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Inauguració oficial del curs a 
càrrec de Felip Puig

El 30 d’octubre va tenir lloc la inaugu-
ració oficial del curs 2013-2014 amb el 
conseller Felip Puig, el regidor de Ciutat 
del Coneixement, Josep Arimany, i Antoni 
Castellà, director general d’Universitats.

Conveni amb la Universitat 
de San Diego
 
El 9 de desembre es va signar el conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat 
de Vic, representada per Jordi Montaña, 
i la Universitat de San Diego (Califòrnia), 
representada per Paula Cordeiro.

Intercanvis de patrons entre 
la FUBalmes i la FUBages

El 10 i el 18 de desembre es van reunir els 
patronats de la Fundació Universitària del 
Bages i de la Fundació Universitària Bal-
mes per intercanviar patrons de cara a fer 
efectiva la federació de les fundacions.

La tercera edició consolida els International 
Workshops on Higher Education
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P.03

El proferssor Robert Govers, presentat per Marta Otero, vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement, abans d’impartir la seva conferència de clausura dels 
International Workshops on Higher Education.
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El patronat de la FUB 
s’amplia i aprova els nous 
Estatuts

Reunió del Patronat de la FUB-UVic el 28 
d’octubre a la Universitat de Vic.

Els nous estatuts de la Fundació 
Universitària Balmes es van començar 
d’aplicar el 28 d’octubre, en el marc 
de la reunió del Patronat de la FUB. 
Van ser ratificats tots els patrons i se 
n’hi van incorporar de nous, com el 
president de la Fundació EADA, David 
Parcerisas, com a “representant d’una 
institució d’educació superior que 
hagi subscrit contractes o convenis 
de federació amb la UVic”; el conseller 
delegat de Girbau S.A., Pere Girbau i 
el director general d’Avinent, Albert 
Giralt, que ho fan a títol de “persones 
físiques de prestigi acadèmic, social, 
empresarial o profesional”; Anton 
Granero, com a “persona vinculada a 
la creació i consolidació de la UVic”; i 
els tres representants de la comunitat 
universitària, Carme Comas, Joan Soler 
i Àngel Torres. Cal destacar que hi va 
haver la renúncia de Josep Terradellas i 
Arcarons, propietari de Casa Tarradellas, 
per no poder atendre el càrrec com 
caldria. El Patronat va designar els 
membres de la Comissió executiva i 
va ratificar el nomenament, també, de 
Josep Terradellas i Cirera com a secretari 
general de la Fundació Universitària 
Balmes. 

Edita: Servei de Publicacions de la Universitat 
de Vic. Redacció i coordinació: Miquel Tuneu. 
Redacció: Manuel Llanas, Teresa Lleopart, Núria 
Padrós, Mercè Rocafiguera. Fotografies: Servei 
d’Audiovisuals de la UVic. Disseny: Eumogràfic. 
Imprès a: Novoprint.  
D.L.: B-40.564-90

CAMPUS

Josep Arimany, Jordi Montaña, Felip Puig, Antoni Castellà i Jordi de San Eugenio impartint la lliçó 
inaugural l durant l’acte d’inauguració oficial del curs 2013-2014.

El 30 d’octubre va tenir lloc l’acte aca-
dèmic d’inauguració de curs 2013-14, 
presidit pel rector Jordi Montaña, amb 
la presència del Conseller d’Empresa 
i Ocupació, Felip Puig; del regidor de 
Ciutat del Coneixement, Josep Ari-
many; i del secretari d’Universitats i 
Recerca, Antoni Castellà. Després de 
la videomemòria del curs passat i la lli-
çó inaugural del professor Jordi de San 
Eugenio sobre “La marca de territori 
i la geografia dels intangibles”, es van 
concedir les distincions institucionals. 

La medalla de la institució es va con-
cedir al Dr. Francesc Solé Parellada, 
professor de la UPC. L’encomi va anar 
a càrrec del Dr. Xavier Ferràs, que va 
fer un repàs de la seva trajectòria aca-
dèmica i professional. A continuació es 
van concedir les insígnies a les tres per-
sones que enguany s’han jubilat, Pere 
Pujolàs, Laura Mascarella i  Montser-
rat Benlloch, i es van lliurar els Premis 
Extraordinaris als millors expedients 
acadèmics de cada titulació de la UVic.

En el torn dels parlaments, Antoni 
Castellà va esmentar que la UVic està 
alineada amb els objectius que es pro-
posa el sistema universitari català, qua-
litat, eficiència i internacionalització, i 
la va felicitar per “la iniciativa estratè-

gica intel·ligent” que ha suposat la fe-
deració amb la Fundació Universitària 
del Bages, sobretot tenint en compte 
l’horitzó 2020, pel qual “necessitarem 
universitats amb més massa crítica”.

Josep Arimany, tinent alcalde de la 
Universitat de Vic, va centrar el seu 
parlament en tres àmbits: la Universi-
tat-Empresa, a través de la fundació de 
Creacció; el reforçament del territori 
amb l’acord de federació amb Manresa; 
i la Facultat de Medicina, “un projecte 
internacional de futur per a totes dues 
ciutats”.

El Conseller d’Ocupació, Felip Puig, 
va afirmar que el país es troba en una 
nova perspectiva: “no es pot anar més 
enllà a base de reduccions salarials i 
sacrificis laborals; ara cal donar pas a 
la innovació, el talent, el valor afegit i 
la internacionalització”. I Catalunya, 
afirmava el Conseller, ja ha fet un pas 
important en aquesta direcció.

El rector va cloure l’acte afirmant que 
“tenim la voluntat ferma de ser reco-
neguts com a universitat innovadora i 
emprenedora”, va refermar el compro-
mís que la UVic té amb el territori i 
va agrair la confiança que el Govern 
de Catalunya ha demostrat envers la 
institució.

Inauguració oficial del curs amb Felip 
Puig, conseller d’Empresa i Ocupació
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Intercanvi de patrons entre 
la FUBalmes i la FUBages

Albert Giralt, Joan Turró, Miquel Blanch, Valentí 
Martínez, Lluís Jofre, Valentí Junyent, Josep M. 
Vila d’Abadal, Jordi Montaña, Josep Arimany i An-
toni Llobet en la reunió del 18 de desembre a Vic.

El Patronat de la Fundació Universitària 
del Bages (FUBages) va incorporar en la 
reunió del 10 de desembre cinc nous 
membres en representació del Patronat 
de la Fundació Universitària Balmes 
(FUBalmes). Es tracta de Josep M. Vila 
d’Abadal, alcalde de Vic i president del 
Patronat; Josep M. Arimany i Oriol Guixà, 
membres del Patronat; Jordi Montaña, 
rector de la UVic; i Joan Turró, director 
general de la FUBalmes, aquests dos 
darrers amb veu però sense vot.
El 18 de desembre els representants 
de la Fundació Universitària del Bages 
es van incorporar al Patronat de la 
Fundació Universitària Balmes. Valentí 
Junyent, alcalde de Manresa i president 
de la FUBages, ocuparà el càrrec 
de vicepresident segon, mentre que 
Antoni Llobet, regidor d’Ensenyament 
i Universitats de Manresa, i Miquel 
Blanch, empresari, s’hi incorporen com 
a vocals. Valentí Martínez, director de 
la FUBages,va entrar també al Patronat 
amb veu i sense vot i ha estat nomenat 
vicerector de la Universitat de Vic.
En aquesta mateix Patronat es va 
nomenar el Dr. Josep Arimany, regidor 
de Ciutat del Coneixement de Vic, 
comissionat del Patronat per al projecte 
dels estudis de Medicina. També es va 
aprovar l’ampliació del Consell Consultiu 
de la FUB-UVic amb quatre nous 
patrons: el P. Ignasi Fossas, prior de 
Montserrat; Valentí Roqueta, president 
de Roqueta/orígens; Noemí Morral, 
doctora en Economia; i Miquel Tuneu, 
cap del Servei de Publicacions de la UVic.

