat que només hi hagi hagut aquestes 
incorporacions, la Universitat de Vic ha dedicat molts 
esforços al disseny de noves titulacions, de grau i 
de màster universitari, buscant permanentment 
la màxima adequació de la seva oferta educativa. 
L’Oficina Tècnica del Vicerectorat d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat ha conduït el disseny de 
titulacions de tots els centres de la UVic i dels centres 
adscrits.

També ha conduït durant el curs dos processos que 
havien nascut l’any anterior com a proves pilot i que 
el 2011-2012 s’han estés a tots els ensenyaments 
de la UVic. En primer lloc, el procés de seguiment de 
les titulacions, que es fa juntament amb l’Agència 
de Qualitat per al Sistema Universitari de Catalunya 
(AQU) i que ha vehiculat la reflexió sobre la formació 
i les propostes de millora que se n’han derivat. En 
segon lloc, el procés de tria d’itineraris i mencions per 
part dels estudiants, aspecte que s’ha utilitzat per 
reorientar segons les noves titulacions tot el procés 
de planificació del curs següent.

Un dels aspectes més innovadors ha estat 
l’establiment i posada en marxa del Programa de 
Formació Integrada d’Estudis i Feina, en el qual 
col·laboren la universitat i les empreses per tal que 
uns estudiants puguin formar-se alhora a les aules 
i a l’empresa, fent-hi pràctiques i rebent un ajut per 
a l’estudi. La combinació de formacions donarà com 
a resultat professionals molt més ben formats. El 
Programa, dissenyat durant el 2011-2012 es posa en 
marxa el curs 12-13 i és conegut entre els estudiants 
amb el nom de “Beques sí-sí”.  

Durant el curs, el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica 
i Professorat ha afegit la Sra. Núria Codina a la seva 
Oficina Tècnica i també s’hi ha incorporat la Dra. Olga 
Pedragosa com a Adjunta per a Afers Acadèmics.

Al costat de les activitats directament relacionades 
amb el desenvolupament de la docència, en el curs 
2011-2012 també s’ha treballat molt en aspectes 
de més futur, derivats del Pla Estratègic de la UVic 
aprovat el curs anterior. En concret, s’ha abordat 
l’oferta de titulacions de la Universitat de Vic i la 
seva adaptació a les exigències de la societat actual 
per un costat; i per l’altre el de l’organització de la 
feina del professorat de la universitat per adaptar-la 
millor a les exigències de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior.

CIFE
En coordinació amb la Comissió d’Innovació Docent, 
el CIFE ha continuat oferint activitats del Pla de 
Formació Permanent del Professorat de la UVic i ha 
organitzat, convocat i resolt dues convocatòries dels 
Ajuts a la Millora de la Qualitat Docent de la UVic 
(AQUID). Aquests ajuts els dóna la Universitat en dues 
modalitats: la primera a projectes d’innovació docent 
a realitzar en els dos propers cursos i la segona a 
projectes ja materialitzats. En el cas dels primers, 
l’objecte de l’ajut és el de posar en funcionament 
les activitats corresponents; en el cas dels segons, 
l’objecte és que les persones que hagin portat el 
projecte puguin publicar-lo, donar-lo a conèixer 
i difondre’n l’experiència, tant internament com 
externament.

A més d’això, la Comissió d’Innovació Docent ha 
organitzat la Jornada de Bones Pràctiques (febrer) 
sobre experiències d’aplicació de recursos electrònics 
a la docència i també la Jornada d’Innovació Docent 
(juliol) dedicada a la creació d’Entorns Personals 
d’Aprenentatge amb eines digitals. Alhora ha 
continuat impulsant els Grups d’Innovació de la 
UVic sobre Avaluació Formativa i Ús de les TIC en la 
docència.
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GRAUS, LLICENCIATURES I DIPLOMATURES

MÀSTERS UNIVERSITARIS I TÍTOLS PROPIS DE GRADUAT SUPERIOR

Facultat d’Educació, Traducció 
i Ciències Humanes 

•	Grau en Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport

•	Grau en Mestre d’Educació Infantil

•	Grau en Mestre d’Educació Primària

•	Grau en Educació Social 

•	Grau en Psicologia

•	Grau en Traducció i Interpretació

•	Llicenciatura de Traducció i 
Interpretació (2n cicle semipresencial)

•	Diplomatura de Biblioteconomia i 
Documentació (semipresencial)

•	Llicenciatura en Ciències de 
l’Activitat Física i de l’Esport

Facultat de Ciències de la 
Salut i del Benestar

•	Grau en Infermeria

•	Grau en Fisioteràpia

•	Grau en Teràpia Ocupacional

•	Grau en Nutrició Humana i Dietètica

•	Grau en Treball Social

•	Diplomatura en Nutrició 
Humana i Dietètica

Facultat d’Empresa i Comunicació 

•	Grau en Administració i 
Direcció d’Empreses

•	Grau en Administració i 
Direcció d’Empreses / PiRP

•	Grau en Comunicació Audiovisual

•	Grau en Periodisme

•	Grau en Publicitat i 
Relacions Públiques

•	Diplomatura en Ciències Empresarials

•	Diplomatura en Ciències 
Empresarials (nocturn)

•	Llicenciatura en Publicitat 
i Relacions Públiques 

•	Llicenciatura en Publicitat i Relacions 
Públiques i Dip. en Turisme

•	Llicenciatura en Administració 
i Direcció d’Empreses

•	Llicenciatura en Administració 
i Direcció d’Empreses/PiRP

•	Llicenciatura en Comunicació 
Audiovisual

•	Llicenciatura en Periodisme

Escola Politècnica Superior 

•	Grau en Biotecnologia

•	Grau en Ciències Ambientals

•	Grau en Biologia

•	Grau en Enginyeria Mecatrònica

•	Grau en Enginyeria Electrònia 
Industrial i Automàtica

•	Grau en Enginyeria 
d’Organització Industrial

•	Llicenciatura en Biotecnologia

•	Llicenciatura en Ciències Ambientals 

•	ET Agrícola, esp. d’Indústries 
Agràries i Alimentàries

•	ET Industrial, esp. 
d’Electrònica Industrial

•	ET Informàtica de Gestió

•	ET Informàtica de Sistemes

•	ET Informàtica de Gestió/ ET 
Informàtica de Sistemes

•	ET en Telecomunicacions 
/ ET Electrònica

•	Enginyeria en Organització 
Industrial (2n cicle)

BAU. Escola Superior de 
Disseny (centre adscrit)
•	Grau en Disseny

Màsters universitaris 

•	Comunicació Digital Interactiva

•	Envelliment Actiu i Satisfactori

•	Traducció Especialitzada

•	Tecnologies Aplicades de la Informació

•	Prevenció de Riscos Laborals

•	Formació del Professorat 
d’Educació Secundària

•	Pedagogia Montsessori (0-6 anys)

Màsters interuniversitaris 

•	Educació Inclusiva (coord. per la UVic)

•	Estudis de Dones, Gènere i 
Ciutadania (coordinat per la UB)

•	Formació de Professorat de Català per 
a Persones Adultes (coord. per la UB)

Títols propis de graduat 

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

•	Graduat Superior en Comunicació, 
esp. en Periodisme Empresarial 
(ESERP, Barcelona)

•	Graduat Superior en Comunicació, 
esp. Publicitat, Màrqueting i Relacions 
Públiques (ESERP, Barcelona)

•	Graduat Superior en Empresa 
i Economia Internacional 
(ESERP, Barcelona)
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Màsters i postgraus
•	 Alliberació Miofascial amb Ganxos
•	 Màster en Artteràpia (títol propi)
•	 Postgrau en Equitació Terapèutica
•	 Postgrau en Intervenció Psicomotriu Terapèutica
•	 Màster en Direcció Estratègica i Emprenedoria per a 

Petites i Mitjanes Empreses (títol propi)
•	 Postgrau en Direcció Internacional per a la Indústria 

Càrnia
•	 Postgrau en Design Management

Cursos d’especialització
•	 Diploma d’Especialització en Comerç Internacional per 

a la Indústria Càrnia 

Cursos d’extensió universitària
•	 Alliberació Miofascial amb Ganxos
•	 Embenats Neuromusculars
•	 Repensem les Drogues? Eines per a l’Abordatge 

Educatiu amb Joves i Adolescents
•	 L’Espai com a Element Educatiu (dues edicions)
•	 Aprenentatge Cooperatiu a l’Educació  Física 
•	 La Força de la paraula. Curs de formació per a la 

Lectura en Veu Alta
•	 Programació Multinivell a l’Educació Infantil i Primària 
•	 Curs d’Activitat Física per a Usuaris de les  Àrees 

Bàsiques de Salut
•	 Cursos del Servei d’Esports
•	 Cursos de l’Escola d’Idiomes i dels Serveis Lingüístics

Jornades, seminaris i tallers
•	 Jornada sobre la Documentació Visual a l’Etapa 

d’Educació Infantil
•	 V Jornades d’Ensenyament de les Ciències a Infantil i 

Primària
•	 Seminari pràctic sobre el Tancament Comptable i 

Fiscal
•	  Activitats científiques congressuals

DOCÈNCIA

FORMACIÓ CONTINUADA. AULA L3

L’Aula L3 de Formació Continuada agrupa els 
ensenyaments destinats a satisfer la demanda 
de formació permanent. L’Aula L3 treballa 
conjuntament amb els centres de la Universitat 
de Vic per oferir programes formatius de qualitat 
i nivell universitaris que donin resposta a les 
necessitats formatives emergents. 

