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Henry Chesbrough, doctor 
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El 22 de maig va tenir lloc la investidura 
del professor Henry Chesbrough, de la 
Universitat de Berkeley, Califòrnia, com a 
doctor honoris causa per la Universitat de 
Vic - Universitat Central de Catalunya.

16ens Premis de Recerca de 
Batxillerat de la UVic
 
El 17 de juny es van lliurar els setzens 
Premis Universitat de Vic als millors tre-
balls de recerca d’estudiants de batxille-
rat. En aquesta edició s’hi van presentar 
252 treballs.

El Patronat renova el mandat 
del rector Jordi Montaña

Seguint el que estipulen els Estatuts de la 
FUB, i finalitzat al mes de juny el primer 
mandat del rector, el Patronat de la FUB 
va resoldre renovar-li el càrrec per un 
període de quatre anys més.

Inauguració de l’Hospital Universitari de Vic 
amb el president Artur Mas
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Artur Mas, rebut per les autoritats, saluda el president de Consell Comarcal d’Osona, Joan Roca, al davant de l’Hospital Universitari de Vic.
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Jordi Villà, designat nou  
vicerector de Recerca i Per-
sonal docent i Investigador

A la reunió plenària del Patronat de la 
FUB celebrada el 26 de juny, entre mol-
tes altres qüestions es va  aprovar el nou 
equip de Rectorat amb la incorporació 
del Dr. Jordi Villà com a nou vicerector de 
Recerca i de Personal Docent i Investi-
gador. Aquest canvi es va produir pel fet 
que l’anterior vicerectora, la Dra. Marta 
Otero, iniciarà una estada de recerca 
d’un any als Estats Units.
Durant la reunió es va agrair a la Dra. 
Otero els resultats aconseguits en 
aquests darrers set anys. La resta de 
membres de la Junta de Rectorat re-
peteixen en els seus càrrecs, amb la 
variació del Dr. Pere Quer, que deixa la 
responsabilitat de l’àrea de professorat i 
que continuarà com a vicerector d’Orde-
nació Acadèmica.

També es va aprovar l’estimació de 
liquidació del pressupost del curs 2013-
2014, amb un resultat final d’equilibri 
pressupostari, i la proposta de pressu-
post del curs 2014-2015, amb un resul-
tat final d’equilibri i un total d’ingressos 
d’uns 33,5 milions d’euros, amb un im-
port d’inversió d’uns 1,2 milions d’euros.

Henry Chesbrough, nou doctor honoris 
causa per la UVic-UCC

El dia 22 de maig el Dr. Henry Ches-
brough va rebre el grau de doctor ho-
noris causa per la UVic-UCC. El padrí 
del doctorand i degà de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació, Xavier 
Ferràs, en va glossar la figura desta-
cant la seva idea d’innovació oberta 
“que emergeix de realitats inqüestio-
nables a partir de les quals sintetitza 
el nou paradigma de conversió del co-
neixement en creixement econòmic”.

El Dr. Francesc Solé Parellada, ca-
tedràtic de la UPC i director del Parc 
UPC, va fer la laudatio del nou doctor, 
i es va referir a la seva obra acadèmi-
ca com a “suma d’idees útils que l’han 
portat a ser reconegut i a tenir prestigi 
entre els acadèmics i el món de l’em-
presa i de les organitzacions. Tenim al 
davant un teòric de les ciències de la 
gestió que en la seva vida ha combinat 
la reflexió i l’acció”.

El discurs d’acceptació del Dr. Ches-
brough va girar a l’entorn de la seva 
perspectiva de la innovació, estudiada 
des del punt de vista de la cerca d’ano-
malies. Segons Chesbrough, una ano-
malia és una constatació que entra en 
conflicte amb allò que segons la teoria 
s’hauria d’esperar i deixa al descobert 
els límits dels dogmes científics ac-
ceptats. Per això, Chesbrough consi-
dera que és “gràcies a l’acumulació de 
les anomalies que es pot establir una 
teoria nova que explica l’evidència”, 
base del concepte open innovation, del 
qual és autor i principal referent. El 
Dr. Chesbrough també es va referir 
al fet que les PIME, més centrades a 
produir i vendre, s’obliden de buscar 
recursos d’innovació a les universitats 
o en altres partners, cosa que les faria 
més competitives.

Moment de l’acte d’entrega de la medalla i el diploma de doctor honoris causa per part del rector de la 
UVic-UCC, Jordi Montaña, al Dr. Henry Chesbrough.

Després de la negociació del nou conveni 
col·lectiu, els principals punts d’acord 
se centren en la garantia de continuïtat 
salarial i una modernització del sistema 
d’accés i de categories del personal, tant 
del PAS com del PDI, i en el compromís 
de negociar un sistema d’incentivació que 

substitueixi el complement d’antiguitat. 
Apostant de nou per la transparència 

interna de l’organització i una persona 
de la comunitat universitària de la UVic-
UCC, nomenada pel Comitè d’Empresa, 
participarà a les comissions de selecció, 
amb veu i sense vot.

Acord de renovació del conveni laboral entre la 
FUB i el Comitè d’Empresa de la UVic-UCC

El Dr. Jordi Villà, nou vicerector de recerca i Perso-
nal Docent i Investigador.
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Joan Soler, nou degà de la 
Facultat d’Educació, Tra-
ducció i Ciències Humanes

Jordi Soler, nou degà de la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes.

La Comissió Executiva del Patronat de 
la Fundació Universitària Balmes (FUB) 
es va reunir el 16 de juliol, en sessió 
extraordinària, per tractar, com a únic 
punt de l’ordre del dia, la proposta 
de nomenament de degans per a la 
Facultat d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes (FETCH) i per a la Facultat de 
Ciències de la Salut i el Benestar (FCSB) 
de la UVic-UCC.
Pel que fa al degà/na de la FETCH, 
tothom va coincidir a considerar el Dr. 
Joan Soler i Mata com el millor dels 
candidats. Destaca, per currículum i  
trajectòria, com la persona més idònia 
per liderar la Facultat. La proposta es va 
aprovar per unanimitat.
Pel que fa la proposta de nomenament 
del degà/na de la Facultat de Ciències 
de la Salut i el Benestar, el comitè de 
selecció va considerar que no hi havia 
cap perfil idoni per donar resposta als 
nous reptes que s’obren a la Faculta i va 
declarar deserta la convocatòria. 
Al setembre s’obre un nou període de 
selecció i la decisió final es prendrà en la 
propera reunió executiva de la FUB del 
mes d’octubre. Mentrestant, i fins que no 
es nomeni el nou degà/na, n’exercirà les 
funcions el Dr. Xavier Ferràs, actual degà 
de la Facultat d’Empresa i Comunicació.
La Comissió Executiva ha fet constar 
explícitament l’agraïment al fins 
ara degà de la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes, el Dr. 
Francesc Codina, i a la fins ara degana 
de la Facultat de Ciències de la Salut i el 
Benestar, la Dra. Margarida Pla.
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El president de la Generalitat, Artur 
Mas, va presidir el 21 de juliol la con-
cessió del rang d’Hospital Universitari 
al Consorci Hospitalari de Vic (CHV) 
i a la Fundació Hospital de la Santa 
Creu de Vic (FHSC), en conveni amb la 
Universitat de Vic - Universitat Central 
de Catalunya.

La resolució, aprovada pel Depar-
tament d’Economia i Coneixement, 
declara que ambdues entitats “complei-
xen els requisits per tenir la condició 
d’hospital universitari, amb la subscrip-
ció d’un conveni amb la UVic-UCC”.

El conveni entre les tres entitats 
permet la utilització conjunta de les 
estructures dels centres hospitalaris i 
de la Universitat per a la docència, la 
recerca, la transferència de coneixement 
i la innovació. El proper pas, ja sota el 
paraigües oficial d’Hospital Universitari, 
serà la constitució de la Unitat Docent 
entre les tres entitats per tal de potenciar 
la integració entre docència recerca i 
assistència sanitària, afavorint perfils 
professionals que combinin els vessants 
acadèmic i assistencial.

La resolució també acredita que tots 
els dispositius assistencials del CHV 
(Hospital General de Vic, Clínica de 
Vic, Osona Salut Mental, Hospital Sant 
Jaume de Manlleu i Residència Aura) i 
de la FHSC (Hospital de la Santa Creu 
de Vic i El Nadal) reuneixen els requisits 

per impartir docència en els graus de 
Ciències de la Salut de la UVic-UCC: 
Infermeria, Psicologia, Treball Social, 
Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional i 
Nutrició Humana i Dietètica.