Del 9 al 12 de desembre va tenir lloc a 
la UVic el III International Workshop 
on Higher Education amb la intenció 
de fer partícips els membres de la co-
munitat universitària i les institucions 
de l’entorn dels beneficis i reptes de la 
internacionalització, una de les línies 
estratègiques de la Universitat de Vic. 
L’International Workshop se celebra 
anualment a la UVic amb l’impuls de 
l’Escola de Doctorat i el Campus In-
ternacional de la UVic i compta amb 
el suport de l’Obra Social de “la Caixa”.

La inauguració, va tenir lloc el 9 de 
desembre amb una conferència sobre 
“Educational Leadership” a càrrec de 
la Dra. Paula Cordeiro, degana de la 
School of Leadership and Education 
(SOLES) de la Universitat de San Diego, 
Califòrnia. La Dra. Cordeiro ha estat 

directora de  diverses escoles interna-
cionals a Veneçuela i Espanya, forma 
part de la junta directiva de l’Associació 
Americana d’Escoles de Formació del 
Professorat, és cofundadora de l’Acadè-
mia de directors internacionals i membre 
de la junta del Consell Internacional per 
a l’Educació de Mestres de San Diego. A 
més de nombrosos articles, ha publicat 
tres llibres, i actualment està treballant 
en la cinquena edició del llibre Educa-
tional Leadership: A Bridge to Improved 
Practice, del qual és coautora. 

La clausura del dia 12 va anar a càrrec 
de Robert Govers, especialista inter-
nacional en marques de lloc, que va 
parlar sobre  “Place Branding and Public 
Diplomacy”. Les presentacions dels 
dos conferenciants van anar a càrrec 
del rector de la UVic, Jordi Montaña.

Es consoliden els International 
Workshops for Higher Education

La professora Carol Vincent impartint el seu taller.

Conveni de col·laboració amb  
la Universitat de San Diego
El 9 de desembre es va signar un con-
veni marc de col·laboració entre la Uni-
versitat de Vic i la Universitat de San 
Diego (Califòrnia), entre el rector de la 
Universitat de Vic, Jordi Montaña, i la 
degana de la School of Leadership and 
Education Sciences (SOLES) de la Uni-
versitat de San Diego, Paula Cordeiro.

L’objectiu del conveni és establir un 
acord de col·laboració entre la Facultat 
d’Educació, Traducció i Ciències Hu-

manes i la SOLES per tal de promoure 
activitats acadèmiques i de recerca, i 
programes de mobilitat entre profes-
sorat i estudiantat.

Aquesta col·laboració ja es va fer pale-
sa quan la degana Corderio va impartir 
una master class sobre lideratge en edu-
cació, que va servir per inaugurar la ter-
cera edició de l’International Works-
hop on Higher Education.
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El Dr. Pere Pujolàs imparteix 
la lliçó de jubilació  

El 20 de novembre, el Dr. Pere Pujolàs 
va impartir la seva lliçó de jubilació 
“Marques de foc: lliçons de pedagogia”. 
La Dra. Olga Pedragosa li va fer l’encomi 
de presentació.
Pere Pujolàs, llicenciat en Pedagogia per 
la UAB i doctor en Pedagogia per la UdG, 
va ser degà de la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes. Ha estat 
membre fundador i director del Grup de 
Recerca d’Atenció a la Diversitat (GRAD). 
És autor  de diverses publicacions  i 
articles relacionats amb l’aprenentatge 
cooperatiu i l’educació inclusiva, d’entre 
els quals destaquem el llibre Aprendre 
junts alumnes diferents, publicat per 
Eumo Editorial.
Amb motiu de la seva jubilació, el Consell 
de Direcció de la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes va aprovar 
la tramitació de la sol·licitud d’eme-
ritatge, que ja ha estat aprovada pel 
Consell de Direcció de la Universitat, que 
l’elevarà al Patronat de la Fundació Uni-
versitària Balmes per a la seva aprovació 
definitiva.

Josep Burgaya guanya el 
Premi Octubre d’Assaig

Josep Burgaya, professor de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació i director aca-
dèmic de l’Institut Català de l’Economia 
Verda va guanyar el premi Joan Fuster 
a la millor obra d’assaig a la 42a edició 
dels Premis Octubre que promou l’Edito-
rial 3i4.
L’obra guanyadora, Economia de l’ab-
surd. Quan comprar més barat contribu-
eix a quedar-se sense feina, és una refle-
xió sobre l’actual deriva econòmica.
Josep Burgaya és doctor en Història Con-
temporània per la UAB i, des de 1986, és 
professor titular de la UVic a la Facultat 
d’Empresa i Comunicació, de la qual fou 
degà de 1995 a 2002.

INNO4AGING és un congrés orga-
nitzat per XISCAT –la primera xarxa 
de centres hospitalaris, mèdics i soci-
osanitaris de Catalunya que impulsa 
projectes d’R+D+I d’aplicació a la salut 
humana– i la Fundació d’Osona per a 
la Recerca i l’Educació Sanitàries (FO-
RES), que compta amb la col·laboració 
del Consorci Hospitalari de Vic i de la 
Universitat de Vic.

Durant dos dies, i des d’una pers-
pectiva internacional, es varen oferir 
ponències i debats en temàtiques pun-
teres per a la innovació i l’envelliment 
actiu, a més d’un espai d’exposició de 

pòsters científics, prototips, resultats 
innovadors i productes empresarials. 
Un complet programa que girava al 
voltant de les línies prioritàries que 
ha fixat Europa en termes d’innova-
ció medicosanitària, entorn saludable 
i millora de la qualitat de vida de la 
població envellida, i que va reunir a la 
capital d’Osona representants d’empre-
ses, centres tecnològics, universitats, 
emprenedors i tot tipus de professio-
nals del sector mèdic i sociosanitari. 
Hi varen participar unes 200 persones, 
entre ponents i assistents.

La UVic signa convenis amb universitats 
israelianes per potenciar la recerca

El rector de la Universitat de Haifa i el rector de la Universitat de Vic en la signatura del conveni.

Inno4aging a la UVic

El rector de la Universitat de Vic, Jordi 
Montaña, que formava part de la dele-
gació que va acompanyar el president 
de la Generalitat de Catalunya de viatge 
oficial a Israel, juntament amb Jordi 
Villà, director de l’Escola Politècnica 
Superior, va signar dos convenis de col-
laboració amb institucions israelianes 
per potenciar la recerca i la interna-
cionalització de la UVic, i va establir 
vincles estratègics per tal de consolidar 
la proposta de la futura Facultat de 
Medicina.

El primer, signat amb el Rambam 
Health Care Campus, és un acord de 
cooperació acadèmica internacional 
en el camp de les Ciències de la Salut 
i més concretament en Medicina. Fixa 
la voluntat d’ambdues parts d’engegar 

programes de mobilitat per a professors, 
investigadors i estudiants, i acords de 
cooperació per establir graus i màsters 
interuniversitaris, sempre en el camp 
de Ciències de la Salut. L’acord també 
inclou la possibilitat de desenvolupar 
programes de recerca i transferència 
de coneixement conjunts en els àm-
bits d’interès d’ambdues entitats. Amb 
l’acord, el Rambam Health Care Campus 
es converteix en el soci internacional 
per a la consecució d’un dels projectes 
estratègics de futur de la Universitat de 
Vic, la Facultat de Medicina.

L’altre conveni, signat amb la Univer-
sitat de Haifa, és un acord marc que 
permetrà la cooperació internacional, el 
desenvolupament de projectes en docèn-
cia i recerca i l’intercanvi d’estudiants. 
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Antoni Serra Ramoneda, 
primer síndic de greuges

El Patronat de la FUB va cobrir el 28 
d’octubre la plaça de síndic de greuges 
de la Universitat de Vic amb la persona 
d’Antoni Serra Ramoneda. La Sindica-
tura és l’òrgan encarregat de vetllar pels 
drets i les llibertats de l’alumnat, el per-
sonal docent i investigador i d’informar 
permanent sobre el funcionament de la 
Universitat. 
Antoni Serra Ramoneda (Barcelona, 
1933), és doctor en Ciències Econòmi-
ques per la Universitat Complutense de 
Madrid i catedràtic d’Economia de l’Em-
presa a la UAB, de la qual va ser un dels 
fundadors i rector. Des del 1987 també 
és membre de l’Institut d’Estudis Cata-
lans. Fou conseller de l’antiga Caixa de 
Pensions abans de la seva fusió amb la 
Caixa de Barcelona (1977-84) i president 
de Caixa de Catalunya (1984-2005). És 
president de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari a Catalunya, del 
Tribunal d’Arbitratge Tècnic de Catalunya 
i del fòrum d’opinió Tribuna Barcelona. El 
2005 va rebre la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya.