•	Programes	de	postgrau
•	Programes	d’especialització
•	Cursos,	jornades	i	tallers
•		Programes	d’accés	directe	(cursos	

semipresencials)
•	Formació	a	mida	

Programes i matrícula 2011-2012

Tipus d’activitat
Nombre de 
programes

Nombre de 
matriculats

Màsters i postgraus 6 135

Programes d’especialització 1 12

Cursos d’extensió universitària 20 905

Jornades, seminaris i tallers 5 345

Aula L3 d’accés directe (cursos 
semipresencials) 20 145

Formació a mida 17 263

Programes oferts conjuntament amb 
altres institucions 29 335

TOTAL 98 2140
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DOCÈNCIA

UNIVERSITAT D'ESTIU

En el marc de la XVII UEV s’han programat cursos 
d’extensió universitària i un conjunt de jornades 
i escoles d’estiu que configuren programes de 
formació adreçats a estudiants universitaris i 
professionals de diferents àmbits. Aquesta edició 
ha inclòs activitats d’àmbit internacional, així com 
la 2a Junior University, un programa d’immersió en 
anglès dissenyat per a estudiants de batxillerat i 
cicles formatius de grau superior que forma part del 
Pla d’Acció Internacional 2009-2012. Paral·lelament 
a les activitats formatives, s’han realitzat un conjunt 
d’activitats que constitueixen la Plataforma Cultural.
La XVII UEV ha comptat amb més de 150 professors 
i professionals, més de 40 entitats, empreses i 
institucions col·laboradores, i ha desenvolupat 
activitats a 14 localitats.  

Programes Matriculats

Cursos d’extensió universitària 15 201

Jornades professionals i escoles d’estiu 11 684

TOTAL 26 885

Cursos
 1.   Direcció, Organització i Gestió d’Esdeveniments 

Esportius

 2.  Àrbitre de Futbol Base

 3.   Arqueologia: Excavació i Experimentació al Jaciment de 
l’Esquerda 

 4.  Taller sobre  Automotivació i Canvi per a l’assoliment 
d’objectius

 5.  Taller sobre Presentacions en Públic

 6.  Taller d’Introducció al Coaching

 7.   Taller d’Introducció a la Programació Neurolingüística 
(PNL)

 8.  Meteorologia Bàsica i Perspectives de Canvi Climàtic

 9.  Introducció al Desenvolupament de Dispositius Mòbils

 10.  L’Art, un Valuós Recurs Interdisciplinari a l’Aula

 11.  Els Contes, un Pas més Enllà

 12.   Educació del Cos, l’Espai i el Moviment a Través dels 
Contes

 13.   Pedagogia Musical: Idees per Treballar la Música a 
Través del Moviment

 14.   Alimenturisme: Descobrir els Aliments Visitables a 
Catalunya

 15.  Camí Ramader del Lluçanès

Jornades i Escoles d’Estiu
 1.  III Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil. 

 2.  IV Jornada sobre el Final de la Vida: la Comunicació

 3.   Jornada tècnica sobre Alimenturisme i Rutes de 
Productes Agroalimentaris del Lluçanès

 4.  Jornada tècnica d’Hoquei sobre Patins

 5.   I Jornada sobre Art Religiós a Catalunya: la Dona a l’Edat 
Mitjana

 6.  Typoweek 2012. Type, Talks & Workshops

 7.  VII Escola d’Estiu de Can Butjosa.

 8.   XXVI Jornades Internacionals  per a Professors de Català 
de l’Institut Ramon Llull

 9.   QUAM 2012. Mecanismes de Porositat. Art-Educació-
Territori. 

 10.  Idiomes comprimits

 11.   Junior University. Pre-University Summer School in 
English

Plataforma Cultural
 1.   Acte inaugural. Homenatge a ADFO (Associació de 

Disminuïts Físics d’Osona)

 2.  8a Mostra d’Arts de la UVic: 15 Anys de Clics

 3.  Exposició del X Concurs Fotogràfic

 4.  Exposició: Vic, la Universitat i la Ciutat

 5.  Retrospectiva: Leni Riefenstahl

 6. Sessió de Cinema: SOS Iceberg (Arnold Fanck)

 7.  Festival Nits de Cinema Oriental. 

 8.  Mostra de Teatre de l’Eix Transversal

 9.  X Tallers Musicals d’Avinyó

 10.   XXIV Jornades Internacionals de Llengua i Cultura 
Catalanes

 11.  30è Festival Internacional de Música de Cantonigròs
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FORMACIÓ CONTINUADA CENTRES COL·LABORADORS EXTERNS 

DOCÈNCIA

Home Dona TOTAL
Centre Tipus d’Estudi Pla N.  Alumnes N. Alumnes

AULALEARNING Curs amb ECTS Direcció Comptable, especialitat en Auditoria de Comptes 38 23 61

Màster-ECTS Direcció Comptable, especialitat en Auditoria de Comptes 16 7 23

Postgrau-ECTS Direcció Comptable, especialitat en Auditoria de Comptes 10 7 17

Total 64 37 101

BAU, escola superior 
de Disseny

Curs BAU Nit - Especialització en Disseny Gràfic - 2006 8 15 23

Curs BAU Nit - Especialització en Disseny Interiors 4 13 17

Màster-ECTS Disseny de Branding i Packaging 10 11 21

Màster-ECTS Disseny d’Espais Comercials i Visual Merchandising 6 23 29

Màster-ECTS Disseny d’Espais Efímers i Escenogràfics 1 9 10

Màster-ECTS Disseny Editorial 9 17 26

Màster-ECTS Estilisme. Mitjans de Comunicació, Publicitat i Passarel.la 10 10

Màster-ECTS Motion Graphics/Màster ECTS 16 9 25

Màster-ECTS Restauració i Rehabilitació d’Espais 1 15 16

Postgrau-ECTS Il.lustració/Postgrau de 30 crèdits ECTS 10 15 25

Programa d’Espe cialització-ECTS Disseny d’Interiors-C.Especialització-ECTS-BAU Nit 10 13 23

Programa d’Espe cia  lit zació-ECTS Disseny Gràfic- C.Especialització-ECTS-BAU Nit 21 24 45

Total 96 174 270

Business Technology 
& Consulting (BTC)

Curs amb ECTS Auditor en Qualitat i Seguretat Alimentària: Sistema APPCC 2 5 7

Curs amb ECTS Curs de Qualitat i Seguretat Alimentària.Sistema APPCC 1 5 6

Curs amb ECTS Gestió Ambiental i Sostenibilitat 2 2

Màster-ECTS Gestió Ambiental i Sostenibilitat 6 7 13

Màster-ECTS Qualitat i Seguretat Alimentària: Sistema APPCC 27 54 81

Total 36 73 109

Col·legi Oficial de 
Titulats Mercantils 
i Empresarials de 
Barcelona

Màster-ECTS Auditoria de Comptes 14 7 21

Postgrau-ECTS Auditoria de Comptes 4 2 6

Total 18 9 27

Institut Superior 
d’Estudis-ISED

Curs Agent Immobiliari 36 20 56

Curs Direcció i Gestió d’Agències Immobiliàries (ISED) 1 1

Curs Direcció i Gestió de Centres i Serveis d’Atenció a la 3a Edat (ISED) 5 11 16

Curs Gestió de Finques (ISED) 22 17 39

Curs Gestió de la Petita i Mitjana Empresa (ISED) 1 1

Curs Gestió i Direcció de Recursos Humans (ISED) 1 1

Curs Pèrit Judicial Immobiliari 8 4 12

Curs amb ECTS Director de Seguretat Integral  97 10 107

Postgrau-ECTS Direcció de Seguretat Integral 55 4 59

Total 226 66 292

Institut Superior 
d’Estudis 
Psicològics-ISEP

Màster-ECTS Audició i Llenguatge -ISEP 2 10 12

Màster-ECTS Intervenció en Dificultats de l’Aprenentatge 13 220 233

Màster-ECTS Logopèdia Clínica 4 47 51

Màster-ECTS Logopèdia Educativa 2 27 29

Màster-ECTS Logopèdia.Rehabilitació dels Trastorns del Llenguatge i de la Parla 5 82 87

