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Restablerta la Universitat de Vic
El dia 21 de maig el Parlament de Catalunya va
aprovar la Llei de Reconeixement de la Universitat
de Vic, un fet historie que suposa el restabliment
de la universitat que la ciutat havia perdut el 1717
amb el decret de Nova Planta de Felip V Laprova-

ció de la Llei de Reconeixement es va fer per unani-
mitat. EIs 112 diputats que hi havia a la Cambra hi
van votar a favor. El restabliment de la universitat
va ser festejat amb múltiples actes, tant a nivell in-
tern de la universitat com a nivell de tota la ciutat.

D'esquerra a drera, Enric Lépez, vicerecror, Jaume Puntí, gerent, i Ricard Torrents, rector, procedeixen a descobrir un deis nous retols de la

Universirat de Vic.
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El conseller de la Presidencia, Xavier T rias, va ser qui va encetar la ses-
sió al Parlament de Catalunya. Puntualrnenr, a les 10 del matí, va co-
men<;:ar a defensar la Llei de Reconeixement de la Universirat de Vic
destacant el paper que juga aquesta universitar «en el reequilibri terri-
torial de Caralunya». També va posar ernfasi en el nou sistema univer-
sitari que su posa la VV, amb participació municipal, que trenca la di-
cotomia existenr en aquest mornenr duniversitars públiques o
universitats privades.

El diputat osonenc Enric Castellnou (CiU) va intervenir en úlrim lloc
en la sessió parlamentaria. Castellnou va manifestar que amb aquesra
Llei «estern fent un acte de justicia ja que retornem a Vic una Universi-
tat que Felip V li va prendre». Castellnou va concloure el parlament
dient que Vic «sera una perita gran universirat».

Des de la Llotja d' autorirats es va seguir amb rnolta expectació la sessió. D' esquerra a dreta, Joan Albaigés, comissionat per a Universitars i Recerca,
Joaquim Triadú, secretari general de la Presidencia, Jacint Codina, alcalde de Vic, Ricard Torrents, rector de la UV, M. Teresa Ferrer i Jaume
Pages, rector de la UPC. Després del conseller Trias van parlar Ignasi Riera, d'IC, que va retirar les esmenes presentades, Josep Bargalló, d'ERC,
que va fer el mareix, Salvador Morera, del Grup Mixt,Josep M. Francas, del PP, i Magí Cadevall, del PSC.
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4 1. Els degans, directors, caps de departarnenr
i altres persones de la Universitat de Vic que
s'havien desplacar al Parlament van poder se-
guir la sessió des de la Sala de Vídeo que hi
havia prop de l'hemicicle.
2.3. La votació dels diputats a la Sala va ser
del tot positiva: 112 a favor, cap en contra i
cap abstenció. La unanimitat va provocar
que els representants de la Univeristat de Vic
mostressin la seva emoció un cop fora de la
sala. A la fotografia, el rector, Ricard Tor-
rents i el vicerector, Enric López, amb el co-
missionat i el rector de la UPC, es feliciten
per la votació que suposava un reconeixment
a la tasca duta a terme intensarnent durant
vintanys.
4. El bar del Parlament es va ornplir de copes
de cava que brindaven per la recentment
aprovada Universitat de Vic. D'esquerra a
dreta, Xavier Trias, conseller de la Presiden-
cia, Ricard Torrents, rector de la UV i Jacint
Codina, alcalde de Vic, brinden per aquest
projecte convertir en realitat.
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Un cop acabada la sessió i abans de marxar del Parlament, rota la comiriva desplacada a Barcelona es va fer la fotografia de rigor a les escales d'enrra-
da al rnajestuós edificio Agnes Morató, cap de Secretaria va entregar un ram de roses vermelles al rector en nom de rora la cornunirar universitaria i,
Teresa Lleopart, cap de l'area de Psicosocial de I'Escola d'Infermeria li va lIegir un escrit on es donava les gracies a tores les persones que havien fer
possible que el somni de la Universitat de Vic es convertís en realirat.

La comitiva va arribar a Vic pels volrs de dos quarrs de dues. La prime-
ra parada va ser a la Facultar de Traducció i Inrerpretació on el rector
Ricard Torrents, la degana, Martha Tennenr i el cap d'estudis, Ra-
mon Pinyol van procedir a descobrir els nous retols amb I'anagrama
de la Universirat de Vic.

