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El Patronat de la FUB 
aprova els nous estatuts
El Patronat de la Fundació Uni ver sitària 
Balmes (FUB) va aprovar el 5 de novembre 
els seus nous estatuts, adaptats al Llibre 
tercer del Codi Civil de Catalunya. Amb 
aquesta reforma la FUB passa a ser una 
fundació privada de naturalesa pública.

Increment d’un 22% 
d’estudiants de nou accés
La matrícula de nou accés a la Universitat 
de Vic per al curs 2009-2010 s’ha 
incrementat un 22%, un augment de 318 
estudiants més respecte al curs passat. El 
nombre total d’estudiants augmenta en un 
9%, fins als 5.033. 

50 habitatges per a 
universitaris
L’alcalde de Vic i la rectora de la UVic 
van signar un conveni amb la ministra de 
Vivenda, el conseller de Medi Ambient, 
i el conseller d’Universitats i Empresa, 
per a la promoció de 50 habitatges per a 
universitaris.

El conseller Antoni Castells
a la inauguració del curs 2009-2010
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Al llarg d’aquest curs celebrem alguns aniversaris importants per a la nostra 
institució. Es compliran els 30 anys d’Eumo, la nostra editorial, que porta per 
nom l’acrònim d’Escola Universitària de Mestres d’Osona, nucli inicial de la 
nostra universitat. Els més de 1.500 títols publicats són el testimoni de la bona 
feina feta al llarg d’aquestes tres dècades al servei de l’educació i del país. Des 
d’aquí la meva felicitació i el meu agraïment a totes les persones que ho han fet 
possible.

També es compliran els 25 anys d’Eumogràfic, l’estudi de disseny gràfic de la 
Universitat de Vic, responsable de la seva imatge corporativa, que s’ha conso-
lidat com un dels més prestigiosos –i premiats– del país. I també farà 25 anys 
que, gràcies a l’Ajuntament de Vic, vàrem traslladar-nos a l’antiga fàbrica tèxtil 
HIVISA, nucli inicial de l’actual Campus de Miramarges.

Aquests aniversaris vénen acompanyats de les bones dades de matriculació 
d’aquest curs i que ens han permès superar als 5.000 estudiants –inclosos els dels 
centres adscrits–, una xifra històrica. I això 
pel que fa estrictament als estudiants de 
grau, màster i doctorat, ja que si hi afegim 
els estudiants de formació continuada, la 
xifra total és de 10.000.

Tot i les dificultats d’un moment tan 
complex com l’actual, crec que estem en 
la bona línia. M’ho fan dir les dades de la 
matrícula, perquè ens diuen que continuem creixent, que els estudiants ens fan 
confiança, aposten per nosaltres i ens obliguen a ser cada dia més exigents amb 
nosaltres mateixos, a continar apostant per la qualitat. M’ho fan dir els bons 
resultats en recerca i transferència de coneixement, fruit del treball dels nostres 
investigadors i dels nostres grups de recerca.

M’ho fan dir també dos factors d’ordre extern i general: per una banda, la 
consciència generalitzada que el necessari canvi de model econòmic passa pel 
coneixement, la qual cosa atribueix a les universitats un gran protagonisme. I, 
per una altra banda, el consens que calen canvis en els sistemes de governança en 
l’àmbit universitari, cosa que confirma l’encert del nostre model d’universitat: pú-
blic pel que fa a la seva vocació i naturalesa i privat pel que fa a la seva gestió. 

Que estem en un bon moment m’ho fan dir també les moltes aproximacions 
que estem rebent des d’institucions diverses per sumar-se al nostre projecte 
universitari. I m’ho fa dir també l’aposta decidida que el Govern de la Genera-
litat i l’Ajuntament de Vic, i ara també altres ajuntaments del territori, fan per 
la nostra universitat a través del Patronat de la Fundació Universitària Balmes, 
la nostra entitat titular.

Vull aprofitar també aquesta carta per desitjar-vos un bon any 2010, ple de pau 
–individual i col·lectiva– i de prosperitat –material i intel·lectual.

El Patronat de la FUB 
aprova els nous estatuts 

El Patronat de la Fundació Uni ver-
sitària Balmes (FUB) va aprovar el 5 
de novembre els seus nous estatuts, 
adaptats al Llibre tercer del Codi Civil 
de Catalunya. Amb aquesta reforma 
la FUB passa a ser una fundació 
privada de naturalesa pública, ja que 
en el seu patronat hi tenen majoria els 
representants municipals i la Generalitat.
Els nous estatuts potencien l’aspecte 
territorial en incorporar els alcaldes 
de Berga, Manlleu, Olot i Ripoll i fins a 
un màxim de quatre alcaldes més de 
municipis de les comarques interiors. 
També es reforcen els lligams amb 
l’entorn en incorporar fins a sis membres, 
escollits d’entre persones de prestigi 
acadèmic, social o empresarial, dos 
a proposta del president i quatre a 
proposta del vicepresident. Amb la 
reforma dels estatuts de la Fundació, la 
gerent de la Universitat, Pilar Soldevila, 
també serà directora de la FUB.
A les reunions del Patronat hi assistiran 
amb veu i sense vot la rectora, la 
directora de la Fundació i gerent de 
la UVic, i fins a tres membres de la 
comunitat universitària elegits pel 
Claustre, així com una persona de les 
empreses vinculades a la Universitat, 
designada per la rectora.
El Patronat designarà una comissió 
executiva, integrada per un mínim de 
quatre i un màxim de nou membres, entre 
els quals sempre hi haurà l’alcalde de Vic, 
que la presidirà, el secretari –que també 
haurà de ser patró– i amb l’assistència, 
amb veu i sense vot, de la rectora i la 
gerent de la Universitat. 
Els nous Estatuts també preveuen 
la creació d’un Consell Consultiu i un 
Consell de Mecenatge de la Fundació.

Assumpta Fargas i riera 
Rectora de la Universitat de Vic
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El divendres 9 d’octubre va tenir 
lloc a l’Aula Magna l’Acte Acadèmic 
d’Inauguració del curs 2009-2010 
de la Universitat de Vic, presidit la 
rectora, Assumpta Fargas, i que va 
comptar amb la presència del conse-
ller d’Economia i Finances, Antoni 
Castells; de l’alcalde de Vic i presi-
dent de la Fundació Universitària 
Balmes, Josep M. Vila d’Abadal; i del 
director general d’Universitats, Josep 
Ribas.

Antoni Castells va destacar que Ca-
talunya té una xarxa de ciutats –en-
tre elles Vic–, que són “capitals d’un 
territori”, però amb la capacitat de 
ser “capitals de Catalunya” en àmbits 
determinats. Josep Ribas, per la seva 
banda, va dir que “la Universiat de 
Vic és viable i té tot el sentit del món, 
però hem de ser competitius”. As-
sumpta Fargas va recordar que aquest 
era el curs amb més alumnes a la UVic 
des de la seva creació

La lliçó inaugural “Ciutats: econo-
mia i estadística”, va anar a càrrec del 
Dr. Joan Carles Martori, de la Facul-
tat d’Empresa i Comunicació.

Durant l’acte es va fer el lliurament 
de la medalla institucional del curs 
2009-2010 al Sr. Jacint Codina i Pu-
jols, que el Patronat de la Fundació 
Universitària Balmes, a proposta del 
Consell de Direcció de la Universi-
tat, va acordar de concedir-li “Per 
l’impuls fonamental que va donar a la 
Universitat de Vic, des del seu càrrec 
com a alcalde de la ciutat i president 
de la Fundació Universitària Balmes 
des de l’any 1995 fins al 2007”. Antoni 
Castells el va citar com “un exemple i 
un referent” i li va expressar “el reco-
neixement del país”.