Màster-ECTS Musicoteràpia 43 160 203

Màster-ECTS Patologies del Llenguatge i de la Parla 3 60 63

Màster-ECTS Pedagogia Terapèutica 5 66 71

Postgrau Gestió per a Tècnics en Recursos Humans-ISEP 7 7

Total 77 679 756

Total 517 1038 1555



Memòria del curs acadèmic 2011-2012  13

CAMPUS INTERNACIONAL

Estudiants in out
Intercanvi Internacional Erasmus 87 69
   Estudi 81 52
   Pràctiques 6 12
   IP 0 5
Intercanvi Internacional No Erasmus  41 64
   Estudi 23 3
   Pràctiques 2 43
   Altres progr. formatius d’àmbit Intern. (*)  16 18
Online 1 0
Visitants (Free movers) 0 -
Recruitment 214 -
  Oficial 123 -
  Propi 91 -
Intervanvi Internacional - Sicue  6 0
Mobilitat Drac (XVU) - 23
Total Estudiants 349 156

(*) = que implica una mobilitat IN o OUT

PDI, Doctorants, PAS i professionals in out
Mobilitat Internacional 0 7
Mobilitat Internacional 59 101
  Menys d’una setmana 51 72
  Una setmana o més 8 29
Mobilitat Drac (XVU) - 2
Mobilitat Internacional 4 15
  Menys d’una setmana 4 10
 Una setmana o més 0 5
Mobilitat Drac (XVU) - 0
Mobilitat Internacional 3 0
  Menys d’una setmana 3 0
  Una setmana o més 0 0

Programes internacionals, convenis i acords de mobilitat

 in out
Progr. formatius  d’àmbit internacional (*)  8 3
Progr. Coop. Intern. al Desenvolupament 8
Acords Internacionals 186
Convenis nacionals Sicue 58

Projectes de cooperació internacional al 
desenvolupament

Programa Hondures, Programa Cuba, Programa 
Nicaragua, Programes Marroc i Programa 
Guatemala i projectes de la Càtedra UNESCO Dones, 
Desenvolupament i Cultures.
Participació en el marc de la Xarxa Vives d’Universitats 
del viatge a Moçambic per a l’Acció Preparatòria 
de col·laboració amb universitats del país, amb 
finançament AECID.

El Campus Internacional aglutina el conjunt de polítiques i activitats d’àmbit internacional de la Universitat 
de Vic: programes de mobilitat i d’intercanvi, projectes acadèmics, activitats de recerca, cursos de formació 
continuada i projectes de cooperació internacional.

Les facultats i centres de la Universitat de Vic treballen conjuntament amb diverses àrees de suport de la 
Universitat per impulsar l’activitat acadèmica adreçada al públic internacional, la mobilitat i la captació 
d’alumnat, de  professorat i d’investigadors. 

L’Àrea de Relacions Internacionals informa i assessora la comunitat universitària sobre els recursos que ofereix 
la UVic en l’àmbit internacional i sobre els programes de mobilitat i cooperació en l’àmbit de l’educació superior. 
Prepara els programes de benvinguda per als alumnes d’intercanvi i els ofereix diverses sortides culturals. 

Programes de mobilitat intern. i de captació d’alumnat
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CAMPUS INTERNACIONAL

·  Oferta d’assignatures en anglès als graus de la 
Universitat.

·  Formació d’AICLE per als professors de continguts 
en llengua anglesa.

·  Formació en Cooperació Internacional per a àrees 
tècniques de suport.

·   Internationalization at Home: Oferta d’idiomes 
a través de l’Escola d’Idiomes i dels Serveis 
Lingüístics.

·  2a edició de la Junior University

·  Programa Movent Europa

·  XXVI Jornades Internacionals per a Professors de 
Català de l’Institut Ramon Llull.

·  Col·laboració del Curs de Català per a Estrangers 
organitzat per l’Ajuntament de Gironella i l’Institut 
Ramon Llull.

·   Taller de Codesenvolupament per al CLCV-Consell 
Local de Cooperació de Vic)

·   Curs sobre “Tecnologías, información i cultura 
europea” adreçat als alumnes de la Universidad de 
León, Guanajuato, Mèxic.

·   International Worshops on Higher Education, en col-
laboració amb la Comissió de Doctorat de la UVic.

·  Projecte “L’anglès com a eina per a la comunicació 
intercultural i l’educació plurilingüe: un projecte 
telemàtic d’intercanvi cultural”, dut a terme 
conjuntament entre la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes de la UVic i la 
Universitat d’Opole, Polònia.

·  Preparació del projecte International Business 
Studies Exchange Network, a càrrec dels membres 
de la Xarxa Internacional Ibsen, de la qual la Facultat 
d’Empresa I Comunicació forma part.

·  Double Click organitzat per la Facultat d’Empresa i 
Comunicació i amb la col·laboració de La Universitat 
de TAMK (Finlàndia) i Utrecht School of the Arts 
(Holanda).

·  UVic-Wirtschaftsuniversität Wien. Institut für 
Romanische Spreachen (SommerKolleg-Intercanvi 
cultural i lingüístic)

·  Intercultural Campus - Online International Student 
Exchange, col·laboració entre la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes i la Friedrich-Schiller-
Universität Jena.

Oferta educativa i projectes acadèmics

Jornades Internacionals per a Professors de Català de l’IRL   Fons Trompenaars a l’International Worshops on Higher Education
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA 
DE CONEIXEMENT

Ciències Experimentals

•		Bioinformàtica	i	Estadística	Mèdica
•		Tecnologies	Digitals
•		Medi	Ambient	i	Alimentació

Ciències Mèdiques i de la Salut

•		Salut,	Benestar	i	Qualitat	de	Vida
•		Esport	i	Activitat	Física

Ciències Humanes

•		Aprenentatge	i	Comunicació
•		Textos	Literaris	Contemporanis:	Estudi,	Edició	i	

Traducció
•		Estudis	de	Gènere,	Traducció,	Literatura,	Història	i	

Comunicació

El curs 2011/12 s’ha treballat específicament en el desplegament de les diferents accions de l’eix de recerca i 
transferència de coneixement del Pla Estratègic de la UVic 2011-2016. En aquest sentit els principals projectes 
que s’han impulsat durant el curs han estat: 

·  La definició de les àrees d’especialització a prioritzar en l’activitat de recerca i transferència de coneixement.

·  L’inici del procediment de verificació dels programes de doctorat per adaptar-los a l’EEES i la creació de 
l’Escola de Doctorat.

·   L’inici del Pla de foment de l’activitat investigadora de l’àmbit sanitari i social amb la creació del Centre 
d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS) que aglutina tres càtedres (Cures Pal·liatives, Serveis Socials i Recerca 
Qualitativa) i dos serveis de suport (Dixit i Sírius).

·   La consolidació de l’oficina tècnica OTRI com a òrgan de suport i gestió de l’activitat investigadora, de 
transferència de coneixement i de divulgació científica. 

Els projectes abans esmentats, la resta d’accions que s’han iniciat de l’eix 2 del pla estratègic, així com altres 
actuacions específiques realitzades durant el curs han permès obtenir un notable increment del nombre de 
doctorands, un augment  de la producció científica i de la mobilitat del personal investigador així com, per mitjà 
de la participació en projectes europeus, s’ha aconseguit mantenir, el nivell de finançament extern obtingut per 
a la realització de projectes de recerca.

El desplegament de l’eix de recerca i transferència de coneixement del Pla Estratègic de la UVic 2011/2016 és 
un exemple més del compromís ferm de la nostra universitat per contribuir al desenvolupament del territori a 
través de la generació i transferència de coneixement. 