Durant el curs 2013-2014, un total de 
27 professionals del CHV i de la FHSC 
han impartit classes a la UVic-UCC, 6 
estan dirigint tesis doctorals a la seva 
Escola de Doctorat i uns altres 11 hi 
estan realitzant la seva tesi, mentre que  
diferents professionals estan vinculats 
a les càtedres de salut de la Universitat. 
En paral·lel, els centres del CHV i de la 
FHSC han acollit 178 alumnes univer-
sitaris en pràctiques.

El camí fins a esdevenir hospitals uni-
versitaris es va iniciar el 26 de març del 
2012, amb l’acord del Patronat de la Fun-
dació Universitària Balmes (FUB) per 
iniciar els tràmits per sol·licitar aquest 
reconeixement. L’1 de juliol del 2013, el 
Consorci Hospitalari de Vic, la Funda-
ció Hospital de la Santa Creu de Vic i 
la FUB van formalitzar el conveni per 
a la creació de l’Hospital Universitari, 
que finalment va obtenir la ratificació 
per part de la Generalitat de Catalunya 
el maig d’enguany.

En aquest mateix acte es va inaugurar 
la nova Àrea d’Oncologia, construïda a 
l’Hospital Universitari de Vic gràcies a 
la macrocampanya de recollida de fons 
d’Osona Contra el Càncer.

Artur Mas inaugura la creació de 
l’Hospital Universitari de Vic

Acte d’inauguració de la nova àrea d’Oncologia i de la concessió del rang d’Hospital Universitari. 
A la foto:  M. Freixer, presidenta d’Osona Contra el Càncer; S. Esteve, president de la Diputació de Barcelo-
na; J. M. Vila d’Abadal, alcalde de Vic; B. Ruiz, conseller de Salut; J. Arimany, regidor de Ciutat de Coneixe-
ment; J. Portús, president de Consorci Hospitalari de Vic, i A. Mas, president de la Generalitat.
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L’Aula d’Extensió Universitària Gent 
Gran d’Osona va celebrar el 23 d’abril, 
al Teatre Atlàntida de Vic, la comme-
moració dels seus vint anys d’història. 
L’acte comptà amb la presència dels 
seus presidents, l’alcalde de Vic, el pre-
sident del Consell Comarcal d’Osona 
i del vicerector de Relacions Interna-
cionals i Formació Continuada de la 
UVic-UCC. 

Amb motiu dels 20 anys es va editar 
el llibre L’Aula, 20 anys d’història (1994-
2014), de l’historiador i professor de 
la Facultat d’Empresa i Comunicació, 
Santi Ponce, que repassa la història de 
l’Aula, vinculada a la UVic-UCC des 
dels seus inicis, i els esdeveniments 

més importants d’aquests anys sota les 
diferents  juntes del’insitució, encap-
çalades per Lluís Tort, Candi Espona, 
Jaume Peirón, Lluís Vilaró i Josep M. 
Soler, president actual.

L’Aula organitza cada setmana una 
conferència, a la qual assisteixen unes 
550 persones de les 750 inscrites, i al-
tres activitats com cursos d’informàti-
ca, viatges, visites culturals i una coral. 
L’Aula ha arribat a un acord amb el Te-
atre Atlàntida de Vic, per tal que l’any 
vinent s’hi portin a terme totes les ac-
tivitats setmanals, la qual cosa possibi-
litarà poder seguir les conferències en 
una sola sala i donarà cabuda a tothom 
que vulgui apuntar-s’hi.

L’Aula de la Gent Gran d’Osona fa 20 anys

Tots els premiats amb el rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, i els reprersentants de les empreses i 
entitats patrocinadores dels Premis de Recerca.

El 17 de juny es van lliurar els setzens 
Premis Universitat de Vic als millors 
treballs de recerca d’estudiants de bat-
xillerat. L’acte va ser presidit pel rector 
Jordi Montaña, va comptar amb els re-
presentants de les entitats patrocina-
dores i va ser dirigit pel professor Enric 
Casulleras.

Els premis són: Premi Bon Preu als 
millors treballs en l’àmbit de les Cièn-
cies Socials i Humanitats; Premi Qu-
opiam als millors treballs en l’àmbit 
de les Ciències; Premi Eumogràfic als 
millors treballs en l’àmbit de les arts; 
Premi específic Osona contra el Càn-
cer; i Premi específic Institut Català 
de les Dones, als millors treballs so-
bre la visualització de l’acció social de 
les dones i pels drets de les dones en 

la consecució de la igualtat d’oportu-
nitats i sobre violència masclista; per 
últim, i recentment incorporat, Premi 
específic Fundació Grífols als millors 
treballs d’investigació que incloguin 
d’una manera significativa la dimensió 
ètica, tant en el camp de l’empresa i les 
finances, com en el de la ciència i la sa-
lut o la bioètica

En total es van premiar 39 treballs 
de 44 alumnes: 10 en la categoria Bon 
Preu, 8 en la categoria Quopiam, 10 en 
la categoria Eumogràfic, 4 en la cate-
goria Osona Contra el Càncer, 4 en la 
categoria Institut Català de les Dones 
i 3 en la categoria Fundació Víctor Grí-
fols. En aquesta edició s’hi van presen-
tar 252 treballs.

16ens Premis de Recerca de BatxilleratMaica Bernal i Carme Rubio 
guanyen un premi Crítica 
Serra d’Or per segona 
vegada

Maica Bernal i Carme Rubio, 
professores de la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes, van 
rebre el 30 d’abril el Premi de la 
Crítica de Serra d’Or d’enguany en 
la categoria de Literatura Juvenil. El 
motiu del Premi va ser l’edició de la 
col·lecció Tant de Gust…, dedicada a la 
difusió d’autors clàssics per a joves i 
per a col·lectius aprenents de llengua 
catalana i editada per les Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat. Dins el 
Premi s’atorga una menció especial al 
darrer llibre de la col·lecció dedicat a la 
figura de Joan Salvat Papasseit, que va 
aparèixer el 2013.
La col·lecció Tant de gust... ha publi-
cat fins ara llibres dedicats a Maria 
Àngels Anglada, Mercè Rodoreda, Hans 
Christian Andersen, Ramon Llull, Joan 
Maragall, Josn Salvat-Papaseit i Jacint 
Verdaguer.
Les dues autores ja van rebre el guardó 
en l’edició de 2010 pel llibre La prince-
sa malalta, una rondalla popular de la 
col·lecció L’Onada que també dirigeixen 
elles dues a la mateixa editorial.
A la fotografia apareixen les dues 
autores guardonades juntament amb 
diversos membres de la Societat 
Verdaguer, entre els quals Magí Sunyer 
i Antònia Tayadella, que també van 
ser mereixedors dels Premis Crítica 
Serra d’Or en les categories de Teatre i 
Estudis Literaris, respectivament.

Maica Bernal i Carme Rubio, tercera i quarta 
començant per l’esquerra de la foto.

CAMPUS
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Comiat a la dra. Francesca 
Bartrina

La professora Francesca Bartrina va 
morir el dia 11 de juny després d’una 
llarga malaltia. Doctora en Literatura 
comparada per la Universitat Autònoma 
de Barcelona, va començar a treballar 
a la Universitat de Vic l’any 1996 i 
actualment era directora del Centre 
d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona 
(CEID). 
Des de l’any 2002, dirigia la col·lecció 
Capsa de Pandora d’Eumo Editorial, on 
havia publicat en coautoria els volums 
Catalanes del IX al XIX i Catalanes del 
XX. També era autora del llibre Caterina 
Albert / Víctor Català la voluptuositat 
del’escriptura, publicat a Eumo Editorial.
Va ser directora del Màster online en 
Estudis de Gènere de la Universitat de Vic 
i la Universitat de Barcelona (2005-2007) 
i va publicar nombrosos treballs sobre 
estudis de gènere, traducció audiovisual, 
anàlisi del discurs i literatura comparada.
La seva darrera aparició pública a la 
Universitat de Vic va tenir lloc el passat 
21 de març, en què va pronunciar la 
laudatio del Dr. Federico Mayor Zaragoza, 
amb motiu de la seva investidura 
com a doctor honoris causa. En el seu 
parlament, va destacar la tasca de Mayor 
Zaragoza en favor de l’educació per a 
tothom, els drets humans, la lluita contra 
la pobresa i la seva gran prioritat, la 
igualtat entre els homes i les dones a tot 
el món.
La Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya conservarà viu el 
record del seu lliurament exemplar a la 
vida universitària i de la seva irradiant 
humanitat. 

Francesca Bartrina.

Jordi Montaña, reelegit rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya per als propers 
quatre anys.

