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El Nobel James Watson amb els
estudiants de Biotecnologia de la

Universitat de Vic

El 25 de maig, aprofitant la seva esta-
da a Catalunya, ja que el dia abans havia
estat investit Doctor Honoris Causa
per la UAB, va visitar la UVic James
Watson, un dels científics més impor-
tants del món, convidat pel cardiòleg
Antoni Bayés.

Nascut el 1928 a Chicago, és bioquí-
mic i genetista. El 1951 va trobar-se
amb M. Wilkins. A Cambridge va col-
laborar amb F. Crick en la investigació
de l’estructura de l’ADN i el 1953 en va
descobrir els components essencials.

James Watson, Francis Crick i Mau-
rice Wilkins van ser els descobridors de
la doble hèlix de l’ADN, que els féu me-
reixedors del Premi Nobel de Medicina
i Fisiologia el 1962. 

Posteriorment James Watson va tre-
ballar a l’Institut Tecnològic de Ca-
lifòrnia i a Harvard, on fou professor de
bioquímia i biologia molecular. Va
contribuir a desxifrar el ‘codi genètic’,
que transfereix el codi ADN a les es-
tructures cel·lulars formadores de pro-
teïnes. El 1968 va passar a dirigir el La-
boratori de Biologia Quantitativa de
Cold Spring Harbor (Long Island).

Watson ha estat el principal impulsor,
els anys 80, d’un projecte que posaria
les bases d’una nova revolució biomèdi-
ca, el projecte Genoma Humà. 

El pas de James Watson per la Univer-
sitat de Vic va consistir en una visita
institucional i una conversa amb els es-
tudiants a l’Aula Magna.

El Patronat de la FUB aprova per
unanimitat el Pla Estratègic 2005-

2010 de la UVic

En la seva reunió del 6 de juny, el Pa-
tronat de la Fundació Universitària
Balmes, entitat titular de la Universitat
de Vic, va aprovar per unanimitat el
Pla Estratègic 2005-2010 de la UVic.
Tant el Patronat com el Consell de Di-
recció varen felicitar a tota la comuni-
tat universitària per aquest projecte de
futur que s’ha definit amb la participa-
ció de tots els estaments universitaris.
El Pla Estratègic 2005-2010 de la Uni-
versitat de Vic ha estat una labor com-
plexa de dos anys de durada dirigida
per l’Oficina del Pla Estratègic amb el
Dr. Miquel Caballeria al capdavant, i
que ha comptat amb la col·laboració
directa de Francesc Iglesies, Sandra
Fumanya i Núria Solé. Ara el Pla és en
procés de traducció al castellà i a
l’anglès per tal de fer-ne la publicació i
la difusió corresponents.

El Dr. Watson voltat d’estudiants i professorat de Biotecnologia davant de l’edifici Torre dels Frares de la UVic
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Concurs Fotogràfic de Medi Ambient

El 16 de juny, es va fer públic el vere-
dicte del III Concurs Fotogràfic de
Medi Ambient organitzat per l’Escola
Politècnica Superior. S’hi presentaren
36 fotos que es podran veure exposades
fins al 15 de juliol al Vestíbul de l’Edifi-
ci Torre dels Frares. Els guanyadors són
Carles Bruguera, Arnau Campey, Isa-
ac Gervilla, Adrià Rodríguez, Enric
Bisbe, Àngel Serra, Toni Tort i Daniel
Nichols.

Màster en Pedagogia Terapèutica

L’Institut Superior d’Estudis Psicolò-
gics (www.isep.es) ha incorporat el
Màster en Pedagogia Terapèutica a la
seva oferta formativa del proper curs
acadèmic 2005-06 a les seus de Valèn-
cia i Saragossa. Aquest curs de dos
anys, impartit amb el reconeixement
de la UVic, s’adreça als professionals de
l’educació d’infants amb necessitats
educatives especials, per proporcionar-
los una preparació actualitzada sota els
principis de l’aprenentatge significatiu
i d’atenció a la diversitat.

Aquest màster s’afegeix als de Logo-
pèdia i en Intervenció en Dificultats de
l’Aprenentatge.

Concert de Sant Jordi

El 23 d’abril va tenir lloc el Concert de
Sant Jordi organitzat conjuntament
per la UVic i l’Ajuntament de Vic, amb
la col·laboració de la parròquia de la
Pietat. L’obra principal del concert va
ser la Missa de la coronació, de W.A.
Mozart, interpretada per l’Orquestra
Universitat de Barcelona, l’Schola
Cantorum Universitaria Barcinonen-
sis i la Coral Regina.

