
ES,'jdiS ur t ve r , tdl':' de 'le

La votació de la Llei de la
UV sera el 21 de maig

El dia 21 de maig e! Parlament de
Catalunya votara la Llei de reco-
neixement de la Universitat de Vic.
En aquest moment, si es cornplei-
xen les previsions, quedara consti-
uüda la desena universitat de Cata-
lunya, la primera que se situa lluny
de! radi de la capital de província.
En la sessió parlamentaria corres-
ponent, el conseller de la Presiden-
cia, Xavier Trias, sera qui presen-
tara e!projecte de Llei. A continua-
ció es donara la paraula als grups
parlamentaris perque presentin les
esmenes i, finalment, sera el dipu-
tat osonenc de CiU, Enric Castell-
nou, el qui haura de respondre les
esmenes presentades.~-----

El projecte de la Torre deis
Frares, endavant

El ple de l'Ajuntament de Vic va
aprovar per unanimitat el projecte
d' edificació del sector de la Torre
dels Frares, destinar a l'Escola Po-
litecnica Superior, i també va apro-
var el plec de condicions perque
surti a subhasta. Aquesta sessió es va
celebrar el 5 de maigo L'Escola Po-
litecnica es construirá segons el pro-
jecte dels arquitectes Víctor Rahola,
Dolors Ylla-Catalá i Joan Forgas,
guanyadors del concurs convocat
per la FUB. El financament corre a
carrec de l'Ajuntament i del FE-
DER, que hi aporten cadascun 300
milions de pessetes. Les obres co-
menearan pel setembre.

El conseller Trias inaugura la nova Facultat

El conseller de la Presidencia, Xa-
vier Trias, i el Comissionat per a
Universitats i Recerca, Joan Albai-
gés, van ser a Vic el dia 7 de maig
per inaugurar l' edifici central de la
UV al carrer de la Sagrada Família,
on tenen la seu la Facultat de Cien-
cies ]urídiques i Econórniques i els
serveis centrals de Secretaria i d'Ad-
ministració. El conseller va felicitar
tota la gent que ha fet néixer la Uni-
versitat de Vic «per l' esforc i la il-lu-
sió que hi heu posat des d'un pri-
mer mornent» i també es va mostrar
optimista pel futur d' aquesta nova
institució que, d'aquí a pocs dies,
cornencara a caminar amb nom
propio Trias va matisar que des de la

Generalitat es veu amb molts bons
ulls la creació de la UV pel que su-
posa de descentralització univer-
sitaria i perque recupera una tradi-
ció histórica que la ciutat mai no
hauria d'haver perdut. El conseller
va posar emíasi en el fet que la UV
s'ha de guanyar els alumnes per «un
tracte més huma i personalitzat», i
també va aconsellar l' especialitza-
ció cap a uns camps determinats de
l'ensenyament. Al vestíbul de l'edi-
fici es va descobrir una placa com-
mernorativa de la inauguració i van
pronunciar parlaments Jacint Co-
dina, alcade de Vic, i Ricard Tor-
rents, director general dels EUV i
futur rector.

El conseller Xavier Trias en el moment d'inaugurar l'edifici central de la futura Universitar de Vic.
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Jornada de portes obertes

Per segon any consecutiu, els Estudis
Universitaris de Vic celebren una jor-
nada de portes obertes. Enguany sera
el dissabte 10 de maigo Per aquest mo-
tiu, l' equip de dissenyadors d'Eumo
Grafic ha elaborat un póster en ver-
mell i groc que convida tothom a par-
ticipar-hi. La jornada de portes ober-
tes va cornencar a celebrar-se el curs
passat i va tenir un gran exit de partici-
pació. Alumnes, futurs alumnes, fami-
liars i altres persones interessades a
coneixer la institució universitaria van
acostar-se fins a les instal-lacions dels
Estudis Universitaris de Vic. Aquest
any hi ha un al-licient afegit i és que el
centre es prepara per a ser Universitat
propia el curs vinent. Durant la Jorna-
da de Portes Obertes, es podran visitar
les aules, els laboratoris, la biblioteca i
tot el que hom desitgi coneixer amb
l' arenció personalitzada dels professio-
nals del centre.