En la reunió extraordinària del Patro-
nat de la Fundació Universitària Bal-
mes (FUB), òrgan titular de la Univer-
sitat de Vic - Universitat Central del 
Catalunya, celebrada el 24 d’abril, es 
va acordar per unanimitat la renovació 
del mandat del rector Jordi Montaña. 
Seguint el que estipulen els Estatuts de 
la FUB, després que el rector finalitzés 
el primer mandat i manifestés la seva 
voluntat de continuar quatre anys més, 
el Patronat de la FUB va resoldre re-
novar-li el càrrec per al període 2014-
2018, prèvia avaluació d’una memòria 
del primer mandat (iniciat el 13 de ju-
liol de 2010) i del programa de govern 
per al segon i últim.

Jordi Montaña es va mostrar molt 
satisfet per l’acord i va desglossar els 
quatre grans objectius del seu progra-
ma: continuar treballant per al com-
pliment del Pla Estratègic; desenvolu-
par el campus UVic-UCC després de 
la federació amb Manresa; impulsar la 
Facultat de Medicina; i incrementar 
el grau d’internacionalització, no no-
més amb la captació d’estudiants, sinó 
també en dobles graus o compartint 
projectes de recerca amb universitats 
estrangeres. També va manifestar la 
voluntat que la Universitat de Vic - 
Universitat Central de Catalunya es-
devingui quadrilingüe en els propers 
anys.

Antoni Castellà, secretari general 
d’Universitats i Recerca de la genera-
litat de Catalunya i vicepresident pri-
mer de la Fundació, va qualificar de 
“transcendent” l’acte de nomenament 
del rector i va manifestar que “aquests 
últims anys la UVic-UCC s’ha conso-
lidat com a universitat nacional al ter-
ritori”. Va ressaltar que la UVic-UCC 
s’ha refermat com a universitat orien-
tada a la recerca, i que la presència dels 
alcaldes en el seu patronat aporta una 
major massa crítica per competir pels 
fons europeus i més capacitat d’incor-
porar talent, la qual cosa afavoreix el 
desenvolupament del territori. Bona 
part d’aquesta consolidació ha vingut 
gràcies a la incorporació de processos 
oberts i competitius en la recerca i en 
la capacitat de fer transferència de co-
neixement, fet que es demostra en el 
fet que la UVic-UCC sigui, proporci-
onalment, la universitat amb més doc-
torats industrials de Catalunya.

Castellà es va referir al model de la 
Universitat de Vic - Universitat Cen-
tral de Catalunya com a “exemple d’es-
tructura d’estat perquè la governança 
la decidim a Catalunya, tal com es va 
fer a la Segona República, únic mo-
ment en la història contemporània en 
què Catalunya va poder decidir la seva 
política universitària”.

El Patronat de la FUB renova per quatre 
anys més el mandat del rector Montaña

CAMPUS
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La vicepresidenta del Govern elogia la 
tasca de Creacció per als emprenedors

El 20 de juny Joana Ortega, vice-
presidenta del Govern de la Gene-
ralitat, va visitar Creacció, l’agència 
d’emprenedoria, innovació i conei-
xement. La vicepresidenta es va reu-
nir amb el Consell d’Administració, 
que li va presentar els projectes 
principals. Després va visitar les 
instal·lacions de Casa Convalescència: 
el viver d’empreses, l’Institut Català 
de l’Economia Verda i els serveis de la 
UVic-UCC que acull, com el Servei de 
Carreres Professionals, l’Oficina de Re-
cerca i Transferència de Coneixement 

(OTRI), la Unitat d’Emprenedoria i 
l’Àrea de Comunicació Corporativa i 
Relacions Institucionals. 

Ortega va manifestar que “el Govern 
dóna suport a Creacció com a instru-
ment per reactivar l’economia del país 
i per crear ocupació”. També va desta-
car la importància de la seva vocació 
supracomarcal i que l’emprenedoria i el 
coneixement vagin lligats a la universi-
tat per fer un país més competitiu.

A continuació, Joana Ortega va assis-
tir a un dinar-debat amb diverses em-
presàries de la comarca d’Osona. 

Joana Ortega acompanyada de Josep Arimany, president de Creacció, Núria Macià, directora executiva de 
Creacció i Joan Turró, director general de la Fundació Universitària Balmes.

Tres Laus de bronze  
per a Eumo-dc

Lloc web de la UVic-UCC

Eumo-dc, empresa  de disseny i comu-
nicació vinculada a la Universitat de 
Vic - Universitat Central de Catalunya, 
va rebre tres premis Laus de bronze en 
els apartats de disseny editorial, na-
ming i web en la festa que va tenir lloc al 
Disseny Hub Barcelona el dijous 26 de 
juny, als quals es van presentar 1.300 
projectes.
En disseny editorial va ser per al llibre 
Cárnicas Gráficas, editat per Adicciones 
Porquesí i Typerepublic, que recull una 
extensa col·lecció de gràfiques de car-
nisseria fetes amb una infinitat d’estils, 
composicions i referències a la cultura 
popular. L’any passat aquest llibre ja va 
obtenir el premi Gold ED-Awards Bel-
grade 2013 en la categoria Self-initiated 
Projects en els European Design Awards.
En naming, el Laus va ser per a la 
denominació de Creacció, Agència 
d’Emprenedoria, Innovació i Conei-
xement, que dóna suport al teixit 
socioeconòmic de la Catalunya inte-
rior i que gestionen participadament  
l’Ajuntament de Vic, l’Ajuntament de 
Manlleu, la Universitat de Vic-Universitat 
Central de Catalunya i el Consell Comar-
cal d’Osona.
Pel que fa a l’apartat de web, el Laus va 
ser per al lloc web de la Universitat de 
Vic - Universitat Central de Catalunya 
(UVic-UCC), que es va redissenyar com-
pletament amb disseny gràfic d’Eumo-
dc. L’autoria del web va anar a càrrec de 
l’Àrea de Màrqueting i l’àrea de les TIC de 
la UVic-UCC.
Els premis Laus són organitzats per 
l’Associació de Dissenyadors Gràfics i 
Directors d’art del FAD (ADG-FAD). 

Granollers entra al Patronat de la 
Fundació Universitària Balmes

Josep Mayoral, alcalde de Granollers, en la reunió 
del Patronat.

La Fundació Universitària Balmes va 
acordar el 24 d’abril la incorporació 
de l’alcalde de Granollers, Josep Ma-
yoral, en el seu Patronat.

Amb aquesta acció es volen promou-

re i enfortir iniciatives de col·laboració 
per a la potenciació del territori entre 
Osona, el Bages i el Vallès Oriental. 

Josep Mayoral va afirmar que Gra-
nollers “és una porta d’entrada a l’àrea 
metropolitana que fa de ròtula amb la 
Catalunya Central”. També va mani-
festar la voluntat de reforçar, a partir 
del coneixement i la innovació, els te-
rritoris que s’estructuren al llarg de la 
C-17. 

El missatge va coincidir amb el de 
l’alcalde de Vic i president de la FUB, 
Josep M. Vila d’Abadal, que va ma-
nifestar que Granollers pot aportar 
una nova visió “molt interessant” al 
Patronat de la Fundació Universitària 
Balmes.
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dues-centes persones al 
primer Sopar d’Alumni de la 
Universitat de Vic

El 13 de juny va tenir lloc al pati cen-
tral del Campus Torre dels Frares de 
la Universitat de Vic el primer sopar 
d’UVic Alumni. La festa va acollir unes 
dues-centes persones, entre antics 
estudiants i personal de la casa, que 
van poder compartir durant tres hores 
un espai de trobada per recordar els 
vells temps, per tornar a connectar-se 
després que els camins es separessin 
una vegada finalitzats els estudis. 
Aquesta era la primera festa UVic 
Alumni després que es creés l’associa-
ció d’antics estudiants de la Universitat, 
ara fa uns sis mesos. Cap al tard es van 
obrir les instal·lacions de la casa perquè 
es poguessin visitar, mentre s’esperava 
l’hora de sopar. 
Abel Conill, president d’UVic Alumni, 
va demanar que tots els antics estu-
diants, ara connectats digitalment, 
“siguin ambaixadors de la UVic al món” 
i ho aprofitin per fer networking i crear 
noves sinergies entre la veterania d’uns i 
la il·lusió d’altres. 
El rector de la UVic-UCC, Jordi Mon-
taña, va felicitar l’associació per haver 
aconseguit muntar aquesta festa “amb 
només sis mesos de vida”. Segons ell, 
UVic Alumni ha de generar “sentiment 
de pertinença i els alumni han d’ajudar a 
fer millor la Universitat de Vic - Universi-
tat Central de Catalunya”. 
L’Associació es va presentar formalment 
el 3 de desembre de 2013 a la Casa de 
Convalescència, on té l’oficina, integra-
da en el Servei de Carreres Professio-
nals.