Montsuar, Lleida. Arquitectura i indús-
tria a Torelló, segles XIX i XX, Mireia
Trias Freixa. La Salle Manlleu. Un món
de titelles, Maria Codina Casellas, Nina
Viladrich Iglesias. IES Lluís de Pegue-
ra, Manresa. Vint-i-dos contes i l’esoteris-
me, Esther Beyret Bustos. IES Frederic
Martí Carreras, Palafrugell. Todo sobre
ellas. Aproximación a Todo sobre mi ma-
dre, Eva Ortega i Puig. IES Abat Oliva,
Ripoll. La música: font de plaer i desen-
volupament, Clara Aliaguilla i Cortina.
IES Quercus, Sant Joan de Vilatorrada.
El teatre amateur a Osona, Alba Casas.
Sant Miquel dels Sants, Vic. 

El premi Narcís Feliu de la Penya re-
caigué en: Som el que mengem, Cristina
Verdú i Moreno, Alexia Carrasco Mi-
ró. Escola Pia de Granollers. Memòries
contra el silenci, Helena Masó Cama-
cho. IES Manuel Blancafort, La Garri-
ga. Hotel Arigua Blava: el triomf d’una
empresa familiar, Georgina Garcia
Martínez. IES Frederic Martí Carreras,
Palafrugell. El gos pigall, un suport per a
la mobilitat del deficient visual, Anna
Coma Reche. Nostra Senyora del Car-
me, Ripoll. Còdol-Dret Vida d’una
colònia industrial, Raquel Castellà Pe-
rarnau. Escorial de Vic. El daltonisme a
l’escola, Olivia Tort Regàs. IES Mont-
soriu, Arbúcies.

El premi Osona contra el Càncer re-
caigué en el treball: El càncer de pulmó,
d’Alba Martín, Sant Miquel dels Sants,
Vic. 

El 9 de juny tingué lloc a l’Aula Mag-
na l’acte de lliurament dels Premis
UVic als millors treballs de recerca
d’estudiants de Batxillerat 2005. En
aquesta setena edició s’hi han presen-
tat 136 treballs i se n’han premiat 19
de 16 centres, fets per 21 persones, de
les quals 20 són noies.

Coincidint amb l’acte de lliurament
de premis es va presentar la web Uni-
versitat-Secundària, una eina a disposi-
ció dels centres de secundària amb l’ar-
xiu dels treballs de recerca presentats a
les diferents edicions dels Premis. 

L’acte, presidit pel rector de la UVic,
va comptar amb la presència del direc-
tor general de Recerca, Sr. Francesc
Xavier Hernàndez, i del representant
de l’Associació Osona Contra el Càn-
cer, Sr. Eduard Batiste-Alentorn.

El premi Abraham Cresques recaigué
en els treballs: Les papallones, Carla
Minguet Parramona. IES Almatà Ba-
laguer. La vida en un formiguer, Irene
Rodríguez Antúnez. IES Baix Em-
pordà, Palafrugell. Coves de Collsaca-
bra, Eduard Gutiérrez. IES Miquel
Martí Pol, Roda de Ter. Jo em porto
l’oli. Estudi sobre els olis. Aplicació cu-
linària i reciclatge, Ester Vilarrassa
Gustems. Escorial de Vic.

El premi Ferran Sors recaigué en: Dis-
seny gràfic, Blanca Puig Barañac. St.
Georges School, Fornells de la Selva. La
guitarra, clàssica amiga de sis cordes,
Laura Fontanals Clop. IES Manuel de

7ens Premis de recerca de batxillerat



El professor Moisès Serra llegeix la
tesi de doctorat

Moisès Serra i Serra, professor del
Departament d’Electrònica i Teleco-
municacions de l’Escola Politècnica
Superior, va defensar el 15 de maig, a la
Universitat Autònoma de Barcelona, la
tesi Prototipatge Ràpid de la Capa Física
d’OFDM: cas HiperLAN/2, per la qual
va obtenir la qualificació d’Excel·lent
“cum laude”. El professor Serra va de-
senvolupar la tesi al Departament de
Microelectrònica i Sistemes Electrò-
nics de la Universitat Autònoma de
Barcelona sota la codirecció del Dr.
Jordi Carrabina i Bordoll (UAB) i del
Dr. Pere Martí i Puig (UVic). Cal es-
mentar que aquesta tesi ha estat fruit
del grup de recerca Codisseny Hardwa-
re/Software de la Universitat de Vic. El
tribunal era format pels doctors Lluís
Terés i Terés (UAB), Lluís Ribas i Xir-
go (UAB), Jaume Piera i Fernández
(UPC), Vicens Parisi i Baradad (UPC)
i Carles Pous Sabadí (UDG).