També es van lliurar la insígnia de la 
Universitat de Vic a Lídia Busquets i 
a Maria Teresa Feu, que es varen ju-
bilar el curs 2008-2009, en reconeixe-
ment a la tasca desenvolupada a la 
Universitat, i els certificats de Premi 
Extraordinari als i les estudiants amb 
els millors expedients acadèmics de la 
seva promoció. 

Medalla institucional per a l’exalcalde 
Jacint Codina

El ple extraordinari del Patronat de 
la Fundació Universitària Balmes 
(FUB), va aprovar el 5 de novembre 
el nomenament de l’economista Pilar 
Soldevila com a nova gerent de la Uni-
versitat de Vic i directora de la FUB.

Per a Josep M. Vila d’Abadal, pre-
sident del Patronat i alcalde de Vic, 
“l’experiència professional i acadè-
mica de la doctora Soldevila són una 
garantia per encarar amb èxit els rep-
tes de la UVic”. 

Per part seva, la rectora Assump-
ta Fargas va expressar tota la seva 
confiança en la nova gerent, a qui va 
incorporar a la Universitat de Vic per 

dirigir el Departament d’Economia i 
Empresa i els estudis d’Administració 
i Direcció d’Empresa.

Pilar Soldevila, nova gerent La UVic s’adhereix 
a l’editorial “La dignitat de 
Catalunya”

El Consell de Direcció de la Universitat 
de Vic, reunit en sessió ordinària, va 
aprovar el dia 1 de desembre l’adhesió de 
la Universitat a l’editorial “La dignitat de 
Catalunya”, publicat conjuntament per 
dotze mitjans de comunicació catalans el 
26 de novembre. 
Per al Consell, l’editorial titulat “La 
dignitat de Catalunya” és un exemple de 
valentia, de claredat i de la unitat que el 
país necessita en aquests moments, i 
destaca que els mitjans de comunicació 
han estat, un cop més, a l’alçada del que 
la societat catalana n’espera.

Inauguració del curs 2009-2010
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Aposta pel periodisme de proximitat 
La Universitat de Vic va signar el 27 de 
novembre un conveni de col·laboració 
amb els principals mitjans de comuni-
cació local de Catalunya: El 9 Nou, El 
Punt, Regió 7 i El Segre. L’objectiu dels 
convenis és avançar en l’especialització 
en comunicació i periodisme de proxi-
mitat en les titulacions de Periodisme, 
Comunicació Audiovisual i Publicitat 
de la Facultat d’Empresa i Comuni-
cació.

En virtut d’aquests convenis, la Fa-
cultat d’Empresa i Comunicació es 
compromet a anar modificant els seus 
plans d’estudis, fomentar la recerca i 
prendre les mesures necessàries per 
tal que els estudiants de l’àmbit de 
comunicació que es graduïn en el futur 
siguin especialistes en la comunicació 
de proximitat i puguin fer front als 
nous reptes en aquest àmbit. 

Es potenciaran les estades de pràcti-

ques professionals dels estudiants, així 
com la col·laboració dels professors 
de la UVic com a experts en progra-
mes televisius i radiofònics, pàgines 
d’opinió, debats i entrevistes.

D’altra banda, la UVic dispensarà 
una atenció preferent als professionals 

d’aquests mitjans a l’hora de contrac-
tar nou professorat, així com a l’hora 
de buscar ponents i conferenciants en 
les seves activitats públiques.

Els convenis fan també un èmfasi es-
pecial en la promoció de la lectura de 
la premsa en català.

La matrícula de nou accés a la Univer-
sitat de Vic per al curs 2009-2010 s’ha 
incrementat un 22%, un augment de 318 
estudiants més respecte al curs passat. 
El nombre total d’estudiants augmenta 
en un 9%, fins arribar als 5.033. Així ho 
van explicar Assumpta Fargas, rectora 
de la UVic, i Montserrat Faro, secretària 
general, l’11 de novembre en roda de 
premsa, en la qual es va presentar també 

el nou web de la Universitat de Vic.
Una part d’aquest increment es deu 

als estudiants matriculats al Grau de 
Disseny de BAU, Escola Suprior de Dis-
seny –recentment adscrita a la UVic–, 
als nous màsters i als estudiants del 
Pla especial de Mestres en Educació 
Infantil, impartit conjuntament amb 
l’Associacó de Mestres Rosa Sensat.

Enguany, 3 de cada 4 estudiants de nou 

accés han escollit la UVic en primera 
opció. Aquest fet consolida la qualitat 
de l’oferta de la Universitat de Vic i ha 
requerit que en vuit dels títols oficials 
s’haguessin d’aplicar notes de tall. La 
Facultat d’Educació és el centre que 
més ha augmentat, amb un creixement 
global del 12% i un increment d’un 17% 
en matrícula de nou accés, mentre que 
la demanda de mestres a Catalunya ha 
davallat un 4%.

El 63% dels estudiants de la UVic són 
dones i l’únic centre amb superioritat 
masculina és l’Escola Politècnica Supe-
rior, tot i que en els títols de Biotecno-
logia i Ciències Ambientals les dones ja 
superen els homes.

Només una quarta part dels estudiants 
provenen d’Osona, seguida del Vallès 
Oriental (12%) i el Barcelonès (11%). La 
presència d’estudiants de la Garrotxa 
han augmentat un 69% (de 42 a 57). 
També destaquen els 207 estudiants de 
les Illes Balears, 119 d’Aragó i 69 del País 
Basc. Els màsters universitaris registren 
112 matriculats.

La Universitat de Vic incrementa en un 22% 
els estudiants de nou accés

La rectora Assumpta Fargas i Montserrat Faro, secretària General, durant la roda de premsa

Un moment de la signatura del conveni.
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El Govern de la Generalitat va aprovar 
el 2 de desmbre el contracte programa 
amb la Fundació Universitària Balmes 
(FUB), entitat titular de la UVic, mi-
tjançant el qual aportarà 40 milions 
d’euros a la Universitat de Vic des 
d’ara fins al 2012. Aquesta aportació 
finançarà el funcionament ordinari de 
la Universitat, tot i que una part estarà 
subjecta al compliment d’una sèrie 
d’objectius per a la millora de la docèn-
cia, la recerca i la gestió, així com per a 
l’adaptació de les titulacions a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior (EEES). 
La quantitat total que es destina al 
funcionament de la Universitat en el 
període 2009-2012 és de 35.910.000 
euros, dels quals 4,4 milions estan so-
tmesos al compliment dels objectius. 

A més a més, el Govern pagarà 4,43 
milions d’euros per a inversions.

El contracte programa aprovat és el 
tercer entre la Universitat i el Govern. 
Els dos primers han fet possible la 
consolidació del projecte de la UVic, 
incidint especialment sobre tres grans 
eixos: el desplegament de noves titula-
cions, l’enfortiment de l’estructura or-
ganitzativa i la potenciació dels serveis 
de suport a la docència. Aquesta tasca 
s’ha fet compatible amb l’assoliment 
de l’equilibri pressupostari amb cri-
teris de transparència, participació i 
rendició de comptes.

L’acte de signatura pública es farà a 
finals de gener, amb la presència del 
conseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa, Josep Huguet.

El Govern aprova 
el contracte programa

El futur de la línia del tren 
Barcelona-Puigcerdà

Els alcaldes i alcaldesses d’Alp, 
Planoles, Ribes de Freser, Campdevànol, 
Ripoll, Sant Vicenç de Torelló, Torelló, 
Manlleu, Vic, i el primer tinent d’alcalde 
de Puigcerdà, es van reunir el 16 de 
desembre a Ripoll convocats per la 
Universitat de Vic per parlar del futur de 
la línia del tren Barcelona-Puigcerdà. Per 
part de la UVic van assistir-hi la rectora, 
Assumpta Fargas, i la gerent, Pilar 
Soldevila. 
A la trobada es acordar que la UVic farà 
un estudi sobre l’impacte socioeconòmic 
que suposaria per a les tres comarques 
tenir la doble via ferroviària. Un 40% 
dels estudiants de la UVic hi arriben en 
tren i per tant és un element a tenir molt 
present a l’hora de fer previsions de 
futur. 