La UVic-UCC impulsa un Màster en 
Administració i Direcció d’Empreses 
(MBA) per al curs 2014-15.

Es tracta d’un programa de 60 crèdits, 
que s’estructura a l’entorn de 7 mòduls 
per tal de fer guanyar competència en 
el mercat local i global; mostrar com 
moure’s en una realitat empresarial cada 
cop més interactiva, multidisciplinar i 
canviant; ensenyar a liderar nous pro-
jectes amb creativitat; i mostrar com 
fer possible el creixement empresarial  
a partir de desenvolupar activitats di-
rectives i de lideratge.

La metodologia emprada serà 
l’aprenentatge teoricopràctic i l’estudi 
i resolució de casos (metodologia de 

cas), per bé que també s’incidirà  en el 
fonament de les habilitats pròpies de 
l’emprenedoria (innovació, creativitat, 
capacitat de prendre decisions, corporate 
entrepreneurship, etc), aplicables, tant en 
el desenvolupament d’idees de negoci 
pròpies com a l’empresa.

El Màster comptarà amb una sòli-
da xarxa d’una trentena d’empreses 
col·laboradores de tots els sectors, en-
tre les quals hi ha Mango, Tous, Girbau 
i Bon Preu.

El Màster s’impartirà d’octubre de 
2014 a juliol de 2015. Les sessions, que 
es faran a Vic i a Manresa, tindran lloc 
cada divendres a la tarda i tres dissabtes 
al mes al matí.

MBA de la UVic-UCC per al curs 14-15

Enric Crus durant la seva intervenció.

El 16 de maig va tenir lloc a l’Espai 
Gastronòmic del Teatre Kursaal de 
Manresa una altra edició de l’Àgora 
d’Opinió, en aquesta ocasió amb En-
ric Crous, director general del Grup 
Damm, que va parlar sobre “Creixe-

ment rendible i sostenible en un en-
torn madur”.Van presentar l’acte el 
regidor d’Hidenda de Manresa, Josep 
M. Sala, i el Dr. Josep Arimany, presi-
dent de Creacció, una de les institu-
cions organitzadores de l’Àgora. 

Enric Crous va presentar el model de 
negoci del grup Damm i les polítiques 
que han fet possible que avui sigui una 
marca líder. Gràcies a la innovació, la 
internacionalització –centrada en les 
marques Barcelona i el Mediterrani-, 
la potenciació del mercat domèstic o 
la responsabilitat social corporativa, 
avui, una de cada quatre cerveses que 
es venen a l’Estat és fabricada pel grup 
Damm. El model de negoci es comple-
ta amb una estratègia de diversificació 
tant de productes com de serveis.

Àgora d’opinió al Kursaal de Manresa

Presentació de l’MBA amb Marc Bandrich i Cèsar Duch, coordinadors de Màster, als extrems de la mesa, 
amb Jordi Conca, director dels estudis d’Empresa de la FUBages; Xavier Ferràs, degà de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació de la UVic-UCC i Neus Pons, directora de la Formació Contínua de la UVic-UCC.
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Horitzó Àsia, un impuls cap 
al continent asiàtic

Amb l’objectiu de potenciar estratègies 
integrades en relació a Àsia que puguin 
afavorir el desenvolupament econòmic, 
social, educatiu i cultural de la ciutat i 
el territori, la UVic-UCC, l’Ajuntament de 
Vic, Creacció i el Festival Nits de Cinema 
Oriental van signar un conveni per al pro-
jecte anomenat Horitzó Àsia.
L’Àsia agrupa països i cultures molt di-
versos i de vegades molt distants entre 
si en tots els sentits. Per aquesta raó 
es presenta com un horitzó llunyà, molt 
ampli, però també molt atractiu i ple de 
possibilitats. La percepció que pretén 
transmetre la marca Horitzó Àsia es tant 
la d’un concepte geogràfic enormement 
ampli com la d’un objectiu de desenvo-
lupament comercial, econòmic, turístic, 
cultural i universitari, tot unint esforços 
i creant sinergies amb partners universi-
taris, comercials o econòmics d’allà.
Del que es tracta és que quan s’obri una 
porta a Àsia, sigui des del punt de vista 
cultural o universitari, les empreses se’n 
puguin beneficiar establint contactes, 
i a la inversa. Això permetrà no repetir 
esforços ni errors i que els èxits i fracas-
sos de qualsevol experiència serveixin 
d’exemple per altres que vulguin entrar 
en contacte amb el país, la regió o la 
ciutat. 
D’acord amb les línies estratègiques de 
la Universitat de Vic - Universitat Central 
de Catalunya, el Campus Internacional 
enguany ha creat una Unitat de Suport 
a Projectes Internacionals amb una línia 
específica de treball dirigida a Àsia per 
tal d’obrir col·laboracions de formació i 
recerca amb universitats del continent.
Actualment la UVic-UCC ja té signats 
convenis amb dues universitats de Co-
rea del Sud i s’està en converses amb 
una tercera universitat sudcoreana, 
amb dues universitats xineses i una de 
Taiwan.

Ade Fisas, presidenta de la Fundació La Farga, 
Jordi Montanya, rector, i Carme Sanmartí, secre-
tària general de la UVic-UCC.

La Fundació La Farga va crear el Premi 
Vicenç Fisas i Comella amb l’objectiu 
de premiar els millors treballs de final 
de grau de la UVic-UCC. 

Al premi, dotat amb 1.000 euros, hi 
podien optar treballs amb una nota 

superior a 9 relacionats amb les tres 
idees clau de l’empresa La Farga: el 
coneixement aplicat al desenvolupa-
ment social; la creativitat com a base 
per a la innovació i el progrés; i la cons-
ciència per la cura i el manteniment de 
l’entorn. Les obres presentades han de 
ser fruit del Treball de Final de Grau 
(TFG) que els alumnes de la UVic-
UCC duen a terme com a part de la 
seva formació.

La Farga Group és una de les empre-
ses amb representació al Patronat de 
la Fundació Universitària Balmes i ha 
portat a terme diversos projectes amb 
la Universitat de Vic-UCC, el més im-
portant dels quals ha estat la constitu-
ció del museu del Coure.

El Grup Mémora i la Càtedra de Cures 
Pal·liatives signen conveni de col·laboració

Jooan Turró,  Eduard Vidal, Albert Ledesma, Jordi Montaña, Josep Arimany, Carles Constante, Marta Otero, 
Joan Bereguer i Xavier Gómez Batiste.

Premi Vicenç Fisas per a TFG excel·lents

El dia 10 de juny, la Càtedra d’Atenció i 
Cures Pal·liatives /UVic/ICO/CCOMS 
i el Grup Mémora, companyia líder del 
sector funerari a Espanya i Portugal, 
van signar un acord de col·laboració per 
dissenyar un pla d’activitats formatives 
i de recerca en el marc de la Presa de 
Decisions Anticipades a Catalunya i a 
tot l’Estat espanyol. 

Tal com va explicar el Dr. Xavier 
Gómez Batiste, director de la Càtedra 
de Cures Pal·liatives, el conveni té com 
a objectiu millorar la qualitat assis-
tencial pal·liativa de les persones amb 
malalties avançades en el context del 
Programa per a la Prevenció i Atenció 
de persones amb Malalties Cròniques 

de la Generalitat de Catalunya, a par-
tir del coneixement i la pràctica de la 
Presa de Decisions Avançades. Aquest 
programa, tal i com va explicar el seu 
màxim responsable, Albert Ledesma, 
ha de contribuir a la transformació del 
model assistencial cap a una millora 
qualitativa en l’atenció a les persones. 

El Grup Mémora desenvolupa un 
conjunt d’activitats per millorar la seva 
oferta, tant des del punt de vista qualita-
tiu a l’entorn dels serveis específicament 
funeraris, com d’intervenció precoç i 
posterior i atenció a les famílies, amb 
un interès especial en la col·laboració 
amb professionals de l’àmbit sanitari.
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El nou centre de formació 
professional dual Teknós, 
presenta dos cicles 
formatius per al curs vinent

Imatge de La Farinera, a Vic, edifici on s’impartiran 
els estudis.