Xavier Melgarejo a la UVic

El 13 de novembre el Dr. Xavier Melga-
rejo, psic+oleg i doctor en Pedagogia, va 
pronunciar la conferència “El sistema 
educatiu i la formació del professorat a 
Finlàndia”. 
El psicòleg va assenyalar les claus 
d’aquest èxit. En primer lloc, el valor que 
pren l’infant com a “tresor més preuat” 
del país. En segon lloc, l’equilibri entre la 
família, el sistema educatiu i el valor que 
es dóna als aspectes socioculturals. Per 
últim, la formació del professorat, que és 
exigent i selectiva: “Els mestres han de 
ser ‘científics’ de l’educació, tenir capaci-
tat de crear, innovar i investigar. 

Intervenció de Lluís Llach a l’Institut d’Estudis Catalans en l’acte d’inauguració del Col·loqui.

El II Col·loqui Internacional Miquel 
Martí i Pol es va inaugurar el 17 d’octu-
bre a l’Institut d’Estudis Catalans amb 
una conferència de Lluís Llach, que va 
donar algunes claus que, com a amic del 
poeta,  “poden ajudar a conèixer alguns 
racons de la seva personalitat”. El Col-
loqui es va estructurar al voltant de tres 
eixos: l’escriptor, la projecció i recepció 
i el context literari, social i polític de 
Miquel Martí i Pol, i es va complemen-
tar amb l’exposició “De Paraules al vent 
a La fàbrica: creació, evolució i publi-
cació dels primers poemaris de Miquel 
Martí i Pol”.

Ricard Torrents, president del comitè 
científic, va resumir les contribucions 
del Col·loqui en: la interessant aporta-
ció dels comunicants en la línia d’estudi 
sobre la traducció, tant de Martí i Pol 

com a traductor com de l’obra de Martí 
i Pol traslladada en d’altres idiomes i, 
en conseqüència, les dades sobre la re-
cepció de l’autor a l’estranger. Les noves 
generacions d’investigadors de l’obra 
del rodenc. La preferència dels estudi-
osos per la fase que el Dr. Enric Sullà, 
ponent del Col·loqui, va anomenar com 
a «procés d’emergència» (d’aparició pú-
blica) de Martí i Pol en la dècada dels 
60 i per la valoració comparativa amb 
altres poetes (la ponència del Dr. Ferran 
Carbó sobre la comparativa dels inicis 
poètics entre Vicent Andrés Estellés i 
Martí i Pol en va ser l’exponent), i la 
funcionalitat del format del Col·loqui 
en tres seus Barcelona-Institut d’Estu-
dis Catalans, Vic-Universitat de Vic, i 
Roda de Ter-Teatre Eliseu.

El segon Col·loqui Internacional Martí 
i Pol posa el focus en les traduccions

El Patronat de la FUB va aprovar el 28 
d’octubre el nomenament de Marc Mus-
sons com a nou gerent de la UVic.

Marc Mussons, que es va incorporar 
el 15 de novembre, és llicenciat en Eco-
nomia per la UB i màster especialitzat 
en Finances per EADA. Fins ara era 
director general del Grup CLADE, con-
seller de la Confederació Espanyola de 
l’Economia Social (CEPES) i membre de 
la comissió Deal Flow de SICOOP-ICF. 
També era director financer corporatiu 
del Grup Cultura 03.

Marc Mussons, gerent de la UVic
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La UVic organitza els 
Campionats de Catalunya 
Universitaris 2013

El 2 d’octubre va tenir lloc el traspàs dels 
Campionats de Catalunya Universitaris 
que el curs 2012-2013 van ser organit-
zats per la Universitat Rovira i Virgili. El 
vicerector d’Ordenació Acadèmica i Pro-
fessorat de la UVic, Pere Quer, va agafar 
el relleu per organitzar els Campionats 
del curs 2013-14.
Eumogràfic n’ha dissenyat la marca i 
n’ha definit les possibles aplicacions en 
un detallat Manual d’identitat. La idea és 
identificar gràficament uns campionats 
en què participen uns 3.500 estudiants 
de 12 universitats catalanes i on tenen 
cabuda un total de 14 esports col·lectius.
De cada esport se’n farà un jornada pel 
novembre o a principis de desembre, i 
una segona jornada pel febrer. Els dos 
primers classificats de cada esport juga-
ran la final el 13 de març a Vic.
Com a novetat de l’organització de la 
UVic, cal destacar també la creació d’un 
nou espai web on es podran consultar els 
calendaris, els resultats i les fotografíes 
de la competició.
L’edició dels Campionats organitzada 
per la Universitat Rovira i Virgili va ser la 
36a en el format actual. Durant el curs 
passat es van celebrar 14 campionats en 
esports d’equip i 16 en esports indivi-
duals.
Els campionats en esports d’equip van 
comptar amb la participació de 2.160 
esportistes (1.347 nois i 813 noies) de 
106 equips. El nombre de partits jugats 
en diferents disciplines va ser de 240. Els 
16 campionats en esports individuals van 
comptar amb 511 esportistes (143 noies/ 
368 nois).
Els millors esportistes de Catalunya 
foren Èric Forné (basquetbol) i Berta 
Gasol (futbol 7, futbol sala, cros i 10 
km.). El medaller va ser encapçalat per la 
Universitat de Barcelona, seguida de la 
Universitat Pompeu Fabra i la Universitat 
Politècnica de Catalunya.

La Universitat de Vic crea la Càtedra 
de la Sida i malalties relacionades

El 31 d’octubre es va signar el conveni 
de creació de la Càtedra de la Sida i 
Malalties Relacionades entre la UVic, 
l’Institut de Recerca de la Sida Irsi-
Caixa, impulsat per l’Obra Social “la 
Caixa”, el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya i la Funda-
ció Lluita contra la Sida (FLS). 

L’acte va comptar amb la participació 
del rector de la UVic, Jordi Montaña, 
i del Dr. Bonaventura Clotet, direc-
tor d’IrsiCaixa, president de la FLS i 
director de la nova càtedra. La Càte-
dra reforça l’activitat investigadora de 
la UVic en l’àmbit biomèdic, que es 
concentra en el Grup de Recerca en 
Bioinformàtica i Estadística Mèdica 
(BEM) i en la participació de la UVic 
en la Plataforma Bioinformàtics Bar-

celona, molt centrats en la formació 
de doctors, la recerca bàsica i la trans-
ferència del coneixement. A més, cal 
tenir en compte la tradició de la UVic 
en estudis relacionats amb l’àmbit bio-
mèdic, com el Grau en Biotecnologia, 
el Màster en Omics Data Analysis i el 
programa de doctorat en Experimen-
tal Sciences and Technology, que per-
metran als investigadors de la Càtedra 
dirigir treballs de fi de grau i de màster 
i tesis doctorals. La Càtedra, ampliarà 
la seva base de treball a altres malalties 
relacionades per tenir un abast com-
petencial més ampli.

El 12 de desembre, vuit investigadors 
de nivell internacional en la recerca 
sobre la Sida es van incorporar a la 
Càtedra.

La UVic participa en el Pla de Doctorats 
Industrials
Aquesta modalitat de tesi doctoral 
estreny els lligams entre les universi-
tats i les empreses, busca la màxima 
empleabilitat dels doctorats més enllà 
de les universitats i afavoreix proces-
sos de R+I+D conjunts. La UVic hi ha 
presentat tres projectes de recerca, i 
un quart en col·laboració amb la UAB.

“Sostenibilidad de un portfolio de 
soluciones en el mundo del agua y su 
comunicación”. Empresa: Aqualogy 
Aqua Ambiente Servicios Integrales.