Francesco Tonucci a la 
Facultat d’Educació 

El 23 d’octubre, Francesco Tonucci, 
reconegut pedagog, també conegut com 
a dibuixant amb el pseudònim Frato, va 
fer una visita a la Facultat d’Educació 
aprofitant una invitació de l’Ajuntament 
de Vic. Durant la visita, organitzada pel 
Departament de Pedagogia, Tonucci 
va impartir un seminari sobre el seu 
projecte “La città dei bambini”, i les 
activitats educatives i de recerca que 
s’hi duen a terme. El pedagog italià 
va impartir també la conferència “La 
ciutat i els infants: la democràcia no 
es pot ensenyar, cal practicar-la”, que 
va comptar amb un públic nombrós i 
una notable participació en el col·loqui 
posterior.

El 30 de novembre l’alcalde de Vic 
i la rectora de la UVic van signar un 
conveni amb la ministra de Viven-
da, Beatriz Corredor, el conseller de 
Medi Ambient, Francesc Baltasar i 
el conseller d’Universitats i Empresa, 
Josep Huguet, per a la promoció de 50 
habitatges protegits destinats a uni-
versitaris.

Totes aquestes institucions es com-
prometen a impulsar la promoció que 
té per objectiu la construcció de cin-
quanta pisos per a universitaris i també 
per a la comunitat educativa en règim 
de lloguer. Les vivendes s’ubicaran en 
dos espais diferents de Vic al voltant 
del parc M. Àngels Anglada, en un dels 
quals només serà necessària l’ adequa-
ció interior (Seminari vell) i l’altre serà 

d’obra nova i estarà situat al carrer de 
la Ramada, 23, just on ara hi ha el pas 
per accedir al parc i que es convertirà 
en un pas obert. En la part del Semi-
nari Vell està previst construir-hi 38 
vivendes i en el del carrer de la Ra-
mada, 12. També s’habilitaran espais 
comunitaris.

L’Ajuntament de Vic aportarà el sòl i 
l’edifici; el Ministerio de Vivienda de-
terminarà una aportació econòmica en 
els Pressupostos Generals de l’Estat; la 
Generalitat qualificarà els habitatges 
com a protegits, adoptarà mesures 
normatives i concedirà, si escau, les 
subvencions que preveu el Pla del Dret 
a l’Habitatge. La Universitat de Vic, 
per part seva, s’encarregarà de la gestió 
i el control dels habitatges.

50 habitatges per a universitaris



CAMPUS UNIVERSITAT DE VIC06

CAMPUS

13a Setmana de la Ciència 

Del 6 al 26 de novembre es van celebrar 
a la UVic les activitats de la Setmana de 
la Ciència. A més dels actes dedicats a 
Darwin, s’impartiren les conferències “El 
canvi climàtic”, “De Galileu al telescopi 
espacial Hubble”, “De la màgia a la levi-
tació”, “El projecte Genoma Neandertal: 
una revolució científica 150 anys després 
de Darwin” i “Trace Elements in Food, 
Health and Disease”.

Un dels clàssics de la Setmana de la 
Ciència que tampoc podia faltar és 
l’exposició de bolets que permet, cada 
any, conèixer de primera mà la micolo-

gia osonenca. Aquesta exposició es fa a 
partir d’una sortida de reconeixement 
de bolets organitzada pel Grup de Na-
turalistes d’Osona.

Els tallers d’aquesta edició eren: “Subti-
tulació i doblatge de material audiovisual 
científic”, “El llarg viatge dels nitrats”, 
“Mecatrònica: robòtica i automàtica” 
i ”Bioinformàtica: visualització de mo-
lècules”.

Va tancar el programa de la Setmana la 
presentació del llibre d’Eumo Editorial 
Història de la divulgació científica, de 
Sergi Cortiñas.

Darwin: 150 anys de 
L’origen de les espècies 

Coincidint amb els actes de la Setmana 
de la Ciència, la Universitat de Vic es 
va afegir als actes de commemoració 
del 150è aniversari de L’origen de les 
espècies, de Charles Darwin, amb una 
exposició, que serà itinerant per les 
escoles, i una conferència.
L’exposició “Darwin: 150 anys de L’origen 
de les espècies” es va poder visitar al 
vestíbul de l’edifici Torre dels Frares del 3 
al 16 de novembre. L’exposició va anar a 
càrrec de Consol Blanch, Julita Oliveras, 
Joaquim Pla, Jordi Viver (EPS); Mercè 
Montanyà (Biblioteca) i Montse Simon 
(Oficina de Gestió Cultural).
La conferència “Evolució i genomes: 
allò que Darwin no sabia”, a càrrec del 
Dr. Jaume Bertranpetit, catedràtic de 
biologia de la Universitat Pompeu Fabra i 
membre de l’Institut de Biologia Evolutiva 
UPF-CSIC, va tenir lloc el 6 de novembre, 
a les 12 del migdia, i va ser el tret de 
sortida oficial dels actes de la Setmana 
de la Ciència.

Eumogràfic participa al 
Disseny Hub Barcelona

Del 2 de desembre al 7 de febrer es pot 
veure al Disseny Hub Barcelona la mostra 
«Helvetica. Una nova tipografia?». 
Eumogràfic hi té seleccionats dos 
cartells i dos catàlegs. L’exposició 
mostra l’actualitat de l’ús d’aquesta 
tipografia, nascuda l’any 1957 de la 
mà de Max Miedinger, possiblement la 
més coneguda del món. També inclou 
una cronologia de la implantació de 
l’Helvetica al llarg dels darrers cinquanta 
anys per ajudar a entendre el seu paper 
en la història del disseny:.
Els cartells d’Eumogràfic són “4t festival 
de jazz de Vic” i “Encontre de creadors de 
Lleida”, i els catàlegs “Santiago Sierra”, 
per a la Biennal de Venecia, i “Mater”, per 
a l’exposició del FAD.

L’Institut Municipal de Promoció i 
Economia de Vic i la Universitat de Vic 
promouen xerrades d’estudiants de la 
UVic provinents d’universitats europees 
als centres de secundària. Es tracta d’una 
iniciativa per sensibilitzar els joves sobre 
aspectes aplicats del funcionament de 
la Unió Europea. Les xerrades es fan 
íntegrament en llengua anglesa. Mit-
jançant aquest projecte, els estudiants 

de secundària de Vic i Osona tenen 
l’oportunitat d’aprendre anglès d’una 
manera diferent i lúdica, i conèixer dife-
rents països de la Unió Europea. D’altra 
banda, els estudiants internacionals de 
la UVic tenen l’oportunitat de conèixer 
de primera mà com funcionen els ins-
tituts catalans, i ser professors d’anglès 
per un dia. La selecció dels estudiants 
internacionals es fa en funció del seu 
nivell de llengua anglesa i la motivació 
que mostren per presentar el seu país 
a estudiants de secundària.

Tot i que el projecte és encara recent, la 
valoració per part dels responsables i dels 
estudiants internacionals és molt posi-
tiva. Compta amb el suport d’entitats 
com Europe Direct Barcelona, la Dipu-
tació de Barcelona, el Consell Català del 
Moviment Europeu, la Representació a 
Barcelona de la Comissió Europea i la 
Secretaria per a la Unió Europea de la 
Generalitat de Catalunya.