Relació de Grups de recerca

Ciències Socials

•		Traducció	Audiovisual,	Comunicació	i	Territori
•		Amèrica	Llatina
•		Distribució	Espacial	de	Població,	Activitat	i	Renda
•		Emprèn-Estudis	d’Emprenedoria
•		Atenció	a	la	Diversitat
•		Educació,	Llenguatge	i	Literatura
•		Recerca	Educativa
•		Interaccions	Digitals
•		Comunicació	i	Patrimoni
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

Relació de programes de doctorat

Ciències Experimentals
•		Programa	de	Doctorat	en	Biologia	de	Sistemes	
•		Programa	de	Doctorat	en	Tecnologies	Digitals	i	de	la	

Informació

Ciències Mèdiques i de la Salut
•		Programa	de	Doctorat	en	Salut,	Benestar	i	Qualitat	de	

Vida

Ciències Humanes
•		Programa	de	Doctorat	en	Traducció,	Llengües	i	

Literatures 

Ciències Socials
•		Programa	de	Doctorat	Interuniversitari	en	Educació	

Inclusiva 
•		Programa	de	Doctorat	Interuniversitari	en	Educació	

Inclusiva i Atenció Socioeducativa al llarg del Cicle Vital
•		Programa	de	Doctorat	de	Comunicació	Digital	

Interactiva
•		Programa	de	Doctorat	en	Finances-Valoració	d’Estats	

Financers

Professorat investigador per àrea de recerca

Ciències Mèdiques i de la Salut 7,56%

Ciències Humanes 17,37%

Ciències Experimentals 18,60%

Ciències Socials 60,47%

Doctorands

Ciències Experimentals 10%

Ciències Mèdiques i 
de la Salut 14%

Ciències Humanes 19%

Ciències Socials 40%

Professorat investigador per gènere

Homes 49,4%

Dones 50,6%

Càtedres 

•		Càtedra	Verdaguer	d’Estudis	Literaris
•		Càtedra	UNESCO	Dones,	desenvolupament	i	cultures
•		Càtedra	de	Serveis	Socials
•		Càtedra	de	Recerca	Qualitativa
•		Càtedra	de	Cures	Pal·liatives

Centre d’estudis i de recerca

•		Centre	d’Estudis	Interdisciplinaris	de	la	Dona	(CEID)
•		Centre	d’Estudis	Sanitaris	i	Socials	(CESS)

Centre de recerca i transferència de coneixement

•		SART-medi	ambient	–	Centre	TECNIO

OTRI
•		Oficina	tècnica	de	gestió	d’activitats	de	recerca	i	

transferència de coneixement

Càtedres, centres d’estudis, centres de recerca  
i transferència de coneixement



Memòria del curs acadèmic 2011-2012  17

RECERCA I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

Convenis de transferència de coneixement gestionats durant el curs 2011-2012

Àmbits de coneixement Nombre de convenis gestionats Volum de facturació 

Ciències Experimentals 24 89.979,38

Ciències Mèdiques i de la Salut 1 625,00

Ciències Humanes 1 2.000,00

Ciències Socials 15 194.811,51

Total 41 287.415,89€

Recursos obtinguts en convocatòries competitives públiques

Àmbit Entitat atorgant Objecte N. d’ajuts Import

Europeu
BUPA Foundation Projectes de recerca, desenvolupament i innovació 1 144.100,00

Comissió Europea Projectes de recerca, desenvolupament i innovació 1 3.500,00

Estatal

Ministerio de Economía y 
Competitividad Divulgació científica 3 16.000,00

CSIC
Beques de mobilitat 2 15.950,00

Projectes de recerca, desenvolupament i innovació 1 4.445,00

Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo Projectes de recerca, desenvolupament i innovació 2 28.260,03

Català

AGAUR

Divulgació científica 2 6.500,00

Beques predoctorals 3 49.977,80

Ajuts per a tesis doctorals en català 2 812,00

UNNIM Projectes de recerca, desenvolupament i innovació 1 15.000,00

Col·legi d’Infermeria Projectes de recerca, desenvolupament i innovació 1 2.723,00

ACC1Ó Ajut per incentivar els plans d’actuació dels centres 
de suport a la innovació tecnològica 2 36.000,00

TOTAL 21 323.267,83€

Producció científica en revistes indexades

Articles CARHUS 65,4%

Articles ISI 30,8%

Articles ISI Proceedings 9,8%
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30 de setembre-2 d’octubre
VII Jornades d’Intercanvi Cultural. 
Organitzat per la Societat 
Verdaguer i la Càtedra Verdaguer.

9-7 de novembre
E-Week. Setmana digital a Vic. 
“Nous formats i models de negoci a 
la indústria de la comunicació”.

10-12 de novembre
8è Col·loqui Internacional 
Verdaguer. Organitzat per la 
Societat Verdaguer i la Càtedra 
Verdaguer.

17 de novembre
Jornada La petjada del carboni al 
sector agroalimentari. Organitzat 
pel SART Medi Ambient-Centre 
TECNIO i AENOR.

18-27 de novembre
Setmana de la Ciència 2011. 
Coordinada pel Vicerectorat 
de Recerca i Transferència de 
Coneixement.

25 de novembre
Jornada de Prevenció i Promoció de 
la Salut a Osona. Organitzada pel 
grup de Prevenció i Promoció de la 
Salut del Sistema Integrat de Salut 
d’Osona del qual la UVic forma part.

26 de novembre
Jornada sobre Edició de Textos 
Literaris Catalans, dedicada a 
l’edició de textos vuitcentistes o del 
tombant del segle XIX al XX.

12-16 de desembre
International Workshops on Higer 
Education. Organitzades pel 
Campus Internacional de la UVic i 
la Comissió de Doctorat.

13, 19, 20 i 21 de desembre
Tertúlies de Literatura Científica. 
Organitzades per l’Escola 
Politècnica Superior.

8 de febrer
Jornada d’Intercanvi de Bones 
Pràctiques del professorat de la 
UVic sobre “La incorporació de les 
TIC a la docència”. Organitzada pel 
CIFE.

15 de febrer
Jornada de Mecatrònica. 
Organitzada per l’Escola 
Politècnica Superior i la Fundació 
Eduard Soler, centrada en 
l’Enginyeria de Materials.

18 de febrer
Jornada de divulgació del conreu i 
de les característiques de la tòfona. 
Organitzada pel Grup de Recerca 
en Medi Ambient i Alimentació.

27 i 28 de març
Jornades Audiovisuals 
internacionals DobleClick.

30 de març
Jornades Osona-Nador: Intercanvis 
i experiències.

13 d’abril
Taller Weka en script. Organitzat 
pel Grup de Recerca en Tecnologies 
Digitals.

JORNADES I CONGRESSOS

Setmana de la Ciència 2011. Jornada de Prevenció i Promoció de la Salut a Osona
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19-21 d’abril
mComunication: Jornades 
Científiques sobre Comunicació 
Mòbil. Organitzades pel Grup de 
Recerca d’Interaccions Digitals.

Del 25 d’abril al 9 de maig
Avenços en Recerca Biomèdica. 
Cicle de conferències organitzat pel 
Grup de Recerca en Bioinformàtica 
i Estadística Mèdica.

27 d’abril
Jornada internacional Migracions, 
educació i gènere en un context 
de crisi. Organitzada pel Grup de 
Recerca Educativa.

4 de maig
Jornada Emili Teixidor, mestre, 
pedagog i escriptor. Organitzada 
per la Facultat d’Educació 
Traducció i Ciències Humanes.

5 de maig
Jornada sobre documentació 
visual a l’etapa d’Educació Infantil, 
organitzada per l’Aula Teresa 
Buscart-Laboratori d’Educació 
Infantil.

7 de maig
Workshop Aprendre a Emprendre. 
Organitzat pel Grup de Recerca 
Emprèn i el Departament 
d’Economia i Empresa de la 
Facultat d’Empresa i Comunicació.
  
29 de maig
Jornada “Passat, present i futur 
de la professió del dietista-
nutricionista” en el marc de la 
Diada de Nutrició Humana i 
Dietètica.  

19-21 de juny
The Barcelona International 
Conference on Advances in 
Statistics 2012. Organitzat pel Grup 
de Recerca en Tecnologies Digitals.

Jornades i Escoles d’Estiu. 
Juny-juliol 2012

·   III Escola d’Estiu de Literatura 
Infantil i Juvenil: Jornades 
sobre els Mons Imaginats en la 
Literatura Infantil.

·   IV Jornada sobre el Final de la 
Vida: la Comunicació.

·   I Jornada sobre l’Envelliment 
Actiu.

·   Jornada Tècnica sobre 
Alimenturisme i Rutes de 
Productes Agroalimentaris del 
Lluçanès.

·   Jornada Tècnica d’Hoquei sobre 
Patins.

·   I Jornada sobre Art Religiós 
a Catalunya: La Dona a l’Edat 
Mitjana.

·   QUAM 2012. Art, Educació i 
Territori. Especulacions, Valors i 
Accions.

·   Typoweek 2012. Type, Talks & 
Workshops Bau, Escola Superior 
de Disseny.

·   VII Escola d’Estiu Can Butjosa. La 
Infància com un País: Seguint els 
Camins de Saint Exupéry.

·   XXVI Jornades Internacionals per 
a Professors de Català.

mComunication: Jornades Científiques sobre Comunicació Mòbil. Jornada Emili Teixidor
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ÀREA D’ESTUDIANTS I COMUNITAT

SERVEI D’ESTUDIANTS
Aquest curs s’han enregistrat un 4% més de consultes 
(3124 en total), el major nombre de les quals, un 49%, 
pertanyen a l’àmbit de l’habitatge. 
Com a activitats pròpies del Servei cal destacar: 
informació directa a l’usuari en època de matrícules; 
lloguer de taquilles; edició de l’UVicat; servei 
d’ampliació d’impressions; jornades de benvinguda als 
estudiants Erasmus; difusió d’informacions culturals, 
de salut, cooperació...

SERVEI D’ESPORTS 
Un total de 1520 usuaris han participat en alguna 
activitat relacionada amb el Servei d’Esports.
Han competit representant  la UVic un total de 557 
estudiants repartits de la forma següent:

•		221 estudiants en els Campionats de Catalunya 
Universitaris.