“Disseny de noves tècniques de dis-
seny de fàrmacs basades en lligand 
fent ús de la tecnologia cloud”. Em-
presa: Mind the Byte.

“Aplicació d’estructures cooperati-
ves per a la millora de l’aprenentatge 
en una xarxa social virtual”. Empresa: 
Atta Community.

Amb la UAB: “Temperat de la xoco-
lata previ a la seva utilització en un 
dispositiu d’impressió 3D”. Empresa: 
2 Vegan Natural Machines. 

Asseguts, Joan Turró, Josep Arimany, Jordi Montaña, Bonaventura Clotet i Marta Otero, amb sis dels inves-
tigadors de la Càtedra i Jordi Villà a la seva dreta.
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Eulàlia Bosch presenta el 
seu llibre Qui educa a qui?

La filòsofa i comissària d’art Eulàlia 
Bosch va ser a la UVic el 8 de 
novembre per encetar el segon cicle de 
conferències organitzat pel CIFE i Eumo 
Editorial, amb motiu de la publicació 
del seu llibre Qui educa a qui? (Eumo, 
2013), una reflexió minuciosa sobre la 
transmissió de coneixement i valors 
entre generacions.
Bosch, que va estar acompanyada pel Dr. 
Antoni Tort, va sorprendre l’auditori amb 
una presentació molt visual que posava 
l’accent en la importància de les arts com 
a instruments educatius, una constant 
en el treball d’aquesta autora.
Qui educa a qui? és un llibre que, en 
forma de breus assajos, analitza 
episodis quotidians en què els infants 
són protagonistes i toca temes de tanta 
transcendència com la identitat, el 
gènere, la mort o les relacions familiars.

Sílvia Cóppulo va ser a 
la Jornada de Recerca 
Qualitativa i Mètode 
Biogràfic

Dins el marc de la Setmana de la Ciència, 
el 20 de novembre va tenir lloc la Jor-
nada sobre Recerca Qualitativa i Mètode 
Biogràfic, organitzada des del CESS, el 
CEID i la Càtedra de Recerca Qualitativa 
de la UVic. En aquest marc, la periodista 
Sílvia Cóppulo va pronunciar la ponència 
“Històries de la vida que fan història”. La 
Jornada partia de la premissa que l’abor-
datge biogràfic requereix la col·laboració 
de diferents disciplines per poder analit-
zar i comprendre els fenòmens humans 
des de la seva complexitat.

El 3 de desembre va tenir lloc la presen-
tació de l’associació d’antics estudiants 
UVic Alumni. Davant d’un centenar de 
persones, el seu president, l’empresari 
Abel Conill, va presentar els objectius 
estratègics de la nova associació en un 
acte presidit pel rector de la UVic, Jordi 
Montaña, i amb la presència del tinent 
alcalde de l’Ajuntament de Vic, patró 
de la FUB i president de Creacció, 
Josep Arimany, la directora del Servei 
de Carreres Professionals de la UVic, 
Imma Casaramona, i de Ricard Aceves 
i Jordi Rosanes, en qualitat d’exestudi-
ants de la Universitat de Vic.

Ricard Torrents, primer rector de la 

Universitat de Vic i president del Con-
sell Consultiu, anunciava que “l’asso-
ciació s’inscriu en el ple procés funda-
cional de la Universitat de Vic”, ja que 
avui en dia no s’entén cap organització 
universitària de prestigi que no tingui 
al seu darrere una associació d’exestu-
diants que li doni suport. “Les bones 
universitats les fan els bons estudiants”, 
va afirmar.

 L’associació, deien Ricard Aceves i 
Jordi Rosanes, a més d’oferir serveis i 
avantatges als seus associats “ha de re-
forçar el sentiment de pertinença, teixir 
lligams i cuidar el sentiment d’orgull de 
formar part de la UVic”.

Es presenta en societat l’associació 
d’antics alumnes UVic Alumni 

Del 4 al 9 de novembre va tenir lloc 
la desena edició de l’E-Week, la 
Setmana Digital de Vic que organitza 
la Facultat d’Empresa i Comunicació 
en col·laboració amb el VIT, centre 
tecnològic de l’Ajuntament de Vic.

L’E-Week va dedicar una part im-
portant de les seves activitats a refle-
xionar sobre dos aspectes que cada 
vegada guanyen més pes dins de la 
Societat Xarxa. En primer lloc, i des 
d’un punt de vista del sector de l’oci, 
els videojocs. Per això, l’acte inaugu-
ral va comptar amb la conferència del 
professor de la University of Utah 
José Zagal. També es va destinar part 

del temps a plantejar el fenomen dels 
MOOC, els nous espais educatius i 
gratuïts a la xarxa, amb la presència 
de Pedro Aranzadi, director general 
d’Universia España, a qui va presentar 
el rector, Jordi Montaña.

Del programa d’aquesta desena edi-
ció destaquen també la Jornada sobre 
realitat augmentada (organitzada des 
de l’EPS), la Jornada Visualismes (or-
ganitzada des de la FEC) i la Jornada 
Passaport a la Mobilitat (organitzada 
des de la FCSB), amb una clara vo-
luntat d’implicar tots els centres de la 
Universitat de Vic en aquest esdeve-
niment.

Desena edició de l’E-Week

Abel Conill, president d’UVic Alumni, en l’acte de presentació oficial de l’associació.

Eulàlia Bosch durant la presentació del seu llibre.
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El 7 d’octubre va tenir lloc l’acte de 
col·locació de la primera pedra del nou 
edifici de CAFE, una infraestructura 
de nova construcció al costat de les 
pistes d’atletisme, on s’ubicaran espais 
docents i laboratoris. El finançament 
de l’edifici va a càrrec de la Universitat 
de Vic i l’Ajuntament de Vic ha cedit 
els terrenys.

“La instal·lació millorarà la qualitat 
dels estudis de grau i permetrà ajudar 
els grups de recerca a innovar sobre 
l’esport i l’activitat física”, va dir Eduard 
Comerma, coordinador de CAFE.

El rector de la UVic, va remarcar la 

importància de l’esport, més enllà que 
la carrera de CAFE sigui una de les més 
demanades.

Ivan Tibau, secretari general d’Esports, 
va resaltar la importància de tirar enda-
vant projectes emprenedors que generen 
economia.

Per últim, l’alcalde de Vic i president 
de la FUB, Josep M. Vila d’Abadal, va 
ressaltar la relació excel·lent entre la 
ciutat i la Universitat, que ha permès 
tirar endavant un projecte tan important 
per al país i va manifestar que el nou 
edifici farà “millor” la Universitat, en 
benefici de tota la ciutat.

Primera pedra de l’edifici de CAFE

A la foto de signatura, d’esquerra a dreta: el gerent de la regió sanitària Catalunya central, Oriol Morera; el 
president del Consorci Hospitalari de Vic, Jaume Portús; la vicerectora de Recerca de la UVic, Marta Otero; 
el rector de la UVic, Jordi Montaña; el conseller de Salut, Boi Ruiz, el regidor de Ciutat del Coneixement 
de Vic i patró de la Fundació Universitària Balmes, Josep Arimany; el Dr. Francesc Garcia, director de la 
Càtedra TIC i Salut; i el director general de la Fundació Universitària Balmes, Joan Turró, 

La Huaihua University  
de la Xina ens visita

Els representants de la Huaihua University acom-
panyats de Joan Msnou, Francesc Codina, Montse 
Corrius i Jordi Villà de la Universitat de Vic.

El15 de desembre la Universitat de Vic 
va rebre una delegació de la Huaihua 
University de la província de Hunan, Xina. 
Van visitar la UVic la seva vicepresidenta 
Prof. Zhang Ling; el degà de la Facultat 
d’enginyeria Química, Prof. Dizhao Chen; 
el degà de la Facultat d’Arts, Prof. Yunxi 
Li; i la directora de la biblioteca, Sra. 
Shufang Zhang. La Huaihua University 
està situada a la província de Hunan i 
té 18.000 estudiants provinents de 25 
províncies de la Xina.