Movent Europa 
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ENTREVISTA

–En una ocasió vau dir que us pro-
posàveu “escriure sempre en llengua 
catalana; escriure el que em dicti la 
consciència, sense concessions; i 
escriure tan bé com pugui”. Ho heu 
acomplert? 

–No, ni de lluny. He escrit sempre 
en català, he escrit allò que he volgut, 
però escriure tan bé com pugui no s’ha 
complert tan bé com voldria. Per tant, 
estic en l’etapa d’intentar escriure bé, de 
revisar i treballar per escriure mínima-
ment bé. Crec que l’aprenentatge d’un 
escriptor dura tota la vida. Tinc seixanta-
sis anys, espero viure molt de temps més 
i dedicar-me a escriure millor. 

–Però escriure amb llibertat, sense 
concessions, és veritat que ho heu fet. 
La crítica reconeix la complexitat de 
la vostra obra, i agrada al públic: sou 
una autora molt llegida.

–Crec que la complexitat que intento 
quan estic davant de l’ordinador con-
necta amb un públic lector, és a dir, és 
una complexitat fàcilment desxifrable. 
Estic acostumada a llegir autors crítics, 
difícils, i per tant minoritaris, que estimo 
amb bogeria; però també estic acostu-
mada a llegir autors d’una gran validesa 
literària que són fàcilment desxifrables. 
Sempre poso com a exemple Pere Cal-
ders, que crec que és un dels cims de la 
literatura catalana contemporània; és 

molt complex però tanmateix accessible 
a una majoria de lectors. Això es dóna 
quan es dóna. Em diuen que venc molt, 
no ho sé; Dickens venia molt, Dan Brown 
ven molt i no li donaríem un deu. Ven-
dre molt o vendre poc no són elements 
literaris sinó comercials. 

–Et fas una mica antipàtic a la crítica 
si el públic t’estima molt?

–Evidentment. He tingut grans disgus-
tos quan algun llibre meu ha tingut molt 
èxit i m’han donat unes garrotades bru-
tals, m’han dit de tot, m’han menyspreat 
i això et deixa molt parat ja que el llibre 
ha tingut molts lectors. M’ha passat dues 
o tres vegades en la vida i m’he quedat 
parada que pugui ocasionar recança 
o rebuig. Eduardo Mendoza té molts 
lectors i no crea rebuig. Per què en canvi 
en el meu cas crea rebuig, perquè escric 
en català? Perquè soc dóna? Doncs, no 
ho sé. Quan ho explico tothom s’enfada. 
Tinc molta amistat amb Jordi Coca, 
que crec que és un dels grans valors 
contemporanis, i em diu que em deixi 
estar de romanços, que no és ni per ser 
valenciana ni per ser dona, sinó que la 
crítica està sonada i no cal fer-ne cas. 
El que vulgueu, però m’han caigut al 
damunt unes crítiques molt injustes, 
no en el sentit que un crític valori l’obra 
com a bona o dolenta, això és legítim; 
però sí pel fet de tergiversar el que estic 

dient. I només perquè tinc èxit! Doncs 
bé, és un peatge que cal pagar, tampoc 
no té tanta importància. 

En definitiva, el que compta és que tu 
acabes escrivint el que vols escriure. Això 
és el secret de tot. Al costat d’això no hi 
ha res que valgui la pena, sinó ho agafes 
com a ofici, i com a ofici prefereixo de-
dicar-me a vendre cotxes o fer una feina 
més rendible. Si vols escriure ja saps que 
guanyaràs amb molta desproporció de 
l’esforç que hi aboques. T’estàs tres o 
quatre anys per fer una novel·la i cobres 
una quantitat que, dividida per hores, 
és brutal. Ho fas perquè t’agrada molt. 
Ara, les satisfaccions que et dóna no es 
poden comparar amb cap altra cosa.

–A l’institut de Figueres vau conèi-
xer Maria Àngels Anglada.

–Érem col·legues de l’institut. Entre les 
dues es va crear ràpidament un feeling 
molt positiu. Li vaig parlar de la revista 
Canigó, que ja coneixia, i ens vam reunir 
amb el director, que li va encarregar de 
fer crítiques de llibres. Feia unes críti-
ques absolutament exemplars. Aquell 
estiu, els lectors van fer molts elogis de 
les seves col·laboracions remarcant que 
explicava els llibres d’una manera men-
gívola, gens solemne i molt accessible. 
Ens vam fer molt amigues.

Entrevista de Gemma Redortra

“Aprendre d’escriure dura tota la vida”
Entrevista a l’escriptora Isabel Clara-Simó 

Isabel-Clara Simó és professora 
de filosofia, filòloga, periodista, 
escriptora i gestora cultural. Pel 
febrer d’aquest any va publicar Els 
racons de la memòria, un home-
natge a persones que ha conegut. 
Poc després de la publicació del 
llibre va rebre el Premi Trajectòria 
que concedeix la comissió organit-
zadora de la Setmana del Llibre en 
Català, un reconeixement del món 
del llibre al conjunt de l’obra d’un 
autor o una autora. 
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RECERCA

Els àmbits prioritzats pel Grup són la 
traducció, la literatura, la història i la 
comunicació, en què ja s’ha realitzat 
una vertadera tasca de visibilització de 
dones i que té nombrosos projectes entre 
els quals hi ha converses amb catalanes 
rellevants, publicacions, congressos, 
tesis i exposicions.

Els membres del grup de recerca 
són investigadores amb una formació 
diversa: traductores, historiadores, fi-
lòlogues, etc.

Línies de recerca

1. Gènere i estudis biogràfics: cata-
lanes rellevants
Centrada en la recuperació i la visibi-
lització de personalitats femenines de 
la cultura catalana i en l’acostament de 
les seves contribucions a la ciutadania 
del segle XXI.

2. Gènere i traducció
Estudia els camins poc explorats en 
l’àmbit català i espanyol relacionats amb 
els estudis de gènere i la traducció. Se 
centra en diferents àrees: Recuperació 
de traductores i traduccions, recuperació 
d’escriptores clàssiques i feministes a 
través de la traducció, representació 
lingüística del gènere en traducció. 

3. Gènere i teatre
Estudia, en el context català, quines 
dramaturgues, actrius, escenògrafes, 
directores, traductores, il·luminadores, 
tècniques i empresàries han contribuït a 
bastir el nostre teatre, ja que l’aportació 
de la dona al fet teatral no ha estat rei-
vindicada fins molt recentment. 

4. Feminismes i masculinitats: estudis 
històrics i literaris
Vol contribuir a visibilitzar el paper de 
les dones destacades al llarg de la història 
i contribuir així a teixir una història de 
la humanitat en femení. 

5. Gènere i comunicació audiovi-
sual
La Traducció Audiovisual i els Estudis 
de Gènere han seguit fins ara camins 
totalment separats. Aquesta és una 
línia de recerca molt innovadora que 
parteix de l’experiència de les integrants 
en la recerca i la docència acadèmica 
del doblatge i la subtitulació, per una 
banda, i de la seva formació en Estudis 
de Gènere, per l’altra. 

6. Gènere i llenguatge
Aquesta línia de recerca se centra en 
l’estudi del llenguatge emprat en el dis-
curs escrit (principalment i inicialment 
representat per textos de la premsa 

escrita divulgativa) des d’una perspectiva 
de gènere.

Aportació a la societat

El Grup treballa per la visibilització 
de la dona en diferents àmbits de co-
neixement. Desenvolupa activitats de 
formació d’investigadors i investigadores 
vinculats al programa de doctorat de 
Traducció, Llengües i Literatures de 
la UVic. Els projectes de recerca que es 
desenvolupen pretenen disposar d’un mi-
llor coneixement de l’activitat femenina 
en diferents àmbits de coneixement, i 
fer-lo arribar a la societat mitjançant la 
base de dades de catalanes rellevants, 
publicacions, seminaris, jornades cien-
tífiques, etc. 