Servei de Traducció i Interpretació

Traduir una carta d'una empresa que
exporta a l'estranger, fer la interpretació
per a un congrés en que participen per-
sones de diferents paisos o posar subtí-
tols a un programa de televisió són al-
gunes de les activitats que ofereix el Ser-
vei de Traducció i Interpretació, recent-
ment inaugurat. El Servei s'emmarca
en la Facultat de Traducció i Interpreta-
ció i esta coordinat pels professors Shei-
la Waldeck i Michel Levaillant. El Ser-
vei de Traducció i Interpretació, el for-
men estudiants de 1'últim curs de la car-
rera. Els seus treballs són sempre
revisats per professors de la FACTI, co-
sa que garante ix una gran qualitat en les
feines que se'ls encarrega. El nou Servei
ja ha cornencat a fer alguns treballs,
concretament se li ha encarregat la tra-
ducció de tota la retolació del Museu de
l'Art de la Pell a l'angles i al trances, i ha
fet la interpretació de les II Jornades Ju-
rídiques de Catalunya i de les I Jorna-
des de Traducció.
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fessionals de la branca científica i es-
pecialment als titulats d'Enginyeria
Técnica Agrícola, carrera que s'irn-
parteix en aquest mate ix centre. A
l'acte de presentació hi van assistir
tots els professors que s'han contrae-
tat per impartir classes en aquesta lli-
cenciatura. La segona nova carrera
que es podrá seguir el curs vinent a la
UV és Psicopedagogia, també de se-
gon cicle. Aquesta titulació s'incor-
pora a la Facultat d'Educació de la
qual sera dega, Antoni Tort. Psicope-
dagogia és una via que poden seguir
els mestres per obtenir la llicenciatu-
ra, pero tarnbé és oberta a altres titu-
lats universitaris com psicolegs o pe-
dagogs.

Presentació de noves carreres
Ciencia i Tecnologia dels Aliments i
Psicopedagogia són dues de les tres
noves carreres que s'irnpartiran el
curs vinent a la Universitat de Vic. El
14 d' abril passat se'n va fer la presen-
tació i els seus responsables en van
explicar els detall s a la premsa. La ter-
cera titulació és Enginyeria Técnica
Industrial, especialitat Electrónica
Industrial, la presentació de la qual es
fara més endavant.
Ciencia i Tecnologia dels Aliments és
una tirulació de segon cicle que s'in-
corpora a 1'Escola Politecnica Supe-
rior, va explicar el seu director Enric
López. El cap d'estudis d'aquest en-
senyament és Jordi Viver. La nova ti-
tulació va adrecada a diferents pro-

L'equip de professors de Ciencia iTecnologia deis Aliments amb Enric López, direcror de l'Escola Politecnica Superior.

Visita del Partit Popular

El darrer grup amb representació par-
lamentaria que ha visitat els EUV ha
estat el Partir Popular. La visita va te-
nir lloc el dia 14 d' abril i, de la reunió
que van mantenir amb la Direcció Ge-
neral, se'n va despendre que el seu vot
sobre la Llei de reconeixement de la
Universitat de Vic seria positiu. El Pl;
que va estar representat pel president
catala, Alberto Fernández Diaz, va
manifestar que donarien «ple suport»
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al projecte universitari vigata. El dipu-
tat Eduard Escartin va puntualitzar
que aquest posicionament és deu al fet
que la UV «s'ha convertit en una ne-
cessitat social» no solament per a la
ciutat i la comarca sinó per al conjunt
del país.

Saló de l'Ensenyament

El Saló de 1'Ensenyament ha acollit
per primera vegada l'estand de la Uni-
veristat de Vic a diferencia de passades



edicions en que es presentaven els Es-
tudis Universitaris de Vic. El certa-
men, celebrat a Montjuic del 24 al 27
d'abril, va ser visitat per més de 80.000
persones. La Universitat de Vic pre-
sentava, en aquesta edició, les tres no-
ves carreres que es podran cursar el
curs vinent: Ciencia i Tecnologia dels
Aliments, Psicopedagogia i Enginyer
Tecnic Industrial, especialitat en
Electrónica Industrial. En els 7.000
metres quadrats de la Fira els estu-
diants que volen accedir a ensenya-
ments superiors podien trobar bona
part de l'oferta que hi ha en aquests
moments a Catalunya i també algunes
possibilitats de la resta de l' estat i fins i
tot de l'estranger.

Curs de l'Aula d'Educació
Infantil

AIgunes aportacions per a l'acciá peda-
gogica amb infants de 3-6 anys és el tí-
tol del curs que ha organitzat el De-
partament d'Educació Infantil de
1'Escola de Mestres dels EUV entre els
mesos d'abril i maigo Aquest curs
s'emmarca en 1'Aula d'Educació In-
fantil que ja fa uns anys que organitza
cursos monografics en aquest arnbit.
El curs esta estructurar en tres jorna-
des. La primera va tenir lloc el 30
d' abril i portava per nom Com aproxi-
mar l'art als infants del cicle de Paruula-
ri? Análisi d'algunes experiencies, a car-
rec de Roser Juanola, professora de
1'Escola de Mestres de la UdG. La se-
gona sessió, celebrada el 8 de maig, va
tenir lloc a la biblioteca de Parets i
portava el títol de Encomanem la lectu-
ra. La fantasia, la nostra aliada, a car-
rec de Merce Escardó, directora de la
biblioteca Infantil i Juvenil "Can But-
josa" de Parets del Valles. La darrera
sessió se celebrara el 15 de maig i anirá
a cartee de Hilda Weissman, pedago-
ga i col-Iaboradora de l'ICE de la
UAB. Es titula La globalització a partir
de tarea de Ciencies.
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Teatre universitari