Red Talentia del Govern  
de Mèxic, a Barcelona

Les doctores Ruth S. Contreras i 
Zahaira González, professores de la 
Facultat d’Empresa i Comunicació i 
investigadores del Grup de Recerca 
Interaccions Digitals, formen part de 
la primera xarxa de talents a l’Estat 
espanyol impulsada pel Govern de Mèxic, 
Red Talentia de Barcelona.
La xarxa de talents mexicans a l’Estat 
espanyol és una de les 23 que hi ha 
establertes a tot el món i l’han fundat la 
Dra. Ruth S. Contreras i la Dra. Zahaira 
González, entre altres investigadors. 
Les institucions que  en formen part 
són, fins ara, la Universitat de Vic, la 
Universitat de Barcelona, la Universitat 
Politècnica de Catalunya, l’Institut de 
Ciències Fotòniques, la Universitat 
Veracruzana i diverses empreses del 
sector TIC.

La Universitat de Vic i la Fundació 
TicSalut van signar el 16 de desembre 
l’acord per impulsar la nova Càtedra de 
TIC i Salut que tindrà la seu al Centre 
d’Estudis Sanitaris i Socials de la Univer-
sitat de Vic. La Càtedra, que dirigirà el 
director de la Fundació TicSalut, Fran-
cesc Garcia Cuyàs, neix amb l’objectiu 
de generar, difondre i transferir coneixe-
ment sobre la utilització de les TIC en el 
sector salut i social i inclourà activitats 
docents, de recerca aplicada i innovació, 
de transferència de coneixement i de 
divulgació i difusió científica.
Les línies de treball de la Càtedra de TIC 
i Salut seran la identificació de projectes 
de recerca i innovació, la definició d’un 
marc de competències professionals en 

l’àmbit de les TIC i la salut i l’ús racional 
de la telemedicina per fer operatiu el 
model assistencial no presencial, entre 
d’altres que s’aniran desenvolupant. Un 
dels primers projectes que es portaran 
a terme serà l’ús de la mobilitat i en 
particular l’aplicació de les APPs dins 
del sector salut i social.
La Càtedra té, com a objectiu addicional, 
col·laborar amb les institucions sanitàries 
i sociosanitàries d’abast català per pro-
moure projectes i iniciatives de recerca 
i polítiques d’actuació per millorar la 
qualitat assistencial, fer més eficient el 
sistema sanitari i social i alhora establir 
un nou model de relació entre el ciutadà i 
el seu sistema de salut i social mitjançant 
la utilització de les TIC.

Creació de la Càtedra TIC i Salut
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El 28 de novembre va tenir lloc a Sant 
Hilari Sacalm l’acte d’inauguració de 
la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benes-
tar al Centre d’Innovació AQUA, de 
Sant Hilari Sacalm, amb la conferèn-
cia “Els balnearis de la Selva i la litera-
tura”, a càrrec del Dr. Llorenç Soldevi-
la, professor de la Universitat de Vic, i 
amb la presència de la Dra. Mariànge-
la Vilallonga, catedràtica de Filologia 
Llatina i directora de la Càtedra de 
Patrimoni Literari Maria Àngels An-
glada de la Universitat de Girona.

La direcció de la Càtedra està com-
partida per la Dra. Míriam Torres, per 
part de la Universitat de Vic, i pel Dr. 

Manel Poch, per part de la Universitat 
de Girona. Comptarà amb un consell 
assessor constituït per experts d’amb-
dues universitats dels àmbits de salut, 
enginyeria hidràulica, geologia, turis-
me, geografia, marca territorial, medi 
ambient i emprenedoria, així com de 
representants estratègics del territori.

L’acte va ser presidit per l’alcalde de 
Sant Hilari Sacalm, Albert Santau-
gini; el Dr. Joaquim M. Puigvert, vi-
cerector de Relacions Institucionals, 
Societat i Cultura de la Universitat de 
Girona; i la Dra. Marta Otero, vicer-
rectora de Recerca i Transferència de 
Coneixement de la UVic.

Inauguració de la Càtedra de l’Aigua
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La Dra. M. Carme Bernal 
va presentar el seu llibre 
Eulària Anzizu

Carme Torrents, Maica Bernal, Anna Castellano-
Tressarra i Pilar Godayol en l’acte de presentació 
al Temple Romà.

El llibre Eulària Anzizu. Poeta, arxivera 
i historiadora, de Maria Carme Bernal 
Creus, editat per Eumogràfic, es va 
presentar el 25 de novembre al Monestir 
de Pedralbes. Hi intervingueren Carme 
Arenas, presidenta del PEN Català, 
Maria Carme Bernal i Anna Castellano-
Tresserra, conservadora en cap del 
Monestir de Santa Maria de Pedralbes. 
Per cloure l’acte es va fer una lectura 
de poemes d’Eulària Anzizu a càrrec de 
l’actriu Francesca Masclans.
El llibre es va presentar també al 
Temle Romà de Vic el 29 de novembre, 
amb intervencions de Pilar Godayol, 
especialista en Estudis de Gènere de 
la UVic, Carme Torrents, directora de 
la Fundació Jacint Verdaguer, Anna 
Castellano-Tresserra i l’autora.

Conferència del Dr. Jordi 
Villà al Temple Romà de Vic

En el marc del cicle de conferències 
Ciència i Societat del Patront d’Estudis 
Osonencs, el 12 de desembre el Dr. Jordi 
Villà, director de l’Escola Politècnica 
Superior, va impartir al Temple Romà de 
Vic la conferència “Ciència, tecnologia i 
societat, una visió universitària”. 
Villà va presentar algunes estratègies 
aplicades en diverses parts del món 
per evitar que el planeta arribi al 
col·lapse combinant la recerca, el 
desenvolupament, la innovació i el 
creixement econòmic.
Va presentar el conferenciant la Dra. 
Mireia Olivella, professora de l’Escola 
Politècnica Superior.

El 25 de novembre va tenir lloc a la 
UVic una trobada d’alcaldes de les po-
blacions que formen part del Patronat 
de la Fundació Universitària Balmes 
per tal de desenvolupar el Projecte 
Fem UVic Territori i identificar els 

àmbits de col·laboració entre els ajun-
taments i la Universitat de Vic. Alguns 
dels temes tractats varen ser la presèn-
cia de la UVic en aquests municipis 
per fer extensiva l’estructura de ser-
veis i activitats a tot allò que pugui ser 
d’utilitat i d’interès comú, com ara la 
participació dels municipis a l’agència 
d’emprenedoria, innovació i coneixe-
ment Creacció; la formació contínua 
que s’hi pot impartir; el programa de 
col·laboració amb la gent gran; el re-
forç que la Universitat d’Estiu pot sig-
nificar per a les seves activitats; el des-
plegament de l’activitat cultural de la 
UVic, etc.

La Universitat de Vic i el territori

Jordi Montaña, rector de la UVic;  Albert Santaugini, alcalde de Sant Hilari; Joaquim M. Puigverd, vicerector 
de la UdG; i la codirectora de la Càtedra per la UVic, Dra. Míriam Torres, en l’acte de signatura del conveni 
entre l’Ajuntament de Sant Hilari i les dues universitats.
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50 beques BBVA/Fundació 
Antiga Caixa Manlleu

El 23 d’octubre, cinquanta estudiants 
de la Universitat de Vic que aquest curs 
participaran en programes d’estudi, 
pràctiques i cooperació a l’estranger 
van rebre una beca de BBVA/Fundació 
Antiga Caixa Manlleu. L’acte va ser 
presidit pel rector de la Universitat de 
Vic, Jordi Montaña, per Joan Contijoch, 
president de la Fundació Antiga Caixa 
Manlleu i per Albert Sala, director de la 
zona Osona del BBVA.
L’entitat financera va repartir un fons 
de 22.900 euros a 50 estudiants de la 
UVic que enguany aniran a estudiar a 
l’estranger. Una part d’aquestes beques, 
16.700 euros, beneficien 33 estudiants 
que s’acullen a programes de mobilitat 
d’estudis i pràctiques. Uns altres 6.200 
euros bequen l’estada de 17 estudiants 
que participaran en programes de 
cooperació. Les beques es lliuren en 
funció de l’expedient acadèmic i també 
de la prioritat del programa d’intercanvi 
que marca cada centre de la UVic.
Durant l’acte de lliurament també es 
va donar el premi al millor reportatge 
videogràfic dels estudiants que van fer 
mobilitat el curs passat. 
Les beques BBVA/Fundació Antiga Caixa 
Manlleu a la mobilitat d’estudiants de 
la Universitat de Vic tenen el seu origen 
l’any 1991 i van néixer amb l’objectiu de 
contribuir a la formació dels estudiants 
facilitant-los la possibilitat d’ampliar 
estudis a l’estranger.