El grup treballa en col·laboració amb 
l’Institut Interuniversitari d’Estudis 
de Dones i Gènere (iiEDG) i l’Institut 
Català de les Dones.

Les membres del Grup són: Pilar Goda-
yol (coordinadora), Francesca Bartrina, 
Mireia Canals, Claude Carcenac, Montse 
Casas, Marta Company, Lluïsa Cotoner, 
Teresa Julio, Aida Macias, Marcella de 
Marco, Ester Pou, Caterina Riba, Judith 
Sánchez, Carme Sanmartí, Marta Suri-
ñach, Susagna Tubau i Teresa Usó.

Grup de recerca en Estudis de gènere: 
traducció, literatura, història i comunicació
Creat el juny de 1999, i reconegut com 
a grup consolidat per la Generalitat 
de Catalunya, ha promogut diferents 
projectes amb la finalitat de fomentar 
la investigació dels estudis de gènere 
en el context universitari català. 
El grup de recerca en Estudis de 
Gènere vol revisar la construcció dels 
discursos socials i culturals sobre les 
identificacions sexuals i recuperar la 
memòria de dones que han excel·lit 
en el seu camp, però que han estat 
silenciades al llarg dels segles per la 
seva condició femenina.

D’esquerra a dreta: Dra. Pilar Godayol, Dra. Susagna Tubau, Dra. Lluïsa Cotoner, Teresa Usó, Dra. Teresa 
Julio, Caterina Riba, Montse Casas, Dra. Claude Carcenac, Dra. Carme Sanmartí.



CAMPUS UNIVERSITAT DE VIC 09

Nous processos de socialització familiar

La socialització en l’àmbit familiar 
és un dels aspectes més bàsics 
per al desenvolupament d’un 

infant. És per això que l’estudi de com 
es produeix aquesta socialització ens 
dóna una bona informació de com es 
preparen els infants actuals per inserir-se 
a la nostra societat i quines diferències 
hi ha entre les famílies.

Seguint la màxima de Karl Marx “la 
ideologia de les classes dominants és la 
ideologia dominant”, en la meva tesi he 
estudiat quins són els models de socia-
lització familiar de les classes socials do-
minants (enteses com aquelles amb més 
capitals educatius, culturals, econòmics 

i relacionals). Així, la recerca buscava 
conèixer què diuen i (indirectament 
a traves del discurs) què fan els pares i 
mares de classes dominants a Catalunya 
quan socialitzen els seus infants. 

Per analitzar aquests models de socia-
lització familiar, es van buscar 15 escoles 
d’arreu del país i a través seu es van crear 
16 grups de discussió amb les famílies 
(a més d’entrevistes en profunditat amb 
pares i mares de classes obreres) per tal 
de conèixer què entenien per una “bona” 
socialització o una socialització d’èxit; 
què entenien per una “socialització 
fracassada”; quins eren els principals 
conflictes en la socialització dels seus 
infants i com els resolien; i quins altres 
espais/agents de socialització conside-
raven que són importants, quina relació 
hi mantenen i per què els van triar. 

Els resultats de la recerca en termes de 
desigualtats socials són significatius. El 
decalatge entre el projecte i el model de 
socialització de les classes dominants i 

el de les classes populars és força impor-
tant. En el cas de les famílies de classes 
dominants el model de socialització és 
flexible, adaptat a la ideologia del nou 
capitalisme i amb una forta inversió en 
temps i recursos, mentre que les classes 
populars estan força desorientades, 
atrapades entre un model autoritari 
passat i un de relacional i democràtic 
per al qual no tenen massa habilitats 
ni referents.

Pel que fa a l’escola, un dels altres 
agents socialitzadors més importants de 
la nostra societat, caldria qüestionar-nos 
el seu paper envers un tipus de famílies 
i envers les altres. Com ja havia dit 
Basil Bernstein, mentre que per a uns 
infants, escola i família formen part d’un 
continuum (en llenguatge, formes, tipus 
d’autoritat, de demandes, etc.) per als 
altres són dos mons antagònics en els 
quals han de representar papers ben 
diferents si volen reeixir en cadascun 
d’ells.

Dr. Jordi Collet
Facultat d’Educació

RECERCA

El 6 de novembre de 2009, la profes-
sora Gemma Boluda Viñuales, del 
Departament d’Expressions Artís-
tiques Motricitat Humana i Esport 
de la Facultat d’Educació de la UVic, 
va defensar la tesi doctoral Activitats 
aquàtiques educatives per a nadons: una 
proposta de formació de tècnics basada 
en l’assessorament, dirigida per la Dra. 
Núria Simó i Gil. 

El tribunal, format per Conrad Vi-
lanou (UB), José Luís López del Amo 
i José Ramón Lago (UVic), Enric Se-
bastiani (URL), Eva Vargas (UB), li 
va atorgar la qualificació d’Excel·lent 
cum laude.

La professora Olga Pedragosa, coor-
dinadora dels Estudis de Mestres 
d’Educació Primària, Educació Física, 

Educació Especial i Llengua Estrangera 
de la Facultat d’Educació, va defensar 
la seva tesi de doctorat Efectes d’un pro-
cediment de planificació individualitzada 
en relació a l’accés, progrés i participació en 
el currículum general, de tres alumnes amb 
necessitats específiques de suport educatiu, a 
l’àrea de matemàtiques, el 18 de desembre. 

La tesi estava dirigida pels Drs. Robert 
Ruiz i Manel-Dionís Comas. El tribunal 
format per Enric Valls (URV), M. Rosa 
Rosselló (UIB), Javier Onrubia (UB), 
Pere Pujolàs i Antoni Tort (UVic), li 
va atorgar la qualificació d’Excel·lent 
cum laude.

Gemma Boluda i Olga Pedragosa defensen 
la tesi doctoral a la Facultat d’Educació
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El 15 d’octubre el periodista Manuel 
Campo Vidal, president de la Acade-
mia de las Ciencias y las Artes de la 
Televisión, va ser a la Universitat de 
Vic per impartir la conferència “Per 
què els professionals comuniquen tan 
malament?”. A continuació, el professor 
Jordi Llonch, de la Facultat d’Empresa 
i Comunicació, li va fer una entrevista 
que es va enregistrar al Plató de Tele-
visió de la UVic.

Durant la seva visita a la Universitat, 
Manuel Campo Vidal, en representació 
del Instituto de Comunicación Em-
presarial, i la rectora de la UVic, varen 
signar un conveni per a la impartició del 
seminari “Com millorar les habilitats 
rendibles de comunicació” que va tenir 
lloc el 10 de novembre. 

M.Campo Vidal imparteix un 
seminari a la FEC

El portal web Geografia Literària dels 
Països Catalans (www.endrets.cat), que 
porta a terme el grup de recerca “Textos 
literaris contemporanis: estudi, edició 
i traducció” en el marc del projecte del 
mateix nom que coordina el Dr. Llorenç 
Soldevila va rebre un nou impuls el 20 de 
novembre amb la signatura d’un conveni 
amb la Fundació Enciclopèdia Catalana 
per tal que la UVic pugui reproduir les 
fotografies del fons fototeca.cat. També 
es va signar un conveni amb Raval Edi-
cions (Edicions 62), empresa encarregada 
d’editar el projecte Geografia Literària 

dels Països Catalans en 10 volums, que 
fixa les bases de col·laboració per tal 
de difondre al màxim aquesta obra per 
mitjà d’un lloc web.