La tesi consisteix en una nova meto-
dologia al nivell de sistema, que per-
met el prototipatge en dispositius lò-
gics programables de sistemes de
comunicació sense fils que utilitzen la
modulació OFDM. Cal destacar l’ex-
ploració i implementació de noves ar-
quitectures hardware per millorar al-
gorismes complexos en les cadenes de
l’emissor i receptor del protocol de co-
municació HiperLAN/2. En concret,
s’han proposat contribucions signifi-
catives per als mòduls de la IFFT/FFT,
equalitzador de canal, sincronitzador,
interleaver/deinterleaver i Viterbi.

Societat Verdaguer

El dia 28 de maig la Societat Verdaguer,
adscrita a la Universitat de Vic, va cele-
brar la reunió plenària de primavera a
Poblet. Altrament els 2 i 3 de juny Ricard
Torrents va assistir a Viena al Simposi
Internacional The Catalan and Occitan
Sociolinguistic Discourse Today on pre-
sentà la ponència Traduir emocions, tra-
duir paraules. Cap a una Traductologia
catalana. El simposi l’organitzava la
Universitat de Viena amb motiu del
60è aniversari del professor Georg
Kremnitz, director del curs interna-
cional de català/alemany que es du a
terme en col·laboració entre les uni-
versitats de Vic i de Viena. 

Visita dels estudiants de 3r de
Ciències Ambientals a Repsol YPF

El 3 de maig, els estudiants de 3r de
Ciències Ambientals van fer una visita
a la refineria de Repsol YPF de la Pobla
de Mafumet, acompanyats dels profes-
sors Consol Blanch i Albert Hueso.
L’activitat consistí en un seminari so-
bre les mesures de prevenció d’emis-
sions a l’atmosfera i dels riscos laborals.
Els rebé el director Andreu Punyet.

Diada Internacional d’Infermeria

El 12 de maig es va celebrar Diada
Internacional d’Infermeria sobre “No-
ves tecnologies aplicades a la Inferme-
ria: Experiències a la comarca d’Oso-
na”. Entre els ponents hi havia la
professora Montserrat Faro i respon-
sables de la Fundació Sant Jaume i de
l’Àrea Bàsica de Salut de Manlleu, de
l’Hospital de la Santa Creu, de l’Hos-
pital General i de la Clínica de Vic.

La professora Núria Arimany 
llegeix la tesi de doctorat

La professora del Departament
d’Empresa de la Facultat d’Empresa i
Comunicació Núria Arimany va llegir
el 29 d’abril la tesi doctoral Anàlisi
comptable de les Unions Temporals d’Em-
preses que obtingué un Excel·lent “cum
laude” del tribunal format pels ca-
tedràtics Vicente Montesinos Julve,
Vicente Cóndor López, Daniel Car-
rasco Díaz, Josep Vallverdú Calafell i
Ramón Martínez Tapia.

La tesi fa una revisió de la comptabi-
litat de les Unions Temporals d’Em-
preses en l’àmbit de les constructores
en el període 2001-03 per saber si la
informació comptable que presenten
és fidedigna i la responsabilitat social
davant de tercers queda prou coberta.
La metodologia de la investigació
consta d’una part teòrica, una part em-
pírica i d’unes conclusions d’entre les
quals destaca que la fórmula associati-
va de les UTE presenta una informació
comptable insuficient i dispersa de di-
fícil interpretació econòmica.Que les
UTE haurien de presentar uns estats
financers propis pautats des de la nor-
mativa mercantil i que haurien de tenir
personalitat jurídica pròpia davant de
tercers a tots els efectes. Que el con-
trol de les UTE hauria de millorar des
del punt de vista analític, financer i de
responsabilitats. Que les empreses que
hi participen  haurien de tenir present
la futura reforma comptable i que la
informació comptable de les UTE no
reflecteix la imatge fidel del patrimoni,
de la situació financera i dels resultats.
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Viatge d’estudiants d’Educació
Especial a Itàlia

Vint-i-vuit estudiants de segon i ter-
cer curs de Mestres d’Educació Espe-
cial, juntament amb tres professors de
la Facultat d’Educació, van fer una vi-
sita del15 al 17 de maig a diferents
centres educatius i laborals de Bolo-
nya. L’objectiu era conèixer com s’or-
ganitza la resposta educativa per als
alumnes amb necessitats educatives
especials en un context inclusiu com
ara Itàlia. Paral·lelament els estu-
diants van poder analitzar com s’or-
gantiza l’educació especial a Itàlia en
una sessió de treball amb els profes-
sors Nicola Cuomo i Cinzia de Pelle-
grin, de la Universitat de Bolonya.