L’estadística i l’aigua, temes de la 
Setmana de la Ciència 2013

Del 15 al 24 de novembre tindrà lloc a la 
Universitat de Vic una nova edició de la 
Setmana de la Ciència, que enguany té 
com a temàtiques centrals l’estadística, 
amb motiu de la celebració de l’Any 
Internacional de l’Estadística, i l’aigua, 
per celebrar l’Any Internacional de la 
Cooperació en l’Esfera de l’Aigua. 

Una vegada més la Universitat de Vic 
col·labora amb la Fundació Catalana 
per a la Recerca i la Innovació en l’or-
ganització d’un conjunt d’actes en de la 
Setmana de la Ciència 2013.

Les activitats programades per aquesta 
edició s’han organitzat des de l’Escola 
Politècnica Superior, la Facultat d’Edu-
cació, Traducció i Ciències Humanes, 

la Facultat d’Empresa i Comunicació, 
la Facultat de Ciències de la Salut i el 
Benestar, la Biblioteca, el CESS UVic 
(Centre d’Estudis Sanitaris i Socials), 
la Fundació Universitària del Bages, 
la Xarxa de Custòdia del Territori, 
BAU-Centre Universitari de Disseny 
de Barcelona, la Fundació Festival de 
Cinema de Muntanya de Torelló, la 
Societat Catalana de Micologia, el Grup 
de Naturalistes d’Osona i l’Escola EFA 
Quintanes, amb la coordinació del Vi-
cerectorat de Recerca i Transferència 
de Coneixement i amb el suport del 
Departament de Benestar Social i Fa-
mília de la Generalitat de Catalunya i 
de la Fundació AGBAR.

Entrega de les beques BBVA/Fundació Antiga 
Caixa Manlleu. Drets, Albert Sala, Jordi Montaña i 
Joan Contijoch. Asseguda, Anna Nòria.

El 18 de novembre, el director terri-
torial del  BBVA a Catalunya, Xavier 
Queralt, va impartir la conferència del 

fòrum de debats Àgora d’Opinió, im-
pulsat per Creacció, amb el suport de 
la UVic, el Casino de Vic, El 9 Nou, el 
Consell Empresarial d’Osona, el Con-
sell Comarcal i la Cambra de Comerç. 

Xavier Queralt va abordar “Els reptes 
actuals dels bancs” davant d’un audito-
ri de 80 persones dels diversos sectors 
de la societat osonenca, parlant del 
sistema financer, el crèdit i la situació 
econòmica actual.

Va presidir l’acte Josep Arimany, pre-
sident de Creacció, i Joaquim Triadú, 
membre del Consell Consultiu de la 
FUB va presentar el conferenciant. 

Xavier Queralt, director territorial del 
BBVA a Catalunya, a l’Àgora d’Opinió

Marta Otero, vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement, i la Dra. Montserrat Capellas en l’acte 
d’inauguració de la Setmana de la Ciència a la UVic.
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16è Congrés Internacional 
de l’Associació Catalana 
d’Intel·ligència Artificial

Participants i organitzadors del 16è Congrés.

Del 23 al 25 d’octubre va tenir lloc la 
16a edició del Congrés Internacional de 
l’Associació Catalana d’Intel·ligència 
Artificial, coordinada des de la UVic pel 
Departament de Tecnologies Digitals i 
de la Informació. Durant tres dies es van 
reunir 75 professors i investigadors amb 
l’objectiu de presentar i debatre els seus 
darrers treballs en intel·ligència artifi-
cial, desenvolupats principalment per a 
la comunitat investigadora dels Països 
Catalans. 

El 17 de novembre es va fer públic el 
veredicte del 1r Premi Sebastià Àlvarez 
al millor Treball de Final de Grau de 
la UVic en presència de la consellera 
d’Ensenyament, Sra. Irene Rigau. El ju-
rat va acordar atorgar ex-aequo el premi 
a Marc Barnolas i Vilamala, pel Treball 
de Final de Grau en Educació Social   
titulat L’estereotip racial en els joves de 3r 
i 4t d’ESO. Aproximació al seu nexe amb 
la islamofòbia en un grup d’estudiants de 
Vic, del qual es va destacar l’interès 
sociològic, el rigor metodològic i la 

vinculació educativa amb l’etapa de 
l’educació secundària obligatòria.
També va rebre el premi Glòria Suri-
ñach i Capdevila pel Treball de Final 
de Grau en Mestre d’Educació Primària 
(menció Llengua Anglesa) titulat English 
Grammar Games in Primary Education, 
del qual es va destacar tant l’aportació 
didàctica en relació a l’aprenentatge 
d’una segona llengua a l’etapa de pri-
mària com la qualitat de la redacció i 
escriptura en llengua anglesa.

Premis Sebastià Àlvarez d’Educació

El personal docent investigador ha d’in-
corporar a les seves activitats diàries, al 
seu ADN professional, la comunicació 
com a valor personal i corporatiu.

Una primera observació, però, és que 
els investigadors no tenen normalment 
ben integrats els conceptes i coneixe-
ments de comunicació. I em sembla que 
és pel fet que a les nostres universitats 
cap o poques de les titulacions incor-
pora en els seus programes assignatures 
específiques d’aquesta temàtica. Crec 
que és un dèficit molt important del 
nostre sistema educatiu. És difícil que 
els professionals donin importància a 

un tema que a la universitat no se’ls ha 
donat i explicat.

Entrant, ara sí, en matèria, la comu-
nicació ens ha de portar a buscar una 
major notorietat i lideratge institucio-
nal i personal. Amb objectius diversos. 
Primer, per donar a conèixer els nous 
descobriments i treballs a la societat per 
informar i provocar debat social. Cal fer 
saber a què es destinen els fons públics 
i privats. És un deure sobretot de les 
entitats de caràcter públic o de servei 
públic. També ha de permetre millorar 
la imatge pública de la institució per 
posicionar-se com a centre de referència. 
En aquest sentit, estic convençut que a 
l’hora de demanar subvencions i ajuts, 
la vessant mediàtica d’un investigador, 
equip o institució té la seva repercussió 
directa o indirecta entre els revisors i pot 
ser determinant en la presa de decisions. 

Un punt important és que els professi-
onals han d’assumir la comunicació com 

a eina estratègica que els aporta valor 
en la seva carrera personal professional i 
els serveix de promoció. En nombroses 
ocasions, professors, investigadors, ci-
rurgians o metges m’han comentat que 
després d’una campanya de comunicació 
reeixida sobre alguna novetat científica 
tenien un increment significatiu de 
peticions de participació en congressos 
i jornades. És un del efectes col·laterals 
de la comunicació. 

Finalment, aquests elements de valor 
afegit comunicatius segur que tenen una 
àmplia repercussió perquè la investiga-
ció es faci atractiva a la filantropia, el 
patrocini i el mecenatge. És un camp 
complex, i més en els temps que corren 
per la falta de tradició al nostre país. La 
UVic hi està començant a entrar. Però 
en qualsevol cas, per tenir-hi èxit, és 
clau la credibilitat i la notorietat dels 
investigadors i consolidar una forta 
imatge d’R+D+I del centre. 

Marc de Semir
Director de l’Àrea 
de Comunicació 
Corporativa 
i Relacions 
Institucionals de 
la UVic

Els premiats, Marc Barnola i Glòria Surinyach,  amb Montserrat Sans, Jordi Serra i Irene Rigau.