A l’acte de signatura dels convenis hi 
van assistir, a més de la rectora de la 
UVic i del director del projecte, Agustí 
Montal, president de la Fundació Enci-
clopèdia Catalana; Jesús Giralt, director 
d’Enciclopèdia Catalana; Fèlix Riera, 
director del Grup 62; Josep Lluch, direc-
tor d’Editorial Pòrtic; i Miquel Molins, 
president de la Fundació Banc Sabadell, 
entitat patrocinadora del portal web.

Portal web i edició de la Geografia 
Literària dels Països Catalans 

XI Jornada “Volta el món 
amb la UVic”

Els dies 1 i 2 de desembre va tenir lloc 
la XI Jornada Volta el Món amb la UVic, 
organitzada per l’Àrea de Relacions Inter-
nacionals.
La jornada Volta el Món té per objectiu 
promoure la mobilitat entre els estu-
diants, PDI, PAS i titulats per la UVic. 
També promou els avantatges de fer 
estades a l’estranger per a la prepa-
ració acadèmica i professional, tant si 
és per millorar el nivell d’idiomes com 
per a l’especialització del currículum 
acadèmic, les relacions interculturals o 
l’increment de l’autonomia personal.
L’Àrea de Relacions Internacionals i els 
coordinadors acadèmics de Relacions 
Internacionals i de Cooperació Inter-
nacional per al Desenvolupament van 
atendre personalment les consultes 
sobre programes de mobilitat, estudis, 
pràctiques, docència, recerca, formació, 
i sobre el programa Mentor i els estudis 
d’idiomes. També hi va haver sessions 
informatives sobre programes i ajuts de 
mobilitat per a estudiants.

Jornada de Mecatrònica 

El 2 de desembre l’Escola Politècnica 
Superior va organitzar una Jornada de 
Mecatrònica per promoure aquesta es-
pecialitat entre estudiants i empresaris, 
amb motiu de la implantació del Grau en 
Enginyeria Mecatrònica, i difondre’n els 
camps d’aplicació amb demostracions 
teòriques i pràctiques de robòtica, auto-
moció i automatització de processos 
industrials.
La Jornada es proposava transmetre 
coneixements, punts de vista, expe-
riències i àrees d’aplicació de l’entorn 
de la mecatrònica; donar a conèixer als 
docents i professionals les possibilitats 
d’integració de les diferents disciplines 
que en formen part; i promoure-la entre 
els estudiants d’enginyeries, batxillerat i 
cicles formatius de grau superior.

COMUNITAT
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La Càtedra de la Dona i la 
Universidad de El Salvador

El 14 d’octubre es va signar a El Salvador, 
el Conveni entre la Universitat de Vic 
i la Universidad de El Salvador, que 
formalizava les relacions acadèmiques 
iniciades l’any 2004 des de la Càtedra 
UNESCO Dones, desenvolupament i 
cultures. La finalitat del conveni es fo-
mentar l’intercanvi i la transferència de 
coneixements, la recerca, i el desenvolu-
pament de projectes i iniciatives forma-
tives sobre dones, gènere i feminismes. 
En aquest marc la Càtedra UNESCO ja 
du a terme l’assessorament pedagògic 
en el Diplomado Regional Género y 
Desarrollo de El Salvador que realitza el 
Centro de Estudios de Género de la UES 

i el moviment feminista Las Dignas, amb 
el suport de l’ONG Cooperacció.

En el marc d’aquest conveni ja s’han fet 
les primeres invitacions i intercanvis do-
cents amb la participació de la professora 
Isabel Carrillo en el Primer Foro Inter-
nacional: Feminismos, masculinidades 
y género en las ciencias sociales y en las 
humanidades, celebrat a El Salvador del 
12 al 14 d’octubre; i la participació el 16 de 
novembre de la professora Ana Patricia 
Castro, del Instituto de Estudios His-
tórios, Antropologicos y Arqueológicos 
de la Universidad de El Salvador en el 
Seminari de Cooperació amb Centrea-
mèrica de la Facultat d’Educació.

Jacint Torrents publica 
l’estudi Femer fa graner

Jacint Torrents, professor de la Facultat 
d’Educació, ha publicat l’estudi Femer fa 
graner. Feines i eines de pagès a la Plana 
de Vic del segle XX. El llibre l’ha editat el 
Centre de Promoció de la Cultura Popular 
i Tradicional Catalana, a la seva col·lecció 
Temes d’Etnologia de Catalunya. Es 
tracta d’un recull el conjunt de sabers, 
feines, eines i vocabulari propis de les 
generacions de pagesos que han ocupat 
la Plana de Vic des d’antic. L’autor ha fixat 
el nucli d’investigació en els municipis 
de Taradell, Santa Eulàlia de Riuprimer 
i Folgueroles, per bé que l’àmbit de la 
recerca és ampliable a la Plana de Vic.
Femer fa graner, permet contextualitzar 
una gran varietat d’utillatges i animals de 
treball utilitzats pels pagesos, així com 
les feines de camp segons el calendari 
agrícola. També evidencia l’empremta 
que el treball de pagès ha deixat sobre 
la fesomia del territori. El llibre inclou un 
glossari de 244 entrades de peces del 
patrimoni agrícola.
Jacint Torrents dirigeix la secció 
d’etnografia del grup de recerca Món 
rural: evolució i factors de canvi.

Un cafè amb Llibert Ferri

Llibert Ferri, periodista i autor del llibre 
L’esclat de l’Est, va ser el convidat als 
“Cafès d’Eumo” el 27 d’octubre. Ferri, que 
va viure sobre el terreny i va cobrir com a 
informador i analista la desfeta de l’antic 
bloc de l’Est, va parlar dels canvis a Euro-
pa amb la perspectiva dels vint anys que 
han transcorregut.
L’experiència d’apropar autors i lectors 
per promoure el diàleg sobre temes que 
són presents als mitjans de comunicació, 
va començar el mes de maig passat 
amb Ferran Izquierdo, especialista en 
el Pròxim Orient i autor del llibre Israel i 
Palestina: un segle de conflicte, publicat 
també a la col·lecció Al dia, d’Eumo 
Editorial.

Els dies 21, 22 i 25 de novembre la Uni-
versitat de Vic va participar a la fira 
Europsgrados México, amb l’objectiu 
de donar a conèixer la seva oferta de 
màsters i postgraus. Es tracta d’una fira 
internacional a la qual assisteixen moltes 
universitats europees interessades a 
captar estudiants mexicans. Els dies 21 

i 22 la fira va tenir lloc a Mèxic DF, i el 
dia 25 es va traslladar a Monterrey. Les 
titulacions de la UVic Campus Inter-
nacional van compartir estand amb les 
de BAU i ISEP, centre adscrit i centre 
vinculat a la UVic, respectivament.

La primera valoració després de la fira 
és molt positiva, tant per l’afluència 
a l’estand i el nombre de sol·licituds 
d’informació rebudes, com per l’interès 
que va despertar l’oferta de la UVic. 
Es van recollir més de 600 peticions 
d’informació durant els tres dies. El 
Postgrau en Negocis Internacionals va 
ser el producte amb més demanda, seguit 
del Màster en Comunicació Digital 
Interactiva, el Màster en Tecnologies 
Aplicades de la Informació i el Màster en 
Gestió de la Seguretat Alimentària.