•		56 estudiants en els Campionats d’Espanya 
Universitaris.

•		280 estudiants en les Competicions internes.

Destacar els 6 campionats que ha organitzat la UVic:

•		Campionat de Catalunya Universitari de Pitch & Putt  
al Mas Gurumbau.

•		Campionat de Catalunya Universitari de Pàdel al Club 
Tennis Vic.

•		Campionat de Catalunya Universitari de Tennis al 
Club Tennis Vic.

•		Campionat de Catalunya Universitari de Golf al Golf 
Públic Taradell.

•		1ª Jornada del Campionat de Catalunya Universitari 
d’Hoquei Patins mixt al Club Patí Vic.

•		1ª Jornada del Campionat de Catalunya Universitari 
de Rugbi 7 femení al Club Atlètic Vic.

Ha organitzat els cursos de pilates, salsa, escalada, 
ioga i dansa oriental, per a la Comunitat Universitària.
Per primer vegada ha classificat tres equips als 
Campionats d’Espanya Universitaris: rugbi femení, 
handbol femení i handbol masculí. 

SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL /  
BORSA DE TREBALL
Borsa de treball
S’ha millorat la funcionalitat del web per als 
estudiants, els titulats i les empreses.
El canvi més important ha estat crear un sistema fàcil 
perquè les empreses facin el tancament de les ofertes 
quan hagin trobat els candidats.
El nombre total d’usuaris que han utilitzat l’aplicatiu 
web de la Borsa de Treball aquest any ha estat de 964:

•		777	estudiants	i	titulats	(estudiants	de	primers	
cursos: 308 (40%), estudiants d’últim curs: 131 (17%) 
i titulats: 338 (43%)).

•		187	empreses	que	han	publicat	un	total	de	368	
ofertes de treball.

El nombre de currículums enviats per part dels 
estudiants i titulats a les empreses ha estat de 5.980, 
xifra que suposa una mitjana de 16 currículums 
enviats per oferta.

Estudi d’Inserció Laboral
S’ha elaborat l’estudi d’inserció laboral dels titulats 
del curs 2010/2011. Es van fer 381 enquestes (per 
telèfon i mail) que suponen aproximadament el 
33% dels titulats del curs acadèmic 2010/2011. 
Els resultats es poden consultar al Campus Virtual, 
apartat Borsa de Treball.
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SERVEI D’ASSESSORAMENT PER A 
ESTUDIANTS AMB DISCAPACITAT 
Durant  el curs el Servei ha atès a 25 estudiants amb 
necessitats diverses dels quals 13  disposaven del 
reconeixement oficial de discapacitat i els altres 
necessitats educatives específiques. També s’ha 
donat resposta a consultes tant de professorat de la 
mateixa UVic com de professionals i futurs estudiants 
externs a la UVic.
S’han  gestionat els ajuts  UNIDISCAT  de l’agència 
AGAUR dirigits  a col·laborar en el finançament per 
garantir la igualtat d’ oportunitats de l’alumnat amb 
discapacitat de l’any 2011.

SERVEI D’ORIENTACIÓ 
PSICOPEDAGÒGICA
Aquest curs el Servei d’Orientació Psicopedagògica 
ha atès individualment 48 persones. Com cada any 
s’ha dut a terme el Taller d’orientació acadèmica per a 
nous estudiants durant la Jornada de Portes Obertes.  
També s’ha assessorat professorat i s’ha participat 
en la  comissió per a la redacció i el seguiment del Pla 
UVicDiscap.
Pel que fa a la facultat d’origen de les persones ateses 
individualment, el 50% provenien de la Facultat 
d’Educació, Traducció i Ciències Humanes, el 35.5% 
de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar, el 
12,5% de l’Escola Politècnica Superior i el 2% de la 
Facultat d’Empresa i Comunicació.

OFICINA DE GESTIÓ CULTURAL 
Activats culturals i/o de lleure de caire institucional

•		Participació	a	la	Universitat	Catalana	d’Estiu	de	
Prada, XVU. C. Blanch i M. Torres (8-2011).

•		XVII	Caminada	de	la	UVic:	La	ruta	de	les	bruixes	
(Lluçanès), (10-2012). Organització J. Cristòful.

•	Actes	UVic	15	anys
-  Jornada Emili Teixidor, mestre, pedagog i escriptor.  

(5-2012).

-  Exposició “El llibre i la lectura. L’univers literari 
d’Emili Teixidor” (5- 2012).

•	Presidència	Xarxa	Vives	d’Universitats:
-  Organització de la VIII Lliga de Debat Universitari 

“Els indignats: un nou corrent de pensament?”  
(4-2012).

-  Participació en el Fòrum Vives 2012. Circuit 
de Ciència de la Xarxa Vives. Taula rodona 
“Professionals i nouvinguts: claus per a una bona 
comunicació sobre la salut”. (Maig 2012).

Plataforma Cultural de la Universitat d’Estiu de Vic
Activitats de suport i d’assessorament a la 
Comunitat Universitària.
Gestió de propostes de caràcter lúdic i cultural 
d’entitats externes.

AULES DE LA GENT GRAN 
Aula de la Gent Gran d’Osona
Aquest curs s’han impartit 32 conferències: 23 de 
l’àmbit d’humanitats i 6 de l’àmbit de ciències, i  3 reci-
tals poètics i musicals. Alumnes inscrits: 600

Aula de la Gent Gran de Centelles
Compta amb 175 alumnes inscrits. S’han impartit 21 
conferènciesdels àmbits de les ciències i les humani-
tats, a més de 3 seminaris i 6 sortides culturals.
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BIBLIOTECA

El curs 2011/2012, que ara resumim en aquest breu 
document, el vam iniciar amb l’estrena de les refor-
mes i millores realitzades a la seu de Miramarges de 
la nostra Biblioteca. Aquestes millores han afectat 
especialment els espais de treball intern del perso-
nal, la ubicació de l’Aula d’Autoaprenentage a l’interior 
de la Biblioteca i la creació d’una aula d’ordinadors i 
de tres sales de tutoria per al treball en petits grups. 
Aquestes sales han estat molt ben rebudes pels usu-
aris que n’han fet un ús intensiu al llarg de tot el curs.
Com a actuacions més destacables del curs desta-
quem:

Repositori Institucional RIUVic
La Biblioteca ha treballat intensament en el desen-
volupament del projecte del Repositori Institucional 
RIUVic. La creació d’aquest repositori respon a la ne-
cessitat de complir amb l’acord del Consell Interuni-
versitari de Catalunya que demana a les universitats 
de Catalunya l’adopció dels mecanismes necessaris 
per a la difusió de la producció científica en accés 
obert. Paral·lelament la UVic ha treballat i aprovat la 

seva política institucional per fomentar l’accés obert 
com a opció per a la comunicació científica.

Pla estratègic de la Biblioteca
Amb la voluntat d’alinear els objectius de la Bibliote-
ca amb els de la Universitat, s’ha treballat en la re-
dacció d’un Pla estratègic propi que es desenvoluparà 
durant els quatre cursos propers. El Pla fixa els àm-
bits d’actuació, les línies estratègiques, els objectius 
estratègics i els objectius operatius.

Enquestes de satisfacció d’usuaris
Per tal de conèixer el grau de satisfacció dels usuaris 
amb els serveis que els ofereix la Biblioteca, s’han 
passat dues enquestes adreçades a estudiants i PDI 
respectivament i que han respost 829 estudiants i 
119 professors. Aquí trobem alguns resultats que 
ens mostren el percentatge d’ús dels serveis per part 
d’una i altra tipologia d’usuaris. Aquesta dada indica 
que hi ha serveis que cal difondre més per tal de po-
tenciar-ne l’ús.

SERVEIS
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ÀREA DE MÀRQUETING

Aquest curs l’Àrea de Comunicació ha passat a 
denominar-se Àrea de Màrqueting. Això respon a la 
voluntat d’assumir els nous reptes que sorgeixen de 
les necessitats del moment i del paper que li està 
reservat en el Pla Estratègic de la Universitat de Vic. 
Els principals objectius de l’Àrea s’han centrat en 
quatre grans punts: donar a conèixer l’oferta forma-
tiva i captar estudiants de nou accés (graus, màsters 
i formació continuada), fidelitzar el públic objectiu i 
prescriptor, incrementar la notorietat de marca UVic, i 
generar un sistema d’informació útil per a la presa de 
decisions. 
En accions de promoció destaquen les 241 xerrades 
d’orientació universitària amb una audiència de més 
de 8.000 alumnes de Catalunya i les Illes Balears; els 
gairebé 1.000 assistents a la Jornada de Portes Ober-
tes, que es va celebrar el 31 de març; i les més de 9.500 
persones informades a les fires, Igualada, Perpinyà, 
Saló de l’Ensenyament, Futura, Mercat del Ram, Valls, 
Bilbao, Mallorca, Pamplona i Aula Madrid per donar a 
conèixer l’oferta educativa de la Universitat. 
S’ha celebrat la 14a edició dels Premis Universitat 
de Vic als millors treballs de recerca d’estudiants de 
batxillerat amb 199 treballs presentats de 112 centres 
de secundària participants d’arreu de Catalunya. S’ha 
comptat amb la col·laboració i patrocini de Bon Preu, 
La Farga Group, Unnim i Osona Contra el Càncer, i d’en-
guany s’hi ha afegit l’Institut Català de les Dones. 
Pel que fa a publicitat, s’ha tendit a complementar les 
campanyes generals amb una campanya específica 
per a cada grau. 