Trobades Empresarials Vic 2005

El 7 de juny, tingué lloc la segona
Trobada Empresarials Vic 2005. Amb
el títol: “Comunicació Interna, una
altra eina de gestió”. 

Hi participaren Toni Puigví, cap de
Desenvolupament Comercial de Cai-
xa Manlleu, Jaume Llacuna, expert
en comunicació emocional i directiu
del Centre Nacional de Condicions
de Treball, Xavier Farrés, soci i direc-
tor del CAP El Remei, Miquel Pui-
greferut, director financer i de rela-
cions humanes de Proquímia i Jaume
Llacuna, directiu del Centre Nacio-
nal de Condicions de Treball 

Primera Fira Universitat-Empresa

El 19 de maig tingué lloc la primera
Fira Universitat Empresa de la Uni-
versitat de Vic. L’objectiu principal
era facilitar el contacte entre els estu-
diants d’últim any amb les empreses i
informar-los de les diferents opcions
que tenen en finalitzar els estudis:
Servei d’Inserció Laboral, Formació
Continuada, Autoempresa. Els alum-
nes podien lliurar els seus currículums
i conèixer els llocs de treball de les em-
preses participants.

Joan Puigcercós a la UVic

El divendres 10 de juny Joan Puig-
cercós va visitar la Universitat de Vic i
va ser entrevistat pels professors Jordi
Llavina i Gerard López amb la col·la-
boració dels estudiants de Periodisme
i Comunicació Audiovisual.

Vic View: drogues i sexualitat

Vic View és un punt d’informació i
assessorament sobre drogues i sexuali-
tat del projecte En Plenes Facultats, a
la Universitat de Vic, portat pels ma-
teixos estudiants. Aquests reben for-
mació i, sota la supervisió continuada
de professionals, realitzen accions de
tota mena per sensibilitzar i informar
a la població universitària dels efectes
i riscos del consum de les drogues i
d’altres temes relacionats amb la se-
xualitat. També es dóna resposta a
consultes anònimes via e-mail (epf@
fsyc.org). Per a més informació: www.
fsyc.org/epf.

Educació Social i centres 
penitenciaris

En el marc de l’assignatura optativa
“Acció Educativa en CRAES i Pre-
sons” de la Facultat d’Educació, el 23
de maig varen ser a la UVic el sotsdi-
rector de Tractament de la presó de
Quatre Camins, de La Roca del Vallès,
Jordi Torres, el coordinador d’educa-
dors socials, Javier Albillo, dos educa-
dors socials i tres interns convidats pel
professor Joan Sala Baiget. El 4 de
maig havia vingut Rosend Viñas, co-
ordinador d’educadors socials de la
presó Model de Barcelona.

Seminari de Formació de Mestres

Els dies 13 i 14 de maig va tenir lloc
a la Facultat d’Educació un seminari
de formació adreçat a mestres i pro-
fessionals en actiu sobre la interven-
ció psicopedagògica en el problemes
de convivència escolar. El curs va anar
a càrrec del professor Antonio Vallés
Arándiga de la Universitat d’Alacant i
van participar-hi d’un centenar de
professionals de la comarca i estu-
diants de la Facultat d’Educació.

Conferència del conseller
Salvador Milà

El 9 de maig, el conseller de Medi
Ambient i Habitatge, Salvador Milà,
va ser a la Universitat de Vic per pro-
nunciar la conferència “La transversa-
litat de les polítiques ambientals a
Catalunya”. Abans de la conferència,
el conseller Milà va fer una visita a les
instal·lacions universitàries i va signar
el llibre d’honor de la Universitat. 

Nominacions i premi per a 
Eumogràfic

Eumogràfic va obtenir tres nomina-
cions en els Premis Laus de Disseny i
Comunicació 2005. Els treballs no-
minats són el catàleg Paisatge després
de la Batalla, de la Panera, centre
d’art de l’Ajuntament de Lleida; la
creació i aplicació de la marca d’Ar-
quitectes Forgas i la memòria de Fira
de Barcelona.

Així mateix, el cartell de l’obra Mo-
rir? de l’Aula de Teatre de la UVic va
obtenir el primer premi de cartellística
Marc Martí en la seva 4a convocatòria.