Els màsters de la UVic a la fira 
Europosgrados de Mèxic

COMUNITAT
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Beques de Caixa Manlleu per 
a mobilitat i cooperació 

La UVic i la Fundació Caixa Manlleu 
varen celebrar el 21 d’octubre l’Acte de 
Lliurament d’Ajuts Caixa Manlleu a la 
Mobilitat i a la Cooperació. Un total de 
32 estudiants de la UVic que fan o faran 
estades acadèmiques a l’estranger 
durant aquest curs varen rebre la beca. 
Aquestes beques s’atorguen en funció 
de la prioritat del programa d’intercanvi 
dels centres i de l’expedient acadèmic.
Durant l’acte, presidit per la rectora 
de la UVic, Assumpta Fargas, i el 
president de Caixa Manlleu, Joan 
Contijoch, els estudiants que durant 
el curs passat van rebre la beca van 
presentar una memòria de la seva 
experiència a l’estranger. Així mateix, 
la Fundació Caixa Manlleu va començar 
l’any 2006 una campanya per animar 
els estudiants de la UVic a vincular el 
seu carnet d’estudiant a un compte 
corrent de Caixa Manlleu. Entre totes 
les persones que així ho han fet, Caixa 
Manlleu ha sortejat cada trimestre un 
ordinador portàtil. Ara ja són quinze els 
ordinadors lliurats.

Amb la denominació “La UVic t’apropa 
la cultura” la Universitat i CineClub Vic 
van establir un program d’entrades per 
a estudiants a les sessions de cinema de 
CineClub Vic al preu d’un euro per tal de 
donar a conèixer les sessions de cinema 
que CineClub programa cada dimarts.

Fins ara els estudiants han pogut assis-
tir a la projecció dels films La sal de este 
mar (Milh hadha al-bahr), d’Annemarie 
Jacir, el 13 d’octubre; Déjame entrar (Lat 

den rätte Komma in), de Tomas Alfredson 
(Suècia, 2008), el 27 d’octubre; Los vio-
lentos años veinte (The Roaring Twenties) i 
El último refugio (High Sierra), de Raoul 
Walsh (EUA, 1941 i 1939), el 3 i el 17 de 
novembre respectivament; Still Walking 
(Aruitemo aruitemo), de Hirokazu Kore-
eda (Japó, 2008), l’11 de novembre; Choose 
Me, d’Alan Rudolph (EUA, 1984), el 24 
de novembre; Man on Wire, de James 
Marsh (Gran Bretanya - EUA, 2008), el 
15 de desembre; Despedidas (Okuribito) 
de Yôjirô Takita (Japó, 2008), el 22 de 
desembre; i Moon, de Duncan Jones 
(Gran Bretanya, 2009) el 12 de gener. 
La major part de les pel·lícules són en 
versió original subtitulada. 

La Facultat de Ciències Humanes, 
Traducció i Documentació va projectar 
també el 5 de novembre la pel·lícula 
Somers Town de Shane Meadows (Gran 
Bretanya, 2008) en versió original.

Sessions de cinema a un euro

L’Abat de Montserrat visita 
la Universitat de Vic

El 21 d’octubre el P. Josep M. Soler, abat 
de Montserrat, va visitar per primer 
cop la Universitat de Vic. Tot i que 
l’objectiu de la visita era fer una reunió 
de seguiment del conveni entre la UVic 
i l’Abadia de Montserrat, vigent des del 
2008, l’Abat va aprofitar per veure de 
prop les instal·lacions dels dos campus 
de la UVic, i les empreses Eumo Edi-
torial i Eumogràfic.

També va mantenir una trobada amb 

els membres de l’equip rectoral i els 
directors i degans dels centres univer-
sitaris es van explorar noves vies de 
col·laboració.

El Pare Abat va venir acompanyat 
de Josep Sinca, director general de la 
Fundació Abadia de Montserrat 2025, 
el P. Josep Massot, director de les Pu-
blicacions de l’Abadia, i del P. Ignasi 
Fossas, majordom i administrador.

La rectora Assumpta Fargas i l’abat Josep M. Soler

COMUNITAT
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Els dies 26 i 27 de novembre va tenir lloc 
a Vic el 1r Congrés Català d’Educació 
Social, organitzat per l’Ajuntament de 
Vic, la Universitat de Vic i el Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya, amb l’objectiu de promoure el 
diàleg i el debat entre els diversos agents 
implicats en l’espai de l’Educació Social 
per projectar-los cap al futur com a dret 
de la ciutadania, traspassant els límits 
de la necessitat o l’exclusió. Es plante-
java repensar l’educació social i l’espai 
professional al voltant de tres eixos de 
treball: Quina ciutadania?, quins drets? 

Quins professionals?, quina formació? i 
Quines apostes?, quines pràctiques?

La taula inaugural va comptar amb la 
presència de Josep M. Vila d’Abadal, 
alcalde de Vic; Josep González-Cam-
bray, ddirector dels Serveis Territo-
rials d’Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya; Montserrat 
Ballarín, presidenta delegada de l’Àrea 
de Benestar Social de la Diputació de 
Barcelona; Assumpta Fargas, rectora de 
la UVic, i Maite Mauricio, presidenta 
del Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya.

Assumpta Fargas, rectora de la UVic, i 
Montserrat Ballarín, regidora d’Educació 
de l’Ajuntament de Barcelona i vicepresi-
denta de l’Institut Municipal d’Educació 
de Barcelona (IMEB), van signar el 25 de 
novembre un conveni marc per establir 
les bases de col·laboració per promoure 
activitats de docència, investigació i 
difusió, i un conveni específic gràcies 
al qual les dues entitats col·laboraran a 
través del Museu Virtual de Pedagogia 
(MUVIP) de la Universitat de Vic en la 

difusió del fons documental, fotogràfic 
i pedagògic de l’IMEB. 

Els fons que l’IMEB cedeix per a la seva 
difusió són set conjunts de documenta-
ció de diverses escoles —Grup Escolar 
Lluís Vives, Escola Casas, Escola Ignasi 
Iglesias, Escola Reina Violant, l’IESM 
Serrat i Bonastre, i l’Escola Zafra— i un 
conjunt de material didàctic de proce-
dència diversa.

El MUVIP és un espai virtual que 
vol donar valor a la cultura pedagògica 
a partir de la recuperació i difusió del 
patrimoni educatiu. Vol contribuir a la 
construcció de la identitat de l’educació 
posant a l’abast de tota la comunitat 
universitària la memòria educativa i fer 
visibles les innovacions que es duen a 
terme en les recerques elaborades des 
de la Universitat, els centres educatius 
i els protagonistes dels canvis educatius 
i pedagògics.

El Museu Virtual de Pedagogia 
difondrà fons de l’IMEB

La UVic ha renovat el web

La Universitat de Vic ha estrenat un nou 
web (www.uvic.cat) que respon a les ne-
cessitats comunicatives de la institució 
i de les persones usuàries, i que permet 
l’accés a la informació d’una manera 
fàcil i intuïtiva. La portada del nou web 
destaca l’actualitat de la Universitat amb 
un apartat de notícies i agenda. Interna-
ment, el web s’estructura en cinc blocs 
principals: la UVic, Estudia a la UVic, Vida 
universitària, Recerca i transferència de 
coneixement i Ciutat de Vic. 
El disseny del web es basa en estudis 
d’usabilitat i de les necessitats de 
les persones usuàries i respon a les 
directrius actuals W3C d’accessibilitat 
universal.
El nou web ha estat desenvolupat 
conjuntament per l’Àrea de les TIC i 
l’Àrea de Comunicació, en col·laboració 
amb Eumogràfic i professionals de la 
Universitat de Vic.

Jornades sobre
l’ensenyament de l’anglès 
a Infantil i Primària

El 24, 25 i 28 de novembre van tenir lloc 
a la Facultat d’Educació les VII Jornades 
sobre l’Ensenyament de l’Anglès 
a Infantil i Primària adreçades als 
mestres d’anglès d’Infantil i de Primària 
i estudiants de Mestre de l’especialitat 
de Llengua Estrangera, que promouen un 
espai de reflexió i debat d’experiències 
docents innovadores en el camp de 
l’ensenyament de l’anglès. El centre 
del debat van ser les perspectives de 
l’ensenyament de l’anglès per mitjà de 
les noves tecnologies i la música. Les 
Jornades s’incloïen en el Pla de Formació 
Permanent del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya.