·  La nova campanya general de graus porta el lema 
“Preparats”. L’objectiu és posicionar la UVic amb els 
valors de l’esport; valors educatius, de treball en 
equip, de superació, de concentració, d’esforç, de cre-
ativitat... 

·  També s’han dut a terme altres campanyes promoci-
onals: màsters universitaris, estudis semipresencials, 
Universitat d’Estiu, Escola d’Idiomes i Aula L3, entre 
altres. 

Un altre objectiu de l’Àrea de Màrqueting aquest curs 
ha estat desenvolupar el projecte UVic Alumni (l’As-
sociació d’Antics Alumnes de la Universitat de Vic). És 
l’entitat que agruparà i permetrà mantenir el contacte 
amb les diferents generacions d’antics alumnes de les 
facultats de la UVic, tindrà cura de la seva trajectòria 
professional i els oferirà serveis i avantatges que si-
guin del seu interès. 
Aquest any com a novetat s’ha creat la figura del 
Comunity Manager que és qui s’ocupa de mantenir, 
dinamitzar i crear els espais socials de la UVic. Amb la 
finalitat de gestionar bé i de forma estratègica aquests 
espais socials s’ha elaborat un Social Media Plan. 
També s’ha donat suport en l’organització de totes les 
activitats realitzades en el marc del 15è aniversari, les 
més destacables són les conferències del Dr. Valentí 
Fuster, de la periodista Mònica Terribas i l’acte d’inves-
tidura del primer Doctor Honoris Causa de la Universi-
tat de Vic a l’escriptor Emili Teixidor. 
Una novetat rellevant d’enguany ha estat l’obertura de 
l’Espai UVic, una oficina d’informació i orientació de la 
Universitat de Vic a la ciutat de Barcelona, que vol ser 
un punt de referència per als futurs estudiants i altres 
col·lectius d’interès de Barcelona i l’àrea metropolitana. 
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En matèria d’acreditació, l’Àrea de Qualitat ha gesti-
onat l’adhesió de la UVic a tres xarxes universitàries 
internacionals com a membre de ple dret: EUA (Eu-
ropean University Associacition), EPUF (Euromed 
Permanent University Forum) i GUNI (Global Univer-
sity Network for Innovation). 
Pel que fa a les acreditacions del PDI, s’ha dut a ter-
me un pla de seguiment personalitzat pel qual l’Àrea 
de Qualitat ha promogut 65 entrevistes i assessora-
ments entre el professorat doctor no acreditat, i té 
previst realitzar-ne 20 més, fins a completar el total 
del personal.  D’altra banda, s’ha treballat en l’ampli-
ació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat 
als programes de Formació Continuada i Doctorats. 
Conjuntament amb l’Àrea d’Infraestructures i Ser-
veis Generals i l’Àrea TIC, s’ha dissenyat un nou canal 
d’atenció de queixes i suggeriments per als mem-
bres de la comunitat universitària, que en aquests 
moments està en fase de producció. 
Finalment, s’ha iniciat un projecte a mig termini per 
orientar i millorar la gestió per processos de la Uni-
versitat. 

ÀREA DE GESTIÓ ACADÈMICA
Ofereix servei i atenció personalitzada a la comuni-
tat universitària i actua com a delegació de l’Oficina 
d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.  
Dades rellevants del curs 2011-12:

·   5000 estudiants matriculats a grau, estudis de 1r 
cicle, de 1r i 2n cicle i de 2n cicle, màsters i docto-
rats.

·  2600 estudiants matriculats a l’Aula L3 de Formació 
Continuada.

·   Gestió de més de 3000 beques de les quals més del 
50% són del Ministeri d’Educació i més d’un terç de 
l’Ajut UVic – Generalitat de Catalunya, entre d’altres.

·  Tramitació de més de 1000 títols d’ensenyaments 
oficials.

ÀREA DE QUALITAT

·  Expedició de més de 1000 certificats acadèmics 
oficials.

·  Gestió de més de 1900 carnets UVic. 
S’ha treballat en l’adaptació a l’EEES amb el desplega-
ment de 21 graus, 7 màsters universitaris i 6 doctorats. 
Això ha implicat haver d’adaptar progressivament els re-
cursos, processos i documents administratius a la nova 
ordenació universitària i s’han fet canvis en la gestió de 
processos. També s’ha treballat per a l’extinció de les 
titulacions d’ordenacions anteriors. En definitiva, l’AGA 
ha realitzat la gestió dels procediments administratius 
i acadèmics de 65 titulacions universitàries de grau, 1r 
cicle, 1r i 2n cicle i 2n cicle, màster i doctorat.
Pel que fa a la Formació Continuada, es treballa en el 
procés de millora contínua de revisió, redefinició i auto-
matització de processos. 
En gestió de beques s’han gestionat un 7% més de 
sol·licituds. Aquest fet ha suposat donar més atenció a 
l’usuari respecte a la tramitació, la resolució i la gestió 
d’al·legacions. 
L’Àrea de Gestió Acadèmica també actua com a delega-
ció de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. 



Memòria del curs acadèmic 2011-2012  25

SERVEIS

OFICINA TÈCNICA OTRI
Enguany s’ha consolidat l’oficina tècnica OTRI, com a 
òrgan de suport i gestió de l’activitat investigadora, de 
transferència de coneixement i de divulgació científi-
ca. Aquest procés ha culminat amb el reconeixement 
de la Unitat de Divulgació Científica com a Unidad de 
Cultura Científica (UCC+i) de la FECYT, i amb el reco-
neixement de la Unitat de Valorització de la UVic com 
a Unitat de Valorització d’ACC1Ó.

SERVEI D’AUDIOVISUALS
S’ha donat suport a 2.323 estudiants per fer 
realitzacions videogràfiques, fotogràfiques i de so.
S’ha incorporat el programa Millenium per a les 
reserves de material i s’han registrat 7.633 préstecs. 
En aquests moments al Canal UVic hi ha uns 284 
vídeos, 171 àudios i 16 àlbums amb 301 fotos.
Jordi Molet s’ha incorporat com a fotògraf en 
substitució de Francesc Macià, en excedència. 

Produccions audiovisuals externes 
·  Commemoratiu dels 25 anys de Cures Pal·liatives, 

Hospital de la Santa Creu.  
· Campanya de Nadal per a CentreVic.
· Fundació Albert Bosch, Noel Alimentària.
· Lipbub de Nadal, Escola Estel.
· Cloenda del Congrés de Cures Pal·liatives a Vic.

 Videoconferències, instal·lacions i reparacions
· Suport tècnic a les videoconferències:
· Pla especial amb Rosa Sensat, per a la FETCH. 
· Màster en Educació Inclusiva, per a la FETCH.
·  Instal·lació de  projectors i sistemes de so de dues 

sales de reunions, CEES i diverses aules.
·  Instalació d’un sistema multicàmera i enregistra-

ment en DVD a l’Aula Mercè Torrents 
· Instal·lació de micròfons sense fils a diverses aules.
· Instalació de tres pissares digital interectives.
· Instalació audiovisual de l’Espai UVic BCN.
· Enregistraments de falques i programes radiofònics
· Fotografies per a les matrícules dels estudiants.
· 42  reparacions d’aparells i material audiovisual.

ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
Tasques més destacades:
·  Instal·lació i posada en funcionament del repositori 

digital UVic. 
· Posada en funcionament del Moodle.
·  Incorporació de Miquel Serralta a l’Àrea PGU/SAP/

DWH.
·  Adaptacions necessàries del Programari de Gestió 

Universitària i el Campus Virtual, per obrir als estudi-
ants una fase de Tria de Mencions i Itineraris per als 
estudis de Grau.

·  Instal·lació d’un enllaç de radiofreqüència amb tec-
nologia Wifi entre els campus.

·  Millora de l’estructura troncal de la xarxa interna de 
la UVic, adquirint nova electrònica de comunicacions.

·  Participació en la definició del que serà un nou Cen-
tre de Procés de Dades (CPD) a l’espai VIT Vic. 