Premis de Traducció Andreu Febrer

El 25 de maig el jurat del IX Premi de
Traducció Andreu Febrer (Núria
González, Jaume Macià, Núria Parés,
Miquel Pérez i Laura Santamari),
acordà atorgar el premi de traducció al
català a Guida Cussó Ventura per Una
altra noció d’autor, de Nicolas Che-
min, i un accèssit a Cristina Espuña
Bosquet per Alfred Hitchcock, fets i fa-
cetes, de Jörg W. Rühenbeck. Atorgar
el premi de traducció a l’espanyol a
Sergio Redondo Santos per La pala-
bra como imagen, de Georg Stefan
Troller, i un accèssit a Alfredo García
Espada per Minority Report: una visión
distópica, de Lester D. Friedman.

Mostra d’Arts Plàstiques i Visuals 

Primera mostra d’art dels professors,
estudiants i personal de serveis de la
Universitat de Vic, que han respost a la
crida Mostra’ns l’artista que portes dins.
L’exposició es compon de 32 treballs,
de pintura, escultura, fotografia, dis-
seny, vídeo i multimèdia. Es pot visitar
fins al 10 de juliol a l’Aula Polivalent.

Ajut a un projecte de recerca so-
bre Comunicació Audiovisual

El projecte de recerca Detecció i defi-
nició dels nous perfils professionals de
l’actual panorama audiovisual i mul-
timèdia català del Grup de Recerca
d’Interaccions Digitals de la Facultat
d’Empresa i Comunicació ha merescut
un ajut de 7.740 euros en la II Convo-
catòria d’ajuts a projectes de recerca
sobre Comunicació Audiovisual. L’ac-
te  tingué lloc el dijous 16 de juny al
Museu del Cinema de Girona.

Celebració del centenari de Solitud

Amb motiu del centenari de publi-
cació de la novel·la Solitud (1905-
2005) de Caterina Albert (Víctor Ca-
talà), el 30 de juny, a les 7 de la tarda,
tindrà lloc a l’Auditori de Caixa Man-
lleu de Vic la projecció de la pel·lícula
Solitud, basada en la novel·la, amb
una presentació prèvia a càrrec del di-
rector, Romà Guardiet, i de la Dra
Francesca Bartrina. L’Aula Segimon
Serrallonga ha organitzat l’activitat en
el marc dels actes culturals de la Uni-
versitat d’Estiu.

Anteriorment, el 12 de maig, la Cà-
tedra Unesco ja es va fer una presenta-
ció de Caterina Albert i la seva obra, a
càrrec de la Dra. Francesca Bartrina, i
una lectura dramatitzada de frag-
ments de la novel·la, a càrrec dels ac-
tors Francesc Ten i Sílvia Escuder i
del músic Xavier Pallàs.

Pilar Godayol va presentar Veus
xicanes a Itàlia

El 16 de juny la professora de la Fa-
cultat de Ciències Humanes, Traduc-
ció i Documentació Pilar Godayol va
ser a Bari per presentar la traducció
italiana d’Annalisa Taronna del llibre
Mericans e altri racconti. Voci chicane,
publicat inicialment a la col·lecció
Capsa de Pandora d’Eumo Editorial. 

3a edició de “La ciència feta pels
infants”

Els dies 19 i 26 de maig es va celebrar
a la Universitat deVic la 3ª edició de
“La ciència feta pels infants”, organit-
zada per la Facultat d’Educació i el
Centre de Recursos Pedagògics d’Oso-
na. Es tracta d’un congrés en el qual els
protagonistes són els nens i nenes d’in-
fantil i primària de diverses escoles de
la comarca d’Osona. En aquesta ocasió
hi participaren 13 escoles i un total de
557 nens i nenes.

5ens Premis a la Promoció de la
Salut

El 12 de maig es lliuraren els Premis a
la Promoció de la Salut de l’Escola
Universitària de Ciències de la Salut.
Hi hagué dos accèssits, un per al treball
Jocs d’identificació dels aliments, de Ra-
mon Bonet, Beatriz Luque, Xènia
Massa, Sergio Montes, Margarita Ri-
vas i Nicolau Roig, i un altre per al tre-
ball Passa-ho, de Jèssica Padilla, Jonàs
Oliva i Laura Ordoñez. El Premi recai-
gué en el treball Janjs, dels estudiants
Jaime Fortuño i Joan Fontanillas.