El 20 de maig es va fer la presentació del 
nou centre Teknós de formació profes-
sional dual en l’àmbit de la tecnologia 
i la comunicació, que el curs vinent 
impartirà dos cicles formatius de grau 
superior: Animacions 3 D, jocs i entorns 
interactius d’una banda, i Desenvolu-
pament d’Aplicacions Multiplataforma, 
de l’altra. En l’acte de presentació, Joan 
Turró, director general de la Fundació 
Universitària Balmes, va manifestar la 
importància del nou centre, impulsat des 
de la Universitat de Vic - Universitat Cen-
tral de Catalunya i la Fundació Educació 
i Art, que ve a cobrir unes necessitats 
formatives molt concretes d’un sector 
empresarial emergent. 
Tal com va explicar Núria Barniol, direc-
tora del Campus Professional UVic i de 
Teknós, el fet que el nou centre tingui 
com a soci acadèmic la UVic-UCC, im-
plica un canvi important, tant per a la 
formació professional com per a la Uni-
versitat en la manera d’abordar la relació 
entre formació i ocupació. Aquesta és 
una qüestió clau en la generació de la 
nova economia i de la futura ocupació 
dels més joves.
L’objectiu del nou centre és formar i 
qualificar professionals de l’àmbit de 
la comunicació i l’audiovisual a partir 
de la metodologia dual, que permet 
compaginar la teoria i la pràctica en una 
empresa des del primer moment. El fet 
que Teknós mantingui un contacte tan 
estret amb la Universitat li dóna garantia 
de la qualitat i el prestigi de la formació 
que imparteix, a més d’oferir continuïtat 
formativa universitària un cop acabats 
els estudis.

Un moment de l’acte d’inauguració de la Universitat d’Estiu amb Anna M. Duran, presidenta de la  Funda-
ció Observatori Esteva Duran, en primer terme

L’11 de juny va tenir lloc a la Sala de la 
Columna de l’Ajuntament de Vic l’acte 
acadèmic d’inauguració de la 19a edi-
ció de la Universitat d’Estiu, organitza-
da per primer cop conjuntament amb 
la Fundació Universitària de Bages. 
Presidida pel regidor de Ciutat del Co-
neixement, Dr. Josep Arimany, l’acte 
va comptar amb la presència del rec-
tor de la Universitat de Vic i del regi-
dor d’Universitats de l’Ajuntament de 
Manresa, Jordi Llobet.

Com és habitual en aquest acte, la 
Universitat d’Estiu va retre homenatge 
a la trajectòria d’una de les institucions 
emblemàtiques del territori, enguany 
la Fundació Privada Observatori Este-
ve Duran, de Seva. L’encomi, a càrrec 
del professor Josep Ayats, de l’Escola 
Politècnica Superior, va destacar la 
important tasca científica i divulgativa 
que ha tingut aquesta institució, que 
malgrat estar allunyada dels grans cen-
tres de coneixement no ha deixat mai 
de fer recerca de primer nivell i de fer 

grans aportacions a l’astronomia. Anna 
M. Duran, presidenta de la Fundació, 
va manifestar el seu agraïment per 
aquest reconeixement i la voluntat de 
continuar fent recerca i divulgació.

Joan Masnou, vicerector de Relacions 
Internacionals i Formació Contínua, 
va explicar les novetats d’enguany: en 
primer lloc, i arran de la federació de 
la Fundació Universitària Balmes i 
la Fundació Universitària del Bages, 
la Universitat d’Estiu s’ha organit-
zat de forma conjunta amb l’objectiu 
d’esdevenir el motor educatiu i cultu-
ral de la Catalunya Central. En segon 
lloc, l’oferta per a tècnics en formació 
professional a Vic, Olot i Manresa a 
través de Teknós, Kreas i la FUB Man-
resa. I en tercer lloc, la inauguració 
d’activitats del projecte Horitzó Àsia, 
liderat per la UVic-UCC, Ajuntament 
de Vic, Creacció i Nits de Cinema 
Oriental, per potenciar estratègies en 
relació a l’Àsia.

19a Universitat d’Estiu, la primera en 
col·laboració  amb Manresa

El 8 de maig va tenir lloc a l’Escola Po-
litècnica Superior de la UVic-UCC una 
nova edició del Mercat de Tecnologia 
d’Osona, que va comptar amb 48 pro-
jectes presentats en forma d’exposició 
per a uns 190 estudiants de secundària 
de les comarques d’Osona, el Bages i 
el Ripollès.

Van visitar el mercat de tecnologia més 
d’un miler d’alumnes inscrits, provinents 
de 16 centres educatius per conèixer 

els projectes exposats i participar als 
tallers organitzats per l’EPS, enguany 
27 de diferents en format reduït (d’una 
durada de 45 minuts i un aforament de 
20 estudiants, que es repetiren entre tres 
i sis vegades al dia), i 4 de grans (de 45 
minuts de durada, i aforament per uns 
150 estudiants, que es repetiren quatre 
vegades), impartits per professorat de 
la UVic -UCC.

Mercat de Tecnologia d’Osona
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Es constitueix el Consell 
General de Creacció amb set 
noves entitats de promoció 
econòmica

Un moment de la constitució del Consell General 
amb Jordi Montaña, rector; Joan Turró, director 
general de la FUB i conseller delegat de Creacció; 
Josep Arimany, president de Creacció; Joan Roca, 
president del Consell Comarcal d’Osona; Lurdes 
Baulenas, presidenta del Consell Empresarial 
d’Osona.

El 16 de juny va tenir lloc el primer 
Consell general de Creacció, l’agència 
d’emprenedoria, innovació i coneixe-
ment, a la Casa de Convalescència de 
Vic, al qual es van incorporar set entitats 
de promoció econòmica: l’Ajuntament de 
Centelles, l’Ajuntament de Roda de Ter, 
el Consorci de la Vall del Ges i Bisaura, el 
Consorci del Lluçanès, la Mancomunitat 
la Plana, l’Oficina de Promoció Econòmi-
ca del Voltreganès i la Xarxa d’Empreses 
socioeconòmiques d’Osona i el Ripollès. 
També hi participaran la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona i els 
sindicats.
Josep Arimany, president de Creacció, 
va destacar la vocació supracomarcal 
de l’agència i va informar de l’estat dels 
principals projectes. 
Creacció està treballant conjuntament 
amb la UVic-UCC i amb tots els agents en 
la proposta de candidatura per accedir 
als fons RIS3 de la Unió Europea. També 
ha aconseguit 271.000 euros, ator-
gats per la Diputació de Barcelona, per 
executar de forma conjunta un seguit de 
projectes per a emprenedors, empreses i 
persones aturades.
El president de Creacció va comentar 
que s’està dissenyant una eina de mo-
nitorització de la situació del territori a 
través de l’observatori socioeconòmic. De 
cara el mes de setembre de 2014 es farà 
el primer lliurament dels indicadors que 
demana el territori, i pel novembre es 
presentarà el primer informe de posicio-
nament competitiu de la comarca.

Jornada de Mecatrònica a Ripoll i 
a la Universitat de Vic

Un moment de la Jornada de Mecatrònica a la 
UVic-UCC.

El 8 d’abril la Universitat de Vic - Uni-
versitat Central de Catalunya, conjunta-
ment amb la Fundació Eduard Soler, va 
organitzar la 6a Jornada de Mecatrònica, 
dedicada a la robòtica mòbil.

A la sessió del matí, Juli Ordeix, pro-
fessor de la UVic-UCC, va exposar el 
programa de robòtica educativa que 
l’EPS va iniciar el curs passat, Andreu 

Corominas de beta-Robots va explicar 
experiències de percepció en robòtica 
mòbil i membres del TEDAX-NRBQ 
del Cos de Mossos d’Esquadra van pre-
sentar dos dels robots que utilitzen per 
desactivar artefactes explosius.

A la primera part de la sessió de tarda, 
la ponència de Juan Andrade Cetto de 
l’Institut de Robòtica i Informàtica In-
dustrial, va versar sobre les possibilitats 
actuals i futures de la robòtica de servei; 
Santi Vilardaga del Centre Tecnològic 
ASCAMM va explicar com dissenyen 
vehicles aeris autònoms. Finalment, 
l’equip de robòtica Garrins Metàl·lics 
van exposar com han dissenyat el robot 
Garrinator-II, van explicar la seva ex-
periència a la competició d’Eindhoven 
del 29 de març (on l’equip va quedar 
guanyador) i el repte de competir als 
EUA del 24 al 26 d’abril, on no van 
poder passar a les semifinals.

Un moment de les Jornades Empresarials Horitzó 
Àsia a la Cas de Convalescència.