· Preparació signatura d’un conveni amb Guifi.
·  Renovació d’equips dels servidors i creixement en l’ús 

de la tecnologia de virtualització. 
·  Obertura d’un espai a la xarxa per crear i gestionar 

espais web.
·  Posada en funcionamentd’un servei de video-stre-

amnig que permet emetre activitats de la UVic en 
directe per Internet.
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SERVEIS LINGÜÍSTICS

Durant el curs 2011-12, en l’àmbit de la formació en 
llengua catalana s’han ofert dos cursos intensius 
d’una setmana de durada per a estudiants 
internacionals (estudiants d’intercanvi i estudiants 
reglats de la FCSB), amb una assistència de 87 
persones, tres cursos extensius quadrimestrals 
per a aquest mateix públic, amb una assistència 
de 18 persones, i un curs extensiu per a estudiants 
castellanoparlants, amb una assistència total de 7 
persones. Al final d’aquests cursos, alguns estudiants 
de programes d’intercanvi s’han presentat a l’examen 
oficial de nivell bàsic que convoquen els Serveis 
Lingüístics de la UVic i l’han superat amb èxit.

Aquest any també s’ha continuat el programa de 
formació i acreditació en llengua catalana per a 
professorat i personal d’administració i serveis. Dins 
d’aquest programa han assistit a cursos 22 persones, 

de les quals 18 s’han acreditat amb el nivell de 
suficiència (15 professors i 3 membres del personal 
d’administració i serveis).

Pel que fa a la correcció, traducció i interpretació, 
s’han corregit aproximadament 35.275 paraules 
(9.702 en català, 31.309 en castellà i 2.572 en anglès), 
i se n’han traduït aproximadament 67.228 (24.329 
a l’anglès, 32.570 al castellà i 10.329 entre altres 
llengües).

En l’àmbit de la dinamització lingüística, i en 
col·laboració amb l’Àrea de Relacions Internacionals, 
s’han organitzat activitats d’acollida per als 
estudiants internacionals de la UVic i una visita per 
a estudiants Erasmus d’altres universitats catalanes 
en col·laboració amb la resta de Serveis Lingüístics 
universitaris a la tardor, amb l’assistència d’un total 
de 32 persones.

SERVEIS

ESCOLA D’IDIOMES

Enguany tenim l’àmplia l’oferta formativa en set 
llengües amb cursos realitzats a l’Escola d’Idiomes a 
Vic i a l’escola BAU a Barcelona, així com la formació 
a l’empresa, els cursos intensius en el marc de la 
Universitat d’Estiu de la UVic (UEV) i els exàmens 
d’acreditació, principalment en anglès i espanyol. 

En aquest apartat l’Escola d’Idiomes ha gestionat 
627 alumnes, el que significa un increment del 
24% respecte al curs 2010-12. A més en els cursos 
intensius de la UEV 2012 hem tingut 100 alumnes, un 
nou rècord de matrícula.

D’altra banda, l’Escola d’Idiomes ha aconseguit 
l’acreditació per expedir certificats de domini d’anglès 
de nivell B1 segons el model del l’Associació de 
Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior 
(ACLES). D’aquesta manera els certificats seran 
reconeguts per les universitats espanyoles.

El mes de juny es va fer la primera convocatòria per 
acreditar el nivell B1 a la qual es van inscriure 47 
persones. L’examen es va fer el mateix dia a la UVic i a 
BAU. Un 70% dels inscrits era alumant de la UVic, un 
21% alumnat de BAU i un 9% estudiants externs.

Actualment, l’Escola d’Idiomes de la UVic treballa 
amb els centres de llengües de la resta d’universitats 
catalanes per tal d’elaborar una prova conjunta 
per acreditar el nivell d’anglès. Les primeres 
convocatòries d’aquesta prova s’han de realitzar ja el 
2013. 

A més, l’Escola d’Idiomes col·labora intensament 
amb l’Àrea de Relacions Internacionals tant per 
avaluar i assessorar els estudiants que marxen en 
els programes de mobilitat com per anivellar i oferir 
cursos d’espanyol i de llengües estrangeres als 
estudiants que arriben a la UVic.
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Tramitació de 35 transferències equivalents a un total 
de 340 caixes, 60 peticions de consulta i préstec amb 
un total de 83 expedients consultats, 21 sol·licituds 
de reactivació d’expedients, amb un total de 1.071 
expedients reactivats (de setembre de 2011 a juliol de 
2012); coordinació, recollida i destrucció certificada 
de 4.162,7 Kg de documentació en format paper i 4,3 
Kg de suports digitals.

Jornada de Portes Obertes i mostra de documents al 
servei de GDiA, en el marc de la Setmana Internacional 
dels Arxius (juny 2012). 

Eumo Editorial
Aquest curs, Eumo Editorial, amb la implicació de la 
Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes, 
ha rellançat la línia escolar amb nous projectes 
curriculars per a l’educació primària.

Eumogràfic
El 5 de juliol Eumogràfic va aconseguir tres premis 
Bronze a la gala Laus 2012 a Barcelona. Els 
premis van ser, en la modalitat de llibre complet: 
Preposiciones indecentes d’Adicciones Porquesí; en la 
modalitat de cartells:  Aurora Crew&Visual Brothers 
d’Aurora Records; i en la modalitat d’element de 
promoció: Targetes Adicciones Porquesí. 

GESTIÓ DOCUMENTAL I ARXIU EMPRESES VINCULADES

L’estreta col·laboració amb el CIFE per preparar una 
oferta formativa en llengües estrangeres va donar 
ja els seus fruits en un curs ofert al professorat 
amb l’objectiu de presentar ponències en anglès en 
congressos internacionals. A més, de cara al curs 
2012-13, el personal de la UVic tindrà la possibilitat 
de fer cursos d’anglès semipresencials, amb treball 
autònom on line, tutoritzat per professores de l’Escola 
d’Idiomes i classes de conversa presencials. Aquesta 
oferta, que es vol que s’integri en el pla de formació 

del personal i que tingui continuïtat permetrà 
augmentar el nivell d’anglès dels treballadors de la 
UVic d’una forma flexible, autònoma però al mateix 
temps guiada per professionals.

Finalment destacar l’aprovació del Pla de Llengües 
pel Consell de Direcció d’Universitat, resultat 
d’un treball intens dut a terme per la secretària 
general, els  Serveis Lingüístics, l’adjunt per a la 
Internacionalització i el director de l’Escola d’Idiomes. 
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Inauguració del curs
El 28 d’octubre va tenir lloc a l’Aula Magna de la UVic 
l’acte acadèmic d’inauguració del curs 2011-12, que 
enguany comptava amb la presència del Conseller de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Ferran 
Mascarell. L’acte va incloure la presentació de la vide-
omemòria de les activitats del curs passat, produïda 
pel Servei d’Audiovisuals de la UVic, seguida de la lliçó 
inaugural “Caires de l’edició catalana en el segle XX”, 
que va impartir el Dr. Manuel Llanas, professor de la 
Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes i 
de la Facultat d’Empresa i Comunicació. A continuació 
es va lliurar la Medalla Institucional de la Universitat 
de Vic a l’Hospital de la Santa Creu i al Consorci Hospi-
talari de Vic pel suport que han donat a la UVic al llarg 
dels anys. També es varen concedir les insígnies de 
la institució a les persones que enguany s’han jubilat 
i els premis extraordinaris als estudiants amb millor 
expedient acadèmic de la seva promoció.

Nomenaments i acords del Patronat de la FUB
En la seva reunió plenària de 27 d’octubre de 2011 el 
Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB) 
va fer el nomenament i acceptació del nou patró 
representant del municipi adherit a la Fundació: Sr. 
Robert Fauria Danés, alcalde de Sant Hilari Sacalm, 
i el nomenament i acceptació del Sr. Joan Boix Sans, 

director general de Noel Alimentària, com a nou patró 
designat, conjuntament, pel president i el vicepresi-
dent del Patronat. També va aprovar el nomenament i 
acceptació del Sr. Josep Terradellas Cirera com secre-
tari adjunt de la FUB.
Per tal d’aconseguir una major implicació dels seus 
membres en la gestió de la institució, el Patronat va 
acordar la creació de les següents comissions: 

·  Comissió de Mecenatge. President Sr. Oriol Guixà

·  Comissió de Polítiques de Personal. President Dr. 
Josep M. Arimany

·  Comissió de Qualitat. President Sr. Joan Font

·  Comissió Econòmica i d’Infraestructures: President 
Sr. Josep M. Corominas

També es va acordar signar un acord pel qual Partec 
cedeix a la FUB l’ús de part de les instal·lacions re-
habilitades de la Casa de Convalescència per tal de 
poder-hi dur a terme activitats docents, d’impuls a 
l’emprenedoria.
En la seva reunió plenària del 26 de març de 2012 el 
Patronat va aprovar la creació de la Càtedra de Cures 
Pal·liatives, en el marc del conveni entre la UVic i l’Ins-
titut Català d’Oncologia amb l’objectiu de promoure 
projectes de recerca i polítiques d’actuació per mi-
llorar l’atenció pal·liativa a persones amb malalties 
avançades, en col·laboració amb les entitats sanitàri-