1r Congrés Català d’Educació Social 
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El 16 de desembre va tenir lloc a la Uni-
versitat de Vic un Recital de Nadales, 
organitzat per la Facultat de Ciències 
Humanes, Traducció i Interpretació. 
El Recital va constar d’uns fragments 
en prosa d’autors catalans –Oller, Pla, 
Calders i Monzó–, interpretats per 
Dolors Rusiñol i Eva Marichalar.

També hi va haver una mostra de 
poesies nadalenques d’autors com Ri-
lke, Capote, Celan, Góngora, Tejada 
i García Lorenzo. L’acte es va cloure 

amb un concert de cançons de Nadal 
tradicionals, interpretades per la Coral 
de la Universitat.

Núria Albó a “Converses amb 
catalanes d’avui”

En el marc del projecte “Converses amb 
catalanes d’avui”, el 26 de novembre 
Montserrat Ayats, directora d’Eumo 
Editorial, va entrevistar l’escriptora i 
política Núria Albó. 

Núria Albó va néixer a la Garriga el 2 
de juliol de 1930. La seva infantesa feliç 
es veié estroncada quan el 1936 el seu 
pare fou assassinat durant la guerra civil. 
L’any 1948 començà a estudiar Filosofia 
i Lletres a la Universitat de Barcelona. 
Es dedicà a la docència fins que el 1979 
va optar a l’alcaldia de la Garriga com 
a independent. El 1980 s’afilià al Par-
tit dels Socialistes de Catalunya. Fou 
alcaldessa fins al 1987, any que va ser 
elegida diputada provincial.

Com a escriptora ha rebut el Premi 
Caravel·la de poesia (1974) per L’encenedor 
verd; el Premi El Vaixell de Vapor (1884) 
per Tanit; i el Premi Guillem Viladot 
(1995) per M’ho ha dit el vent. 

“Converses amb catalanes d’avui” és 

un projecte de recerca que recopila el 
testimoni de personalitats femenines 
catalanes rellevants. Fins ara hi han 
participat la periodista Rosa Calaf, 
la nedadora Montserrat Tresserra, la 
matemàtica Pilar Bayer, la pedagoga 
Pilar Benejam i les escriptores Carme 
Riera i Isabel Clara Simó. A la pàgina 
7 reproduïm un fragment d’aquesta da-
rrera entrevista, conduïda per Gemma 
Redortra el 29 d’octubre.

Isabel-Clara Simó (Alcoi, 1943), és 
llicenciada en Filosofia i en Periodisme 
i doctora en Filologia romànica. Ha 
rebut els premis Sant Jordi (1993) per La 
salvatge; Andròmina de narrativa (2001) 
per Hum… Rita! L’home que ensumava 
dones; i el de la Crítica dels Escriptors 
Valencians (2004) per En legítima de-
fensa. El 1999 va rebre la Creu de Sant 
Jordi. La seva última novel·la és Els 
racons de la memòria (2009).

recital de nadales

Leopoldo Salvarezza 
inaugura el Màster en 
Envelliment Actiu 

El 29 d’octubre va tenir lloc l’acte 
d’inauguració del Màster Universitari 
en Envelliment Actiu amb la 
conferència “Envejecer en el siglo XXI”, 
de Leopoldo Salvarezza, exprofessor 
titular de la Càtedra de Psicologia de 
la Tercera Edat i Vellesa, de la Facultat 
de Psicologia de la Universitat de 
Buenos Aires i cofundador del Servei 
de Psicogeriatria i Psicoprofilaxi de la 
Vellesa de la capital argentina.
El Màster en Envelliment Actiu, 
que s’implanta per primer cop a la 
UVic, proporciona la base teòrica 
i metodològica per promoure 
l’envelliment actiu, prevenir 
situacions de pèrdua d’autonomia i 
dependència, proporcionar una atenció 
individualitzada i integrada, i gestionar 
programes i serveis per a persones 
grans en els àmbits comunitari, social i 
sociosanitari.
El Màster permet fer un itinerari 
professionalitzador, o l’itinerari de 
recerca, que permet completar la 
formació acadèmica i accedir a la 
realització de la tesi doctoral.
En aquesta primera edició del Màster 
s’hi han matriculat 32 estudiants. 

Nou servei d’impressió 
centralitzada

La UVic ha posat en funcionament un 
nou sistema que permet als estudiants 
enviar els treballs des de qualsevol 
ordinador de la UVic a uns punts 
d’impressió centralitzada.
L’avantatge és que cada estudiant pot 
enviar diversos treballs i donar l’ordre 
d’imprimir des de qualsevol de les vuit 
noves estacions d’impressió i guanya en 
eficàcia, flexibilitat, qualitat i sostenibilitat.
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Les novetats d’Eumo d’aquests 
mesos tenen gust de clàssic: els 
textos essencials de Simone Beau-
voir, en una antologia que presenta 
Marta Segarra (UB); reflexions de 
Francesc Parcerisas (UAB) sobre 
la importància del context socio-
lògic en tota traducció, a partir de 
l’estudi de les edicions catalanes 
de L’Odissea i La Bíblia; i una amena 
història sobre els principals divul-
gadors que han sabut explicar la 
ciència a la ciutadania, que signa 
Sergi Cortiñas (UPF).

Eumo inicia un programa d’animació a la lectura 
per a escoles i famílies

Aquest curs Eumo ofereix un programa d’animació a la lectura a partir 
de la col·lecció «Llegim i escrivim» i del recull de contes Hi havia una 
vegada... La finalitat és fomentar l’hàbit lector entre els més petits i 
desvetllar-los la curiositat per la recerca a través de les lletres, les 
paraules i les iil·lustracions. Les activitats consisteixen en sessions 
amb els il·lustradors dels contes, adreçades als alumnes; i sessions 
destinades a famílies i mestres per aconseguir motivar els infants 
perquè llegeixin, a càrrec de les coordinadores de la col·lecció, que són 
professores de didàctica de la llengua.
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EUMO EDITORIAL

Les novetats d’Eumo Editorial
tenen sabor de clàssic

Al llibre Ningú no neix dona, Marta 
Segarra, gran coneixedora del 
pensament de Beauvoir, ens 
presenta una antologia de textos 
representatius i plenament vigents 
d’El segon sexe, una obra de 
referència indiscutible per entendre 
«la situació material i simbòlica de 
les dones en el món d’ahir, d’avui i de 
demà». L’obra s’inclou a la col·lecció 
«Capsa de Pandora», que impulsa el 
Centre d’Estudis Interdisciplinaris 
de la Dona.

Francesc Parcerisas vol fer evident 
a l’obra Traducció, edició, ideologia 
el procés de manipulació ideològica 
que és traduir. I ho fa per mitjà de 
l’estudi de les edicions catalanes 
de la primera meitat del segle xx 
de La Bíblia i L’Odissea. Aquest 
és el darrer títol publicat a la 
col·lecció «Biblioteca de Traducció i 
Interpretació», que coediten Eumo, 
la UAB, la UJI, la UPF i la UVic. En la 
mateixa col·lecció es va publicar fa 
poc el Manual de traducció alemany-
català, de Heike van Lawick (UJI).

Per últim, Sergi Cortiñas, al llibre 
Història de la divulgació científica, 
fa un repàs amè i ben documentat 
dels personatges que han destacat 
en la seva tasca de divulgadors 
de la ciència a Occident, des del 
Renaixement fins al segle xx. Aquest 
és el darrer títol de «Media TK», la 
col·lecció impulsada per la Facultat 
d’Empresa i Comunicació de la UVic.
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