El 18 de juliol va tenir lloc la tercera 
sessió de les I Jornades Empresarials 
Horitzó Àsia organitzades en el marc 
de la Universitat d’Estiu i del Festival 
Nits de Cinema Oriental. Aquesta 
edició, dedicada a “Hong Kong: una 
finestra al mercat asiàtic”, va comptar 
amb una delegació de Hong Kong de 

primer nivell, vinguda de Brussel·les, 
formada per quatre representants de la 
Hong Kong Economic and Trade Offi-
ce a Brussel·les, un representant d’In-
vestHK i dos representants de la Hong 
Kong Trade Development Conuncil.

La sessió, d’ interès per a les empre-
ses que exporten o volen obrir-se al 
continent asiàtic, va començar amb 
una xerrada “Consells pràctics per fer 
negocis amb la Xina”, a càrrec de Jesús 
Rodríguez, d’InvestHK, i la ponència 
“Think Asia, Think Hong Kong: Rea-
lising Opportunites in High-Growth 
Region”, a càrrec del Hong Kong Trade 
Development Council.

Hong Kong és el hub d’Àsia. Aques-
ta regió administrativa especial de la 
Xina és un dels principals punts estra-
tègics per a l’economia i les finances a 
l’Àsia. És un dels millors accessos als 
mercats del sud-est asiàtic i, sobretot, 
a la Xina.

Primeres Jornades Empresarials 
de la plataforma Horitzó Àsia
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El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, ha presentat aquest diven-
dres a Vic la setena acceleradora d’em-
preses de la Xarxa Start-up Catalonia: 
Creacció, l’agència d’Emprenedoria, 
Innovació i Coneixement. El Conse-
ller va ser rebut pel Dr. Josep Arimany, 
president de Creacció. I seguidament 
es va reunir amb els membres del Con-
sell d’Administració de Creacció, que 
li van presentar l’estat actual dels pro-
jectes de l’agència. 

El centre donarà suport al creixement 
d’empreses de fins a 5 anys de vida, amb 
un servei, producte o model de negoci 
innovador i que tinguin  vocació inter-
nacional, i capacitat per créixer i crear 
llocs de treball. En finalitzar el progra-
ma Start-Up Catalonia, s’espera que les 
empreses participants incrementin un 
30% la seva facturació, i que creïn llocs 
de treball directes o indirectes.

Aquesta acceleradora s’ubica a la seu 
de Creacció i serà gestionada conjun-
tament entre aquesta entitat i Start-
Up Catalonia. En el cas de l’accelera-
dora de la Catalunya Central, a banda 
de Creacció, també formaran part de 
la comissió de seguiment el Centre 
de Desenvolupament Empresarial 
de Manresa, la Unió Empresarial de 
l’Anoia, l’Agència per al Desenvolu-
pament del Berguedà, el Consorci del 
Moianès i la Fundació Universitària 
del Bages. Aquestes entitats s’involu-
craran en l’acceleradora en tot el refe-
rent a la captació i difusió del progra-
ma al territori, en el procés de selecció 
de projectes, el disseny del contingut 
del programa d’acceleració i en el se-
guiment de les empreses que partici-
pen a l’acceleradora.

Creacció, 7a acceleradora d’empreses 
de la Generalitat de Catalunya

La remodelació d’una part de la 
Casa Convalescència va permetre 
recuperar un dels conjunts ceràmics 
més complets i ben conservats de 
la primera meitat del segle XVIII a 
Catalunya. Amb el suport dels Serveis 
Territorials del Departament de 
Cultura a la Catalunya Central s’ha 
fet un projecte d’estudi i recerca per 
part d’un equip interdisciplinari amb 
investigadors de la UAB i la UVic. El 
treball ha estat coordinat per la Dra. 
Judit Molera (UVic-UCC), el Dr. 

Miquel Molist i la Dra. Anna Gómez 
(UAB) i es va presentar el 29 d’abril a 
l’Hospital de la Santa Creu. 

La Casa Convalescència és un edifici 
de finals del segle XVIII, adossat a 
l’església de l’Hospital de la Santa 
Creu, i té un total de 2.500 m2 dels 
quals se n’han restaurat 1.738. Les obres 
de restauració van permetre localitzar 
un conjunt de més de 200 vasos sencers 
procedents del rebliment de les voltes 
del primer pis i les golfes.

Estudi de materials ceràmics trobats a 
la Casa de Convalescència 

En primer terme el conseller Felip Puig, i Josep Arimany, president de Creacció, en un moment de l’acte de 
presentació de la setena acceleradora d’empreses de Catalunya a Vic.

Ripoll institueix una Beca 
social a l’excel·lència 
universitària

Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca; 
Josep M. Vila d’Abadal, alcalde de Vic i president 
de la FUB; Jordi Montaña, rector de la UVic-UCC, 
Jordi Munell, alcalde de Ripoll; i Josep Arimany, 
regidor de Ciutat del Coneixement i patró de la 
FUB.

El rector de la UVic, Jordi Montaña, i 
l’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, van 
signar el 24 d’abril un conveni pel 
qual l’Ajuntament de Ripoll formalitza 
l’entrada al fons de Beques Socials a 
l’Excel·lència Universitària de la Univer-
sitat de Vic. Ripoll es converteix així en 
la primera institució del Patronat que 
contribueix en aquest programa.
Aquest fons de beques va destinat a 
estudiants amb un bon expedient acadè-
mic que tinguin dificultats per iniciar o 
continuar els estudis a causa de la seva 
situació econòmica, social o familiar i 
que resideixin en el municipi. 
Amb aquesta beca, que porta el nom de 
“Comtal Vila de Ripoll”, l’Ajuntament es 
compromet a finançar el 50% de la ma-
trícula d’un estudiant que compleixi amb 
els requisits esmentats. 
L’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, ha ma-
nifestat la seva satisfacció per participar 
en un fons “que vol potenciar i posar en 
evidència el talent i l’excel·lència dels 
joves del municipi” i ha instat altres ajun-
taments del Patronat a seguir el mateix 
camí en benefici dels seus municipis.

CAMPUS
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El Grup de Recerca del Laboratori de 
Mitjans Interactius (LMI) és un grup 
interinstitucional de la Universitat de 
Barcelona (UB) i la Universitat de Vic 
- Universitat Central de Catalunya es-
pecialitzat en la recerca en l’àmbit de 
l’educació i els mitjans de comunicació. 
LMI és un grup consolidat per la Ge-
neralitat de Catalunya (2014 SGR 604).

Els investigadors són professors i pro-
fessores majoritàriament de la UVic-
UCC i la UB, amb col·laboradors d’altres 
universitats i institucions.

El grup LMI es va formar l’any 1989 a 
la UB. El 2009 es presenta per primera 
vegada a la convocatòria de grups de 
recerca de la Generalitat de Catalunya, i 
obté la puntuació més alta de les facultats 
de Pedagogia i de Formació del Professo-
rat. El grup és reconegut i finançat amb 
la referència 2009 SGR 847. El 2014 es 
presenta com a grup interuniversitari 
(UVic-UCC i UB) a la nova convocatòria 
SGR i renova la consolidació.

Dins el grup es treballa de forma horit-
zontal, amb una estructura més propera 
al model en xarxa (rizoma) que al model 
jeràrquic. L’actual sistema d’estructura-
ció presenta algunes limitacions en el 
marc d’un món globalitzat i en el qual 
la recerca funciona sobre xarxes de gran 
abast. Per aquesta raó es vol potenciar 
la integració d’altres investigadors i 
grups en els seus projectes. Els equips 
de treball s’estructuren entorn a pro-
jectes finançats de cert nivell nacional 
i internacional.

Línies de recerca
L’àmbit de treball natural i comú de 
tots els investigadors és la comunicació. 
En tot cas, com reflecteixen les línies 
de recerca, la comunicació és un àmbit 
transversal que inclou propostes d’inno-
vació educativa, d’activitats artístiques 
i de les arts escèniques, de participació 
i empoderament dels joves o propostes 
de millora de la comunicació en àmbits 
com la salut.

Línies de recerca LMI:
• Cinema i audiovisual digital.

• Comunicació i salut.
• Formulacions artístiques de partici-

pació i dispositius tecnològics.
• Diversitat i inclusió social en con-

textos mediàtics (participació i repre-
sentació).

• Alfabetització digital.
• Entorns formatius potenciats per 

la tecnologia.
• Aprenentatge autònom en comu-

nicació.
• Xarxes socials.

Línies de recerca específiques UVic-UCC:
• Comunicació i salut.
• Diversitat i inclusió social en con-

textos mediàtics (participació i repre-
sentació).

Objectius
Els objectius generals són:

1. Consolidació del grup.
2. Potenciar la recerca interdiscipli-

nària en relació a la interactivitat de la 
tecnologia aplicada en els camps de la 
comunicació.