Qualitat i seguretat alimentària

L’octubre d’enguany comença, orga-
nitzat per la UVic i BTC el Postgrau en
qualitat i seguretat alimentària sistema
APPCC, adreçat a professionals del
sector alimentari i responsables de
qualitat. El sistema de formació és a
distància perquè cada persona pugui
marcar-se el seu propi ritme de treball.
Informeu-vos al tel. 93 881 55 00.
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Inserció laboral a Informació 
i Documentació

El 14 i 15 de d’abril, els professors Ri-
card Giramé i Joan-Isidre Badell del
Departament d’Informació i Docu-
mentació, van presentar el pòster La
inserción laboral de los diplomados en
Información y Documentación por la
Universitat de Vic a les 9as Jornadas
Españolas de Documentación “Info-
gestión” FESABID 2005, que es van
celebrar a Madrid.
El professor Giramé, va fer un estudi
descriptiu del grau, les característi-
ques i les condicions de la inserció en
el mercat laboral dels diplomats en
Informació i Documentació del qual
es desprèn que el 100% dels diplo-
mats enquestats treballen, i d’aquests,
un 72,2% té una feina relacionada di-
rectament amb els estudis cursats.

Conveni de col·laboració entre
la UVic i Alter Ego

Productora Alter Ego d’Esteve Rovi-
ra i Miquel Garcia, director i actor res-
pectivament de la sèrie El Cor de la
Ciutat produïrà una sèrie de dues  tele-
movies  d’una hora i mitja cadascuna
sobre la vida del bandoler Serrallonga
que es rodaria bàsicament a les Guille-
ries i el Collsacabra. El rodatge de la sè-
rie té un pressupost 4.000.000 d’euros
En aquest projecte, la UVic hi col·labo-
ra la realització del making of per part
del Servei d’Audiovisuals i amb la ces-
sió d’espais de plató per a la realització
de càstings . Aquest projecte està en fa-
se de preproducció i a l’espera que les
grans televisions s’hi impliquin. 

PuntJove

Pel juliol al PuntJove t’oferim un Curs
de cuina; un Curs d’iniciació a l’escalada;
un Taller de percussió, i un Curs de foto-
grafia digital. Informa’t: <puntjove@aj-
vic.net>, o tel. 93 889 1767. Pel juliol
hi ha dos concerts, el 21 a partir de les
22.30 h, a la Cava de Jazz (entrada gra-
tuïta) amb grups en directe, i el 25, a
partir de les 22.30 h., a la plaça del Pes,
la Nit de Percussió amb l’actuació de
Kabaoeter Tam’s i dels participants al ta-
ller de percussió.

Si vols anar de vacances tenim guies de
viatge, informació de països, trans-
ports, vols d’avió econòmics, etc. No
t’oblidis d’enviar-nos una postal. Po-
dràs guanyar una càmera digital. Les
bases són a <http://puntjove.ajvic.net>.

Jordi Pujol imparteix una con-
ferència a la UVic

El14 de juny Jordi Pujol va ser a
l’Aula Magna de la Universitat de Vic
per impartir-hi la conferència L’edu-
cació, els valors i la persona.

Matinal de conferències de Teràpia
Ocupacional

Enguany surt la cinquena promoció
de la Diplomatura de Teràpia Ocupa-
cional de l’Escola Universitària de
Ciències de la Salut, raó per la qual el
20 de maig tingué lloc una matinal de
conferències sobre els nous àmbits
d’actuació professional. Aquesta trob-
da acadèmica vol esdevenir un espai
d’intercanvi d’experiències entre estu-
diants, professionals i docents.

Víctor Bocanegra presenta disc

L’1 de juny el professor de la Facultat
de Ciències Humanes Traducció i Do-
cumentació Víctor Obiols, àlies Víctor
Bocanegra va presentar a l’Espai de
Barcelona el disc Bloc de lírica dura a
partir d’obra poètica de Pepe Sales
(1954-1994). El 1986 ja havien editat
Bocanegra U.

L’avaluació psicopedagògica

El professor Manuel Sánchez-Cano de
la Facultat d’Educació ha tingut cura,
amb Joan Bonals, de l’edició del libre
La evaluación psicopedagògica que de-
fensa que l’avaluació no és una tasca ex-
clusiva del psicopedagog o la psicope-
dagoga. Els diversos professionals que
intervenen en la situació educativa de
l’alumne són alhora avaluadors i agents
d’intervenció psicopedagògica. 

Ponència d’Anna Puig

El 20 de maig, la professora Anna
Puig va llegir la ponència “Promoció
d´actividad física al Centre d’Atenció
Primària Vic Nord. Programa Pilot” a
la XVIII Jornada de proves d’esforç i
funció cardiorespiratòria a la UAB.