ACTIVITAT INSTITUCIONAL

Joan Boix Sans Robert Fauria Danés Lliurament de la Medalla Institucional a l’Hospital de la Santa Creu
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es de l’entorn. També es va aprovar el nomenament del 
Dr. Xavier Gómez-Batiste com a director de la Càtedra.
També es va aprovar el nomenament del Dr. Jordi Villà 
Freixa com a director de l’Escola Politècnica Superior.
Així mateix es va acordar iniciar els tràmits, conjunta-
ment amb Hospital General de Vic, de reconeixement 
d’aquest centre com a hospital universitari.
El 30 d’abril de 2012 la Comissió Executiva del Patro-
nat va ratificar l’acord que es va signar aquell mateix 
matí entre la Direcció i el Comitè d’Empresa que va 
permetre presentar i aprovar el pressupost de l’exer-
cici 2011-2012 equilibrat –amb la previsió d’un lleuger 
superàvit de 27.357 euros.
Els membres de la Comissió Executiva van expressar 
la seva satisfacció pel resultat de l’acord i van felicitar 
a tots els representants que van intervenir en la nego-
ciació, tant de la Direcció com del Comitè d’Empresa, 
i van expressar el seu reconeixement a l’esforç que 
aquest acord ha suposat per a tot el personal de la 
UVic.

Inauguració del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials
El 2 de març va tenir lloc la presentació del nou Centre 
d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS), que té per ob-
jectiu aglutinar i coordinar la formació, la recerca i la 
transferència de coneixement en l’àmbit dels serveis 
sanitaris, socials i sociosanitaris.
El Centre, coordinat per Anna Bonafont, està integrat 
per tres càtedres, el Dixit Vic, centre de documentació 
i dinamització dels serveis socials, i el Sírius Vic, cen-

tre per a l’autonomia personal. L’acte va comptar amb 
la presència de l’Hble. Conseller de Benestar Social i 
Família, Josep Cleries;
l’alcalde i president de la Fundació Universitària 
Balmes, Josep M. Vila d’Abadal; el rector de la UVic, 
Jordi Montaña, i Marta Otero, vicerectora de Recerca i 
Transferència de Coneixement.

Emili Teixidor, primer Doctor Honoris Causa
El 23 de febrer va tenir lloc a la Universitat de Vic l’acte 
solemne d’investidura de l’escriptor i pedagog Emili 
Teixidor i Viladecàs com a primer Doctor Honoris Cau-
sa. Francesc Codina, degà de la Facultat de Ciències 
Humanes, Traducció i Documentació, en va fer l’apa-
drinament, i Ricard Torrents, president del Consell 
Consultiu, en va fer l’encomi.
En el seu discurs d’acceptació, Emili Teixidor va fer 
una defensa de la Universitat i de les disciplines que 
conformen les Humanitats com a espai de reflexió
imprescindible en els temps tecnològics i precipitats 
que vivim.

Acords per consolidar l’equilibri pressupostari
A finals de març la direcció i el comitè d’empresa de la 
UVic van arribar a un acord per complir amb els objec-
tius d’assoliment i consolidació de l’equilibri pressu-
postari de la Universitat. L’acord implica bàsicament la 
congelació salarial per als cursos 2010-11, 2011-12 i 
2012-13, i la retenció d’un 2,5% de les retribucions des 
de setembre de 2011 fins a final del curs 2012-2013.

Acte d’investidura d’Emili Teixidor com a primer Doctor Honoris Causa.Inauguració del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials
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•	 El Consell General de la Xarxa Vives d’Universitats 
es va reunir el 28 de febrer a la Universitat Jaume I 
per elegir president el rector de la Universitat de Vic, 
Jordi Montaña, en haver-se complert el semestre 
de presidència del rector de l’UJI, Vicent Climent. 
El Consell General és l’òrgan de govern de la Xarxa 
Vives, un espai universitari que permet coordinar 
la docència, la recerca i les activitats culturals i 
potenciar la normalització de la llengua pròpia. 

•	 El 15 de maig la Universitat de Vic va inaugurar 
un espai d’informació i orientació a la ciutat de 
Barcelona, al carrer Pintor Fortuny, número 10. 
L’espai, a més de donar un servei d’atenció als futurs 
estudiants i a les seves famílies, també serà el punt 
de referència permanent de la Universitat de Vic a la 
capital de Catalunya. 

•	 El 21 de maig el president de la Generalitat 
de Catalunya, Artur Mas, va presidir l’acte de 
commemoració dels 15 anys del reconeixement de 
la Universitat de Vic, just el dia que, quinze anys 
enrere, el Ple del Parlament de Catalunya donava 
el vistiplau al seu reconeixement, amb l’acord de 
totes les forces polítiques. El president Mas va fer 

un reconeixement a la ciutat per haver sabut fer 
“pinya” al voltant d’un projecte que “compta amb 
antecedents ben arrelats  en la història de la ciutat 
i en la memòria col·lectiva”.

•	 El 29 de maig va tenir lloc a la UVic la presentació 
de la nova Càtedra de Cures Pal·liatives ICO/
UVic, que dirigeix el Dr. Xavier Gómez-Batiste. 
El conseller de Salut, Boi Ruiz, va aprofitar el 
seu parlament per fer una defensa d’un sistema 
nacional basat en la salut, en detriment d’un model 
basat en la malaltia.

•	 El 14 de juny es va inaugurar oficialment la 
Universitat d’Estiu de Vic a la Sala de la Columna 
de l’Ajuntament de Vic amb un homentage a 
l’Associació de Disminuïts Físics d’Osona (ADFO). 
L’encomi va anar a càrrec de la professora Anna 
Bonafont.

•	 El cardiòleg Valentí Fuster va ser a la UVic 22 de juny 
per pronunciar la conferència “Universitat, salut i 
edat”, en el marc de les activitats de commemoració 
del 15è aniversari de la UVic. El rector Jordi Montaña 
va presidir l’acte i el Dr. Antoni Bayés de Luna, va 
presentar el conferenciant.

ACTIVITAT SOCIOCULTURAL

Activitat social

Acte commemoratiu del 15è aniversari de la Universitat de Vic El conseller Boi Ruiz va inaugurar la Càtedra de Cures Pal·liatives
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•	 El 10 d’abril es va presentar a la Biblioteca Dos 
Rius de Torelló el llibre Les noces del cel i l’infern, 
de William Blake, en versió catalana de Segimon 
Serrallonga, editat per Cafè Central / Eumo 
Editorial. La presentació va anar a càrrec de 
Francesc Codina, coordinador de l’Aula Segimon 
Serrallonga i curador d’aquesta edició. També van 
intervenir Víctor Sunyol, editor de Cafè Central i 
Víctor Bocanegra i Miquel Mestres van fer una 
intervenció musical sobre poemes de William Blake 
i Segimon Serrallonga.

•	 L’1 i 2 de juny la UVic va acollir l’onzena Mostra 
Transversal de Teatre Universitari, que va comptar 

amb la participació de les universitats de Lleida, 
Girona, Vic i Autònoma de Barcelona. La Universitat 
de Vic estrenava “Deriva Mussol”, un projecte de 
recerca en art i participació a l’espai públic. Aquesta 
és la tercera  vegada  que  la Universitat de Vic acull 
aquesta mostra itinerant de petit format.

•	 El 19 de juny, es van donar els guardons de la 14a 
edició dels “Premis Universitat de Vic als millors 
treballs de recerca d’estudiants de Batxillerat 2012”. 
Es van premiar 32 treballs de 31 centres diferents. 
El total de treballs presentats foren 199, procedents 
de 112 centres de tot Catalunya, Andorra i les Illes 
Balears.

Activitats artístiques i culturals

•	 La revista de poesia Reduccions, vinculada a la 
Universitat de Vic i produïda per Eumogràfic, arriba 
al número 100 després de 35 anys d’existència. 
Aquest número especial té com a tema central la 
llengua i la poesia i inclou una Declaració sobre la 
llengua. El 28 de juny se’n va fer la presentació a 
l’Institut d’Estudis Catalans i el 21 de setembre a 
l’Ajuntament de Vic.

•	 El 19 de juny va morir l’escriptor i pedagog Emili 
Teixidor, nascut a Roda de Ter el 1933, primer Doctor 
Honoris Causa de la UVic i membre del Consell 
Consultiu de la Fundació Universitària Balmes.

•	 El 13 de juliol, en el marc de l’acte de cloenda del 
curs 2011-2012 celebrat a la UVic, la Xarxa Vives va 
concedir la Medalla d’Honor a la professora Maria 
Antònia Canals i a l’editor Eliseu Climent.

Conferència de Valentí Fuster Els guardonats en els premis de recerca d’estudiants de batxillerat 2012
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