3. Avançar en una recerca de qualitat 
en l’àmbit de la comunicació:

–Comprensió de les noves formes de 
l’audiovisual digital i les seves poten-
cialitats.

–Comunicació en àmbits específics 
(salut, esport i territori).

–La diversitat i l’alfabetització me-
diàtica.

4. Potenciar les xarxes de recerca amb 
la participació en projectes europeus i 
nacionals.

5. Incrementar la visualització del grup 
en l’àmbit nacional i internacional, amb 
la participació en projectes i difonent 
els resultats d’investigació.

6. Potenciar la innovació metodolò-
gica, especialment en els aprenentatges 
sobre  comunicació.

Difusió de la recerca a l’àmbit nacional i 
internacional:

–Publicar articles en revistes interna-
cionals, revistes indexades, capítols de 
llibre i llibres.

–Participar en congressos interna-
cionals.

Presència a la societat i transferència del 
coneixement:

–Mantenir i incrementar la presència 
en institucions públiques.

–Organitzar workshops, cursos i con-
ferències que arribin a la societat.

–Estar presents en consells de redac-
ció, comitès científics i assessories.

Finançament de la recerca:
–Participació en projectes europeus 

competitius (Horizon 2020).
–Participació en projectes nacionals 

competitius (I+D).
–Contractes amb empreses.

Laboratori de Mitjans Interactius

D’esquerra a dreta: Maria Forga, Raúl Martínez, Guillem Marca i Joan Frigola.  No apareix a la fotografia: 
Francesc Roma.
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Els dies 24, 25 i 26 d’abril la UVic-UCC 
va acollir el II Congrés Internacional 
Geografies Literàries, organitzat pel 
Departament de Filologia i Didàctica 
de la Llengua i la Literatura i el Grup 
de Recerca “Textos literaris contem-
poranis: estudi, edició i traducció” de 
la Facultat d’Educació, Traducció i Ci-
ències Humanes.

El Congrés va aplegar 150 persones 
(prop de 90 comunicants) de proce-
dències diverses, amb la participació 
de representats de les Universitats do 
Minho, Nova de Lisboa, de Zagreb, de 
Múrcia o de Santiago de Compostel·la.

La conferència inaugural va anar a 
càrrec del Dr. Joan Nogué, de la Uni-
versitat de Girona, i la de cloenda, del 
Dr. Gaspar Valero, professor de la Uni-

versitat de les Illes Balears. Totes dues, 
així com la ponència del Dr. Jordi de 
San Eugenio (UVic-UCC), s’emmar-
caven en el bloc “Marques territorials i 
promoció patrimonial i turística”. Les 
altres dues ponències, a càrrec de la 
Dra. Glòria Bordons, de la Universitat 
de Barcelona, i de Joan Garí, s’inclo-
gueren en la línia “Universos literaris”, 
que va incloure també una conversa 
entre Joaquim Molas i Llorenç Solde-
vila sobre el paisatge i la literatura.

Pel que fa a la tercera línia temàtica 
del Congrés, “Propostes i experiènci-
es didàctiques”, cal destacar els tallers 
que s’organitzaren a l’Escola La Sínia 
de Vic amb una vintena d’estudiants 
de grau de magisteri i de màster de la 
Universitat de València.

150 experts al II Congrés Internacional 
de Geografies Literàries de la UVic-UCC

La Fundació Lluita Contra la Sida, 
la Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya i  l’Institut 
de Recerca de la Sida IrsiCaixa van 
organitzar el 12 de juny la Nit per la 
Recerca, en benefici de la Càtedra de 
la Sida i Malalties Relacionades de la 
Universitat de Vic-UCC. Es tracta 
d’un sopar espectacle a l’espai de 
celebracions el Serrat del Figaró, de 
Taradell. L’objectiu de l’esdeveniment 
era recaptar fons per continuar 
avançant en la lluita contra la SIDA, 
de la qual Catalunya, amb l’equip del 

Dr. Bonaventura Clotet, que lidera la 
Càtedra de la UVic-UCC, és pionera 
al món. Els diners aconseguits aniran 
directament a l’estudi del microbioma 
i l’envelliment que porten a terme 
els investigadors de la UVic-UCC 
implicats en la Càtedra, i que els 
situarà en la primera línea mundial de 
la recerca en aquesta malaltia. 

El tiquet individual era de 250 euros 
per persona, per bé que hi havia altres 
modalitats per fer aportacions, ja fos 
com a partner, patrocinador, empresa 
solidària o patrocinador tecnològic. 

La Primera Nit per a la Recerca a la 
Catalunya central assoleix els objectius

D’esquerra a dreta: J. M. Vila d’Abadal, alcalde de Vic; B. Clotet, director de la Càtedra de la Sida i Malalties 
Relacionades; F. Homs, conseller de la Presidència i J. Montanya, rector de la UVic-UCC.

Jornada sobre el dany 
cerebral

Roser Picas i Carles Parés, de la UVic-UCC, i Tere-
sa Puig, de l’Institut Gutmann, en un moment de la 
Jornada sobre el Dany Cerebral.

El 30 d’abril va tenir lloc a la Facultat 
de Ciències de la Salut i el Benestar 
de la UVic-UCC la Jornada sobre Dany 
Cerebral. Professionals de dins i fora 
de la Universitat de Vic van tractar 
diversos temes relacionats amb aquesta 
afectació. La Jornada va comptar amb 
la presència de Teresa Roig, doctora en 
psicologia, neuropsicòloga i logopeda 
de l’Institut Gutmann, que va parlar de 
“Dany cerebral, afectació cognitiva i 
conductual”; de Montserrat Massana, 
logopeda i metge; i de Pere Solé, metge 
rehabilitador.  

disset grups de recerca de la 
UVic-UCC, reconeguts per la 
Generalitat

Els 17 grups de recerca de la UVic-UCC 
que es van presentar a la convocatòria 
SGR 2014 de l’AGAUR van obtenir el 
reconeixement de la Generalitat de 
Catalunya. Això suposa que la UVic-UCC 
obté el reconeixement de més del 80% 
dels seus grups de recerca, davant del 
19% obtingut a la convocatòria SGR 
2009.
La convocatòria SGR dóna suport als 
grups de recerca que la Generalitat de 
Catalunya reconeix com a grups que 
desenvolupen una recerca d’excel·lència 
reconeguda internacionalment.
El grup de recerca de BAU - Centre 
Universitari de Disseny de Barcelona, 
adscrit a la UVic-UCC, també va obtenir 
el reconeixement com a grup de recerca 
emergent.

RECERCA
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Llibres de la comunitat universitària UVic-UCC

Arquitectura de veus
Xavier Tornafoch Yuste

Moment Angular 
Barcelona: maig de 2014
ISBN: 978-84-92563-63-0

Hi trobarem la denúncia de la in-
justícia i l’explotació, tant la que es 
produeix a nivell domèstic com la 
que s’ha esdevingut històricament o 
aquella que veiem i vivim en la socie-
tat actual.

Artificial Intelligence Research 
and development
Proceedings of the 16th 
International Conference of the 
Catalan Association for Artificial 
Intelligence
Gibert, K., Botti, V., Reig-Bolaño, R. 
(Editors)
IOS Press, octubre de 2013 
356 pàgines 
Volume 256 of Frontiers in Artificial 
Intelligence and Applications
ISBN print  978-1-61499-319-3 

ISBN online  978-1-61499-320-9

Aquest llibre presenta els treballs 
de la 16a Conferència Internacional 
(CCIA 2013), que es va celebrar a la 
Universitat de Vic l’octubre de 2013. 

Economia de l’absurd. Quan 
comprar més barat contribueix 
a quedar-se sense feina 
Josep Burgaya

València: Tres i Quatre, març 2014 
ISBN: 978-84-7502-943-6

Cada acte de compra que fem té 
connotacions en l’economia global 
i els productes abundants i barats 
reforcen la tendència de les nostres 
indústries a desplaçar-se cap a llocs 
ignots per produir més barat. 

L’Estat del benestar i els seus 
detractors. A propòsit del 
dilema del model social europeu 
en temps de crisi
Josep Burgaya

Barcelona: Octaedro, febrer 2014
ISBN: 978-84-9921-522-8

De com el liberal-conservadorisme 
triomfant ha desnaturalitzat i posat 
en qüestió el model social europeu 
i ens ha portat fins a la crisi i el des-
concert actual.