XI Trobada de Centres d’Autoa-
prenentatge 

El 5 i 6 de maig va tenir lloc a la Uni-
versitat de Vic la XI Trobada de Cen-
tres d’Autoaprenentatge que organitza
anualment la Secretaria de Política Lin-
güística de la Generalitat de Catalunya,
amb l’objectiu de promoure l’intercan-
vi d’informacions i d’experiències entre
els professionals del sector.



c a m p u s

Campionats esportius universitaris

A l’abril i el maig tingueren lloc els
Campionats d’Espanya Universitaris a
Andalusia. A Màlaga del 27 al 30
d’abril i hi van participar els estudiants
Dani Morros, Laura Artigas, Bernard
Boronat i Bea Trèmols en volei platja;
Ruben Gallardo en bàdminton;
Montserrat Martinez en triatló i Felip
Andanuche en kàrate.Un segon cam-
pionat va tenir lloc a Granada del 8 al
10 de maig. La UVic hi va participar
en judo amb Gemma Casasayas, Alba
Iglesias, Laia Riu, Sergi Folch.

El darrer campionat va ser el d’atle-
tisme, a Màlaga del 13 al 15 de maig.
Els alumnes participants van ser Asun-
ción Garcia i Jorge Ignacio Silva.

També s’escollioren els millors espor-
tistes del Campionat de Catalunya
Universitaris del 2004-05. La UVic hi
fou representada amb: Elisenda Genís
Bardolet (BTT), Dídac Batlló Pedrals
i Nàdia Calamita Dubois (esquí), Eli-
sabet Fernández Currius (natació),
Juanqui Paredes Miguel (bàsquet) i
Josep M. Ordeig Malagon (hoquei).

El Grup de Recerca en Tecnologia
dels Aliments, a Burgos

Des del 29 de maig a l’1 de juny tingué
lloc a la Universitat de Burgos el III
Congrés Nacional sobre Ciència i
Tecnologia dels Aliments. El GRTA
de l’Escola Politècnica Superior hi va
participar amb la ponència Estudi com-
paratiu de l’aplicació de la tècnica cro-
matogràfica (CG-FID) i la tècnica
d’espectroscòpia d’infraroig proper (NIR)
a la determinació del perfil d’àcids gras-
sos en longissimus dorsi de porc, d’Anna
Maria Busquets i de Consol Blanch; i
les comunicacions Influència de les
variables de cocció en la conservació del
pernil cuit extra de Maria Teresa Piqué
i Alícia Domínguez, i Una experièn-
cia de formació inicial en anàlisis senso-
rial en la Llicenciatura de Ciència i
Tecnologia dels Aliments, de Consol
Blanch.

Universitat d’Estiu de Vic

El 22 de juny s’inaugura la desena
Universitat d’Estiu de Vic amb un ho-
menatge a la pedagoga M. Antònia
Canals, exprofessora de la Facultat
d’Educació, a la Sala de la Columna de
l’Ajuntamet de Vic. En farà l’encomi el
Dr. Antoni Tort.

Humor gràfic a Vic

Fins al 3 de juliol es pot visitar l’expo-
sició Humor Gràfic, una vacuna contra
la rabiosa actualitat a la Sala d’Art de
Caixa Manlleu a Vic, comissariada per
Toni Coromina, guionista de l’acudit
diari de La Vanguardia, que mostra ori-
ginals de nou humoristes gràfics.

Un any d’instal·lació fotovoltaica
a la Torre dels Frares

Pel maig va fer un any que es va po-
sar en funcionament una instal·lació
solar fotovoltaica a l’edifici Torre dels
Frares amb 20 plaques de silici poli-
cristal·lí de 165Wp cadascuna, con-
nectades a la xarxa elèctrica pública
mitjançant un ondulador de 2,5 kW.
Fins ara ha generat uns 4600 kWh ge-
nerats (l’equivalent al consum elèctric
mitjà de 2 famílies).

Com a dada interessant, cal consta-
tar l’obtenció aquest any de 1400 hores
equivalents de treball a 3,3kW (poten-
cia dels pannells) o, dit d’una altra
manera: 3,8 h/dia a 3,3 kW (12,6
kWh/dia).

Durant aquest any hem evitat l’emis-
sió a l’atmosfera per part de les centrals
termoelèctriques de 4 tones de CO2, 2
kg de SO2 i 0,5 kg de NO2. 