CAMPUS

Integrant la comunicació en la recerca
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RECERCA

El Grup de Recerca en Educació, Llen-
guatge i Literatura (GRELL) està format 
per professors de la Universitat de Vic 
i col·laboradors d’altres universitats i 
institucions que fan recerca al voltant 
de diferents disciplines relacionades 
amb les llengües i la literatura i el seu 
ensenyament. El grup es va formar l’any 
2006-2007 i actualment desenvolupa 
estudis i intervencions didàctiques en 
dues línies de recerca.

Línies de recerca
En la línia de Lingüística Aplicada i 
Didàctica de la Llengua i la Literatura, 
s’estudien la manera com els infants i els 
adults aprenen les llengües en els dife-
rents contextos escolars, des d’infantil 
a la universitat. En concret, actual-
ment el GRELL està duent a terme 
dos projectes: per una banda, un estudi 
finançat, en col·laboració amb la Uni-
versitat de Barcelona, en què investiga 
la manera com s’avalua la llengua oral 
al cicle superior de primària i com es 
relaciona l’avaluació amb els resultats 
obtinguts sobre competència oral dels 
alumnes. I, per l’altra, un estudi sobre 
la competència lingüística i discursiva 
de l’alumnat de primer de Mestre de la 
UVic. A més a més, també s’estan duent 

a terme treballs que intenten contestar 
preguntes com les següents:

•  Com aprenen a argumentar acadè-
micament sobre temes de llengua els 
alumnes a l’etapa escolar? 

•  Com construeixen els alumnes de 
primària els coneixements gramaticals 
i quines implicacions didàctiques se’n 
desprenen? 

•  Quines característiques discursives 
tenen (o haurien de tenir) les instruc-
cions dels enunciats de les activitats 
d’aprenentatge de l’àrea de llengua 
catalana? 

•  Quines estructures didàctiques con-
dueixen a un millor aprenentatge de 
textos en el context universitari?

•  Com afecta el treball interdisciplinari 
en la motivació per a l’aprenentatge 
de l’anglès a primària?

•  Com es desenvolupen les habilitats en 
anglès a l’etapa de primària mitjançant 
l’aprenentatge integrat de continguts 
i llengua anglesa?

La línia de recerca Llenguatge, Co-
municació i Benestar és una línia 
d’investigació emergent que estudia 
les qualitats de la interacció entre els 
infants i els objectes i el desenvolupa-
ment del llenguatge. En l’actualitat, 

s’està preparant un treball sobre l’ús 
del Laboratori de formació i recerca en 
Educació Infantil. Aula Teresa Buscart 
en la millora de la formació inicial de 
Mestres d’Educació Infantil. A més a 
més, altres recerques intenten donar 
resposta a les preguntes següents:

•  De quina manera una intervenció di-
dàctica basada en la lectura i discussió 
d’àlbums pot ser útil en l’aprenentatge 
literari d’infants de 7-8 anys? 

•  Quines característiques tenen les inte-
raccions entre iguals en el context de 
l’escola bressol i quins trets evolutius 
s’hi constaten?

Aportació a la societat
El GRELL fa recerca que té un com-
promís social amb l’educació, tant 
d’infants com d’adults. Els estudis que 
desenvolupa ajuden a comprendre mi-
llor l’ensenyament-aprenentatge de 
les llengües i la literatura, així com els 
factors socials que hi intervenen. La 
difusió nacional i internacional de les 
recerques del GRELL fa possible que 
els seus resultats arribin a un màxim 
de persones interessades amb els te-
mes que estudia. En els darrers mesos 
s’han presentat comunicacions de re-
cerca a Barcelona, Berlín, Maastricht, 
Manchester, Munic i Opole. A més 
a més, el GRELL és un dels organit-
zadors del IV Simposi Internacional 
d’Ensenyament del Català (http://mon.
uvic.cat/siec2014), que se celebrarà a la 
UVic els propers 4 i 5 d’abril de 2014. 
Durant dos dies, es faran conferèn-
cies, comunicacions i actes culturals 
relacionats amb la recerca en didàctica 
de la llengua i la literatura i exemples 
de bones pràctiques d’ensenyament.  
També col·labora en l’organització del 
simposi Higher Education Perspectives 
on Content and Language Integrated 
Learning (http://mon.uvic.cat/HEP-
CLIL/), dedicat a l’aprenentatge integrat 
de llengües i continguts a la universitat, 
que es durà a terme a Vic del 27 al 28 de 
març del 2014.

Grup de Recerca en Educació, Llenguatge i 
Literatura

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Llorenç Comajoan Colomé, Àngel Raluy Alonso, Montse Moix Puig, Anna 
Pujol Costa, Teresa Puntí Jubany, Marta Corominas Salom, Berta Vila Saborit, Assumpta Fargas Riera, 
Mariona Casas Deseuras, Jordina Coromina Subirats, Rosa Boixaderas Sáez, Núria Medina Casanovas i 
Vanessa Amat Castells. No apareixen a la foto: Montse Benlloch Burrull, Montserrat Llobet Bach, Anna 
Vallbona González i Montserrat Vilà.
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Joaquim Molas: “Els crítics d’ara no valoren 
el producte, sinó l’audiència que té”

Durant aquests darrers anys, heu 
publicat diversos llibres d’assaig, 
però no han tingut gaire ressò. Per 
què patiu aquest silenci?
Al meu entendre, el pateixo com qual-
sevol fill de veí. En general, el paper 
de la literatura ha perdut cotització 
en la borsa de l’opinió pública. Essen-
cialment, per dos motius. L’un, perquè 
potser se l’havia sobrecarregat massa. I 
l’altre, perquè per raons informatives el 
que preval avui dia és una altra mena de 
producte. Els hàbits o les necessitats 
de la tecnologia –la televisió i, en certa 
mesura, la ràdio– han arrossegat els crí-
tics d’ara cap als índexs d’audiència. 
Per això no valoren mai el producte, 
sinó l’audiència que té.

Als suplements culturals hi ha poca 
crítica literària?
No n’hi ha tanta com quan era jove! El 
periodisme va néixer de la literatura i, 
a poc a poc, s’ha anat desliteraturalit-
zant. A la premsa hi ha més opinió, més 
publicitat, que formació, informació. A 
la meva joventut hi havia valors literaris 
sòlids. Per què? Doncs, perquè hi ha-
via una opinió pública formada no tan 
sols per crítics i lectors, sinó també per 
docents. Aleshores llegíem Faulkner, 
Sartre, Espriu, Pla… A Catalunya no hi 
ha autors de referència indiscutibles, ni 
tampoc a fora. I si n’hi ha, al cap i a la 
fi són gent provecta. Avui dia, el poder 
s’ho menja gairebé tot. I les audiències 
i el diner, també!

Hi ha qui assegura que escriviu per 
a un públic minoritari. Hi esteu 
d’acord?
Per definició, el que faig és per a un 
públic minoritari, i d’això en sóc ple-
nament conscient, ja que la meva obra 
és literatura sobre literatura. Tot i que 
pot haver-hi algú que vulgui llegir els 
meus llibres, no interesso gaire el pú-
blic general. Per tant, no puc estar mai 
en els índexs d’audiència.

Al llarg de la vida heu fet gaire cas a 
les crítiques?
De la meva persona, n’han dit moltes 
coses... Algunes bones, i altres no tan 
bones..., que les pots rebre de dues ma-
neres. L’una, pots contestar-les irada-
ment i ja està! I l’altra, pots deixar-los 
fer. En el meu cas, sempre he preferit 
deixar-los fer! En aquest sentit, he sigut 
públicament reservat, fet que potser 
vaig aprendre dels meus mestres.

A Aproximació a la literatura ca-
talana del segle XX hi ha un sermó 
titulat ‘‘La irresistible ascensió de 
Mercè Rodoreda al llarg dels anys 
seixanta’’. Per què Mercè Rodoreda 
va tenir tant d’èxit?
Perquè té una doble dimensió: conta 
una història que pot interessar un pú-

blic més o menys ampli i, a la vegada, 
construeix un text amb valor per ell 
mateix que interessa les minories 
més selectes. Rodoreda formà part 
del bàndol que va perdre la guerra. En 
certa mesura, també va ajudar-la això. 
El tema de la guerra sempre ha venut 
molt i molt bé! Sobretot a fora. Gràcies 
a la guerra i al feminisme va traspassar 
força fronteres! Per exemple, una part 
important de la seva bibliografia crí-
tica és americana, feminista. Arran de 
la guerra, a més a més, va trobar-se a 
ella mateixa. Com a persona, és clar. 
Després va acabar a l’exili la seva for-
mació. A Mercè Rodoreda li agradava 
bastant fer volar coloms, i a mi, la ve-
ritat, també!