L'Aula de Teatre de la Universitat de
Vic ha presentat una nova obra. Es
tracta de Contes políticament correctes,
de James Finn Garner amb traducció,
de Quim Monzó i Maria Roura.
L'obra es va estrenar el dia 7 de maig a
la Fundació La Caixa. La dramatitza-
ció i la direcció són de Dolors
Rusiñol, actriu i professora dels EUV.
L'Aula de Teatre de la Universitat de
Vic esta consrituída básicament per
alumnes del centre que tenen aficions
dramátiques. La coordinadora i funda-
dora n'és la mateixa Dolors Rusiñol.
Els interprets de l'obra són Eva Soler,
Merce Estrada, Guiomar Manrique,
Josep Manel Gegunde, Miquel Ángel
Torrico, Fernando Caries, Cristina
Martínez, Aranxa Aguirre i Montse
Carbonell. L'adjudant de direcció és
Ramon Vilardell. L'Aula de Teatre ha
participat en diferents Mostres de Tea-
tre Universitari, una de les quals for-
mava part de la programació del festi-
val Grec de Barcelona.

Escriptors de renom a l'Escola
de Mestres

Tres escriptors contemporanis de re-
nom, Maria Merce Marcal, Quim
Monzó i Baltasar Po rcel , han estat
convidats als EUV Els tres autors par-
ticipen en el cicle «Diálegs amb escrip-
tors- que organitza el crític literari i
professor dels EUV, Isidor Cónsul, El
primer dialeg va tenir lloc el dia 17
d' abril amb la poetessa Maria Merce
Marcal. El segon sera el 15 de maig
amb Quim Monzó com a convidat. El
cicle es cloura el 29 de maig amb Bal-
tasar Porcel. Els dialegs van adrecats
als alumnes del credit de lliure elecció
«Literatura catalana conternporania»,
que imparteix el professor Cónsul, tot
i que estan oberts a altres persones in-
teressades tant de dins com de fora de
la Universitat.

Homenets
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Conferencies a la FACTI

Seguint la línia habitual, durant el mes
d'abrilla Facultat de Traducció i Inter-
pretació ha comptat amb diverses visi-
tes destacades. En primer lloc, Theo
Hermans, catedrátic d'Holandes i Li-
teratura Comparada a la University
College London, va oferir una sessió
de Traducció Simultania per als pro-
fessors interessats, que va tenir lloc el
10 d' abril. El dia 14, Amadeu Viana,
professor de Filologia Catalana a la
UdL i traductor de Lewis Carroll, va
pronunciar una conferencia per als
alumnes de Segon Ciele, Dreaming
Chess/Escacs que somien. Un comentari
a Through the looking glass de Lewis
Carroll. L'última activitat d' aquest
mes d'abril a la FACTI van ser les con-
ferencies de Lawrence Venuti, de la
Universitat de Temple (EUA), una per
als estudiants de Primer Ciele i una al-
tra per als de Segon Ciele. La primer va
ser Cultur in Transit i la segona Trans-
lation and the Formation 01 Cultural
Indentities.
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Eumo publica la L/egenda de
Monfserraf

La publicació de l' obra completa de [a-
cint Verdaguer que van emprendre
l' any passat Eumo Editorial i la Socie-
tat Verdaguer ha donat el segon fruit.
Es tracta de Montserrat. Llegenda de
Montserrat, un llibre del qual ha estat

~
JACIN VERDAGUER
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curador el pare Maur M. Boix, un
gran coneixedor de la relació de Verda-
guer amb Montserrat. Elllibre va sor-
tir al carrer coincidint amb les festes de
celebració del cinquantenari de l' en-
tronització de la Mare de Déu de
Montserrat, que van tenir lloc a Mont-
serrat els passats 26 i 27 d' abril.
La Llegenda de Montserratva ser escrita
per Jacint Verdaguer com una obra in-
dependent i com a tal la publica els
anys 1880 i 1889. A les darreres edi-
cions, pero, de 1899 i 1902 la va inte-
grar en un llibre de títol general Mont-
serrat, on va aplegar tota la producció
de tema montserratÍ. És per aquest
rnotiu que Eumo Editorial presenta
també aquesta obra en dos volums. El
primer sera Montserrat. Llegendari,
cancons i odes, encara en preparació, i
el segon, el que acaba de publicar-se,
tots dos a cura del pare Maur M. Boix.
El pare Maur va ser secretari de l'abat
Escarré i prior del Monestir. Ha dirigit
durant 32 anys l' ernblernatica revista
Serra d'Or i és membre de la Societat
Verdaguer.