Nova etapa de l’Anuari Verdaguer

Amb un consell de redacció renovat, al
qual s’han incorporat Enric Gallén i
M. Àngels Verdaguer, que exercia les
funcions de secretària, i amb un comitè
científic creat de nou, constituït per
deu especialistes, entre els quals Fran-
cesc Codina i Ricard Torrents, l’Anua-
ri Verdaguer, publicació impulsada per
la Societat Verdaguer, inicia una nova
etapa. L’objectiu a partir d’aquest nou
volum, el dotzè, és potenciar l’anuari
com a revista científica dedicada als es-
tudis literaris del segle XIX. Eumogràfic
és responsable del disseny i de la ma-
queta d’aquesta nova etapa.
L’Anuari Verdaguer (12-2004), en
336 pàgines, manté l’estructura de les
habituals seccions d’«Estudis i notes»,
«Textos», «Ressenyes» i «Crònica» i ha
comptat amb la col·laboració de
membres de la Societat Verdaguer i
d’estudiosos d’universitats i altres
centres d’ensenyament, especialistes
en els temes que presenten. 

Lectura de treball de recerca

El 26 de maig va tenir lloc la lectura
de treball de recerca “Una aproxima-
ció a la construcció significativa del
coneixement matemàtic a lESO” a
càrrec de Marta Domingo, en el marc
del programa de doctorat: “Com-
prensivitat i Educació”. El treball va
ser dirigit pel Dr. Àngel Alsina. El tri-
bunal estava format per les doctores
Montse Benlloch, Isabel Carrillo i
Núria Planas. La qualificació obtin-
guda fou de Matrícula d’Honor.
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cientificotècnica. Analitza els trets ca-
racterístics de la traducció de textos
científics i tècnics, la metodologia de
treball, com millorar la lectura i la com-
prensió, quins són els recursos de cerca i
de consulta i, per últim, els processos de
redacció i revisió del text final.

La diversitat a les aules

En el marc de la Universitat d’Estiu,
Eumo va presentar el llibre L’atenció a la
diversitat a Catalunya. Debat en el siste-
ma educatiu, de Miquel Àngel Essom-
ba, professor de pedagogia a la UAB.

Van participar en la presentació el
professor de la UVic Pere Pujolàs i el
diputat Àngel Merino, responsable de
l’àrea d’educació a la Diputació de Bar-
celona. 

En aquesta obra, l’autor fa un recor-
regut sociohistòric per la gènesi i l’evo-
lució dels discursos al voltant de la di-
versitat, i aporta informació sobre les
tensions que la comunitat educativa ca-

talana ha generat sobre aquesta qüestió
en els darrers anys.

Professors de comunicació de la
UVic publiquen La marca corporativa

La marca corporativa. Estratègies de ges-
tió i comunicació és una monografia de
treballs d’investigació de diversos pro-
fessors de comunicació de la UVic.

Paul Capriotti, Carlos Scolari, Ra-
quel Pelta, Guillem Marca, Monika Ji-
ménez, Montse Llamas, Ignasi Coll i
Marta Pich analitzen, valoren i sugge-
reixen diferents tècniques d’investiga-
ció, gestió i comunicació de la identitat
de la marca. El llibre també inclou un
article de Kevin Lane Keller, professor
a Dartmouth College i un dels grans es-
pecialistes mundials en màrqueting.

La marca corporativa és el tercer títol
de la sèrie «Media TK», una iniciativa
d’Eumo Editorial i dels departaments
de Comunicació Corporativa i de Co-
municació Digital de la UVic.

Manual de traducció cientificotècnica

Vicent Montalt, professor de la Uni-
versitat Jaume I, acaba de publicar un
Manual de traducció cientificotècnica,
dins la col·lecció que coedita Eumo
amb aquesta universitat, la UVic, la
UAB i la UPF, «Biblioteca de Traducció
i Interpretació» .

Aquesta obra va adreçada tant a estu-
diants, com a professorat i professionals
de la traducció, la filologia i la comuni-
cació especialitzada.

L’autor aporta criteris, reflexions i ac-
tivitats directament relacionats amb el
procés de la traducció i l’escriptura

SÓN REBAIXES TOT L’ANY EN SERVEIS,
ESPECTACLES I BOTIGUES!

El Carnet UVic de Caixa de Manlleu et permet obtenir descomptes en
gimnasos, òptiques, moda, perruqueries, viatges, cinema, esports,
discos, llibres, fotografia… a més dels avantatges que et proporciona
en els serveis de la mateixa Universitat de Vic i de Caixa de Manlleu.

MÉS QUE UN CARNET
>
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