Quins projectes teniu entre mans?
Procuro tenir-ne els menys possibles. 
Així puc arribar a fer-los tots. O quasi 
tots! Ara mateix només tinc tres prio-
ritats: la primera, acabar les memòries; 
la segona, fer una recopilació amb tots 
els estudis sobre Verdaguer; i per últim, 
posar en solfa el dietari.

Entrevista de Manel Vega
Estudiant de 4t de Periodisme 

Joaquim Molas a casa seva. Fotografia de Manel Vega.

RECERCA

L’historiador, professor i crític 
literari Joaquim Molas (Barcelona, 
1930) ha recopilat alguns dels seus 
estudis en Materials i propostes, 
Usos de la realitat, L’ofici de llegir 
i Subjectes i complements, reunits 
en els dos volums d’Obra crítica. 
Guardonat amb el Premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes, recentment 
ha publicat Aproximació a la 
literatura catalana del segle XX, Las 
vanguardias literarias en Cataluña i 
Sobre la construcció de la literatura 
catalana. Ara treballa en les 
memòries.
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El poder de la marca. El poder 
del diseño en su creación
Jordi Montaña, Isa Moll

Barcelona: Profit Editorial, 2013.
ISBN:  978-84-15735-79-3

Eulària Anzizu. Poeta, arxivera, 
historiadora
M. Carme Bernal Creus

Eumogràfic, 2013
ISBN: 978-84-940622-3-0

¿Cómo y para qué educan 
las familias hoy? Los nuevos 
procesos de socialización 
familiar
Jordi Collet

Editorial Icària 
ISBN: 978-84-98885-30-9

Vet aquí un gos, vet aquí un 
gat...
M. Carme Bernal, Francesc Codina i 
Assumpta Fargas

Versions orals de Vanesa Amat, 
Mariona Casas i Pere Quer.

Vic: Eumo Editorial, Grup 62, 2013
ISBN: 978-84-9766-491-2

Gaziel i Josep M. Cruzet 
(i l’Editorial Selecta). 
Correspondència (1951-1964). 
Manuel Llanas (ed.). 
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2013. 
ISBN: 978-84-9883-655-4

Barcelona vella
Llorenç Soldevila i Balart

Editorial Pòrtic, 2013
ISBN: 978-84-9809-254-7

Les traductores i la traducció
20 pròlegs del segle XX
Montserrat Bacardí i PIlar Godayol

Punctum, Lleida, 2013
ISBN: 978-84-940694-7-5

Veu incessant
Miquel Martí i Pol

Curadors de l’edició i estudi del llibre: 
Roger Canadell (UOC) i Montse Caralt 
(UVic)

Editorial: Edicions 62
ISBN: 978-84-297-7270-8

Valors de l’esport: saber 
guanyar, saber perdre
Lecumberri, C. (coord.); Boluda, 
G.; Pla, G.; Ramírez, E. i Torres, G. 
(membres del Grup de Recerca en 
Educació Física de la UVic)
Editorial Mediterrània, Barcelona.
Dipòsit Legal: B.17.846-2013

Ha, ha, ha!... Teatre infantil 
i humor. IV Simposi sobre el 
teatre infantil i juvenil
Edició a cura de Jordi Auseller i 
Mercè Ballespí

Punctum, 2013
ISBN: 978-84-940694-3-7

La Pomerola. Primavera.
Jacint Verdaguer

A cura de Ricard Torrents i M. Àngels 
Verdaguer

Edició crítica de l’Obra Completa de 
Jacint Verdaguer. Vic/Folgueroles, 
Verdaguer Edicions / Societat Verdaguer, 
2013.

Miquel Llor i Laura a la ciutat 
dels sants
M. Carme Bernal i Carme Rubio
Ajuntament de Vic
ISBN: 978-84-941750-1-5

Com superar amb bona nota les 
proves de 4rt d’ESO
Joan Badia
Vic: Eumo Editorial, Grup 62, 2013
ISBN: 978-84-9766-498-1

Libreta de dictats
Llorenç Comajoan i Montserrat Vilà
Girona: Additio, 2013.

Llibres recents del professorat de la UVic
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La comunicación móvil: hacia un 
nuevo ecosistema digital

J.M. Aguado, C. Feijóo, I.J. Martínez 
(coords.)
Barcelona: Gedisa, 2013

Héctor Navarro-Güere signa dos 
capítols “Comunicación móvil, 
ecosistema digital e industrias 
culturales”, amb J. M. Aguado, i 
“Siempre online: Percepción y usos 
del smartphone entre adolescentes 
y jóvenes” amb Leonarda García-
Jiménez i Marta Roel.

ISBN: 978-84-9784-782-7

La investigació al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici: IX Jornades sobre Recerca 
al Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, 2013

Casas, C., Bruch, N., Casals, 
P., Carrillo, E., Ninot, J.M.: “ 
Caracterització edàfica dels boscos 
de pi negre de nova formació al Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici”.

El científico ante los medios de 
comunicación
Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio 
Esteve, n. 28, 2013

Marc de Semir hi publica el capítol 
“La comunicación científica 
corporativa. Integrando conceptos 
comunicativos en el ADN de los 
investigadores”.

ISBN: 978-84-940656-8-2

Enseñar y aprender en la 
universidad digital. Claves y retos 
para la mejora

Guillermo Bautista i Anna Escofet
Editorial: Octaedro

Marta Marimon hi té el capítol: 
“Colaborar para aprender”.

ISBN: 978-84-9921-379-8

100 anys d’excursionisme a Vic 
(1911-2011)

Eduard Comerma, Xavier Ginesta, 
Miquel Pérez, Francesc Roma
Editorial: Alpina, 2013
ISBN 9788480905091

Traducción, política(s), conflictos: 
legados y retos para la era del 
multiculturalismo 

Vidal Claramonte, África; Martín 
Ruano, Rosario (eds.).
Málaga: Comares, 2013 

Francesca Bartrina: “Conflictos de 
identidad en las dramaturgas pos-
coloniales de Gurprett Kaur Bhatti, 
Rukhsana Ahmad y Meera Syal”. 

Pilar Godayol: “Traducir el sitio de 
Leningrado: de intérpretes e (in)
comprensiones en La aguja dorada 
de Montserrat Roig”. 

ISBN: 978-84-9045-019-2

Vic en la perspectiva del l’any 2020. 
Cicle de conferències. Desembre 
2012-Febrer 2013
UVic-Eumogràfic, 2013

Ricard Torrents: «7 senyals per a Vic, 
ciutat universitària del 2020». 

Jordi Montaña: “Vic en la pespectiva 
de l’any 2020”.

EntrenaMENT i EMOCIONS de 
l’esportista i els que l’envolten. 
Claus per entendre’ns i inspirar-nos

Xavier Garcia
Editorial Artgerust, 2013

Capítol de Jordi Coma: “Preparació 
Física i mental”
Capítol de Dídac Herrero: “El 
sentiment de pertànyer”

ISBN: 9788416008148

Living with Water
Springer New York, 2013

Mireia Bartrons és coautora del 
capítiol “Mountain Waters as 
Witnesses of Global Pollution”, 
juntament amb Catalan, J.; 
Camarero, L. i Grimalt, J.O.   
ISBN: 978-1-4614-3751-2 (Print) 978-1-4614-

3752-9 (Online)
 
Advances in Environmental 
Research
Nova Publishers, 2013, ebook 

Joaquín de Lapuente participa al 
primer capitol: “New Paradigms 
for Environmental Assessment: 
An Ecotoxicological and Genetic 
Approach”.

ISBN: 978-1-62417-739-2

Capítols de llibre del professorat de la UVic
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