Comarques lleidatanes, l’Alt 
Pirineu i l’Aran
Llorenç Soldevila i Balart

Barcelona: Pòrtic, 2014
ISBN: 978-84-9809-189-2

Els millors textos literaris sobre els 
indrets més coneguts i també els 
més impensats.

Barcelona nova
Llorenç Soldevila Balart

Barcelona: Pòrtic, 2014 
ISBN: 972-84-9809-300-1

Volum exhaustiu, a tot color, amb fo-
tografies i els millors textos literaris.
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Llibres de la comunitat universitària UVic-UCC

Ecologia dels ocells forestals. 
Un manual de gestió de la 
biodiversitat en boscos catalans
Jordi Camprodon

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 
i Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya. 
ISBN:  978-84-695-9366-0

Incidència de l’estructura i la gestió 
forestal sobre la comunitat d’ocells, 
entesos com a grup bioindicador de 
l’estat de conservació dels boscos. 

Empoderamiento y educación 
superior en contextos 
interculturales en México
Salvador Martí i Puig i Gunther Dietz 
(Coords.)

Edicions Bellaterra
ISBN 13:  978-84-7290-659-4

“Empoderamiento de las comuni-
dades y las personas a través de las 
TIC”

Ramon Reig-Bolaño, Efraín Foglia i 
Pere Marti-Puig, 219

“Uso de la tecnología móvil como 
medio para reducir la brecha digital.  

App Inventor una herramienta sim-
ple para diseñar aplicaciones móvi-
les a medida” 

Pere Marti-Puig i Ramon Reig-Bolaño

Governance of Addictions: 
European Public Policies
Tamyko Ysa, Joan Colom, Adrià 
Albareda, Anna Ramon, Marina 
Carrión i Lidia Segura

Oxford University Press
ISBN: 978-0-19-870330-3

El llibre analitza i compara com com els 
governs formulen i apliquen polítiques 
d’addicció en els 27 estats membres de 
la Unió Europea més Noruega en el cas 
de les substàncies heroïna, marihuana, 
alcohol i tabac. 

Closed Contour Shape 
descriptors with High 
Compression Properties 
Based on the discrete Hartley 
Transform
Autors: Pere Marti-Puig, Ramon 
Reig-Bolaño, Jaume Danés

Pàgines: 115 - 124
DOI: 10.3233/978-1-61499-320-9-115

Series: Frontiers in Artificial Inte-
lligence and Applications Ebook : 
Volume 256: Artificial Intelligence 
Research and Development

En aquest treball es proposa un nou 
descriptor de contorn basat en la 
Transformada Discreta de Hartley 
(DHT) que utilitza només la meitat dels 
coeficients requerits per l’EFD per 
obtenir una aproximació del contorn amb 
una mesura d’error similar. 

An Experimental Features 
Selection Approach in a 
Multiclass Classifier
Ramon Reig-Bolaño, Pere Marti-Puig

Pàgines: 137 - 140
DOI: 10.3233/978-1-61499-320-9-137

Series: Frontiers in Artificial Inte-
lligence and Applications Ebook:  
Volume 256: Artificial Intelligence 
Research and Development

Safeguarding, Child 
Protection and Abuse in Sport. 
International Perspectives in 
Research, Policy and Practice
M. Lang and M. Hartill (eds).  
Montserrat Martín 

“Child protection and welfare in 
Spanish sport”. 

Londres: Routledge, juliol de 2014
ISBN: 9780415829793 

Examina a fons el desenvolupament de 
la protecció de l’infant i la protecció en 
l’esport a nivell mundial. 

Flavour Science: Proceedings 
from XIII Weurman Flavour 
Research Symposium-2011 
Vicente Ferreira i Ricardo López 
(Eds.)

“Volatile Compounds Characteriza-
tion in Dark Chocolates by HS-SPME 
and GC-MS. Influence of Cocoa Ori-
gin and Roasting Conditions.” 

Miriam Torres-Moreno, Amparo 
Tarrega i Consol Blanch Colat. 

Editorial AP, 2013. 
ISBN 978-0-12-398549-1.



Salut, Benestar  
i Qualitat de vida 

MÀSTERS UNIVERSITARIS  PREINSCRIPCIó OBERTA

Anàlisi de Dades Òmiques 
(Omics Data Analysis)

Atenció i Cures Pal·liatives ICO/UVIC-
UCC. Atenció pal·liativa de persones 
amb malalties cròniques avançades

Prevenció de Riscos Laborals

MÀSTERS PROPIS

Atenció Integral i Centrada en la Persona 
en Àmbits d’Envelliment i Discapacitat

Intervenció Psicomotriu 
Preventiva i Terapèutica

Motricitat Orofacial

Musicoteràpia

Patologies del Llenguatge i de la Parla 

Reeducació del Sòl Pelvià 

POSTGRAUS

Coaching. Eines, Estratègies i Actituds 
per a la seva Pràctica Professional

Equitació Terapèutica

Emprenedoria Social

Intervenció Psicomotriu Preventiva

Intervenció Psicomotriu Terapèutica

Intervenció Osteopàtica i Electropuntural 
en les Patologies de l’Aparell Locomotor

Neurociència, Mindfulness i 
Intel·ligències Múltiples

PROGRAMA dE dOCTORAT

Cures i Serveis en Salut*

Tecnologia, Territori  
i Medi Ambient
MÀSTERS UNIVERSITARIS PREINSCRIPCIó OBERTA

Anàlisi de Dades Òmiques  
(Omics Data Analysis)

Mobile Applications and Games* 

MÀSTERS PROPIS

Energies Renovables

Disseny i Optimització de Processos 
Industrials

Planificació, Intervenció i Gestió Sostenible 
del Medi Rural

POSTGRAUS

Disseny i Optimització de la 
Cadena de Subministrament 

Energies Renovables

SAP ERP: Gestió de la Cadena de 
Subministraments SCM EWM 

PROGRAMA dE dOCTORAT

Experimental Sciences and Technology

Empresa i Comunicació 

MÀSTERS UNIVERSITARIS  PREINSCRIPCIó OBERTA

Direcció Comptable i Auditoria de Comptes* 

Direcció Estratègica de la 
Comunicació i de l’Empresa

EADA Gestió Empresarial

MÀSTERS PROPIS

MBA - Màster en Administració 
i Direcció d’Empreses

Disseny i Optimització de Processos  
Industrials

Marketing Digital i Social Media

Sport Management

POSTGRAUS

Branding territorial i Marketing de Ciutats 

Coaching. Eines, Estratègies i Actituds 
per a la seva Pràctica Professional

Economia Verda. Una Opció de Futur

Disseny i Optimització de la 
Cadena de Subministrament

Direcció de Seguretat Integral

Emprenedoria social 

Marketing Digital & Inbound Marketing

Negocis Internacionals

SAP ERP: Gestió de la Cadena de 
Subministraments SCM EWM 

Social Media & Content Management

PROGRAMA dE dOCTORAT

Dret, Economia i Empresa 

Educació, Esport,  
Societat, Llengües, 
Traducció i Cultura

MÀSTERS UNIVERSITARIS  PREINSCRIPCIó OBERTA

Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Educació Inclusiva

Formació del Professorat 
d’Educació Secundària Obligatòria 
i Batxillerat, Formació Professional 
i Ensenyaments d’Idiomes

Innovació en Didàctiques Específiques

Pedagogia Montessori

Pedagogia Musical*

Polítiques Socials i Mediació Comunitària* 

Traducció Especialitzada* 

MÀSTERS PROPIS

Entrenament Esportiu en Etapes de Formació

Igualtat i Equitat en el Desenvolupament

Intervenció en Dificultats de l’Aprenentatge

Intervenció Psicomotriu 
Preventiva i Terapèutica 

Pedagogia Terapèutica

Ensenyament del Català com a 
Primera i Segona Llengua

Sport Management

POSTGRAUS

Coaching. Eines, Estratègies i Actituds 
per a la seva Pràctica Professional

Educar Fora de l’Aula

Equitació Terapèutica 

Expressió Corporal i Diversitat

Neurociència, Mindfulness i 
Intel·ligències Múltiples 

Emprenedoria Social 

Prevenció, Gestió i Resolució de 
Conflictes. Mediació Familiar

Intervenció Psicomotriu Preventiva

Intervenció Psicomotriu Terapèutica

PROGRAMES dE dOCTORAT

Innovació i Intervenció Educatives 

Traducció, Gènere i Estudis Culturals

Estudis de Gènere: Cultura, 
Societat i Polítiques *

MÀSTERS, POSTGRAUS i dOCTORATS 2014-2015

www.uvic.cat/doctorats
www.uvic.cat/formacio-continua

#ensagradaelquefem

*pendent de verificació
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