Senyal de victoria. El signe de Ricard Torrents es prou evident de la sa-
risfacció que va provocar I'aprovació de la Llei de reconeixement de la
UV per parr del Parlament. Després va dir que era la V del logo de la
Universirat. A les instal-lacions de Miramarges, la comitiva va ser rebuda
amb perards i aplaudiments,
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El momenr del descobrimenr deis rerols de la UV va
ser un deis més fotografiats pels reporters grafics. En-
rere quedaven els Estudis Universitaris de Vic i
s'obria un nou període en la vida universitaria de la
ciutat de Vic, de la comarca d'Osona i de Catalunya
en general. Ricard Torrents i Enric López amb la sen-
yera a les mans, en el momenr d' acabar de destapar
un deis plafons.

L'arrossada va comen<¡:arrnolt bé. 1.700 persones es
van asseure en les llargues taules instal.lades al Carn-
pus de Miramarges per comen<¡:arel dinar pero un in-
tens xafec de primavera va caure als pocs minuts d'ha-
ver cornencat a menjar l'arros. Tothom va haver de
córrer amb el plat a les mans i, com es va poder, es va
servir la botifarra i les postres dintre els departaments
i les aules.
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l. La pluja va ser l'auténtica protagonista de la jornada. A mitja tarda es van obrir algunes clarianes i va comen<¡:are! primer deis concerrs, e! de Jazz
e! Desrripador -a la forografia. Pero la pluja va rornar a insistir i quan la gent es va comen<¡:ara animar i qua n estava a punt de sortir a l'escenari
Fausto Gramola AlI Srars es va haver de donar la fesra per acabada definitivamenr. 2. EIs acres de ce!ebració es van esrendre a rora la ciutat e! dissab-
re 24 de maigo A la tarda, la Placa Major es va omplir amb les colles castelleres de Colla Jove Xiquets de Tarragona, Castellers de Terrassa i Casre-
llers de Vilafranca, un espectacle que va aplegar una gran multitud. Des de! balcó de I'Ajuntament les autorirars municipals i universitaries van se-
guir tot l'espectacle. 3. La nota de color la van posar EIs Comediants. Un espectacle de foc i llum, ral com ens té acostumats a veure e! grup de!
Maresme, va encendre literalrnenr la Placa Major. Sota e! nom de Diables, van córrer les espurnes pel mig de la Placa, pels balcons, per sora les arca-
des ... Aquest espectacle sirnbolitzava que e!s dimonis s'havien d'enfrontar als fantasmes de Fe!ip V, que va ser qui va arrabassar la universitat a Vic
el1717 amb e! Decrer de Nova Planta i, naturalrnent, van acabar guanyant.
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L'acte rnés acadernic de les festes de commemoració del reconeixement de la Universitat de Vic va ser el que es va celebrar el dissabte dia 31 de
maig a la Sala de la Columna de Vic. Amb la presencia de la consellera de ]ustícia, Núria de Gispert, que va presidir la celebració i altres personali-
tats polítiques com Josep Antoni Duran i Lleida, President del Comité de Govern d'Unió Democrática de Catalunya i Rafael Ribó, President
d'Iniciativa per Catalunya. Josep M. Bricall, President de la Conferencia de Rectors d'Europa va parlar sobre 'Reflexions a l'entorn del resrabli-
ment de la Universitat de Vic'. A la forografia, d'esquerra a drera, Ricard Torrents, rector de la VV, Josep M. Bricall, Salvador Reguant, delegat
de la UB als anrics Estudis Universiraris de Vic, Jacint Codina, alcalde de Vic, Enric López, vicerector de la VV, Núria de Gispert, JoanAlbaigés,
Comissionat per a Universitats i Recerca, Josep M. Guix, bisbe de Vic i Carles Sola, rector de la Univeristat Autónoma de Barcelona. Al' acte tam-
bé hi van ser presents diverses autorirats locals i comarcals i molts representants de la cornunitat universitaria.
L'Orquestra Simfonica de Barcelona i Nacional de Catalunya va posar el punt i final als acres de commemoració amb un concert celebrat al Teatre
Atlanrida on es van interpretar peces de Beethoven i de Schubert.

U N IVERSITAT DE VIC

Equip rectoral. Un cop constituida la Universitat de Vic, l'equip rectoral quedara constiturt per les persones que surten en aquesta fotografia. D' es-
querra a dreta, Ricard Torrents, rector, Enric López, vicerector de Gestió Académica i Personal, Ramon Pinyol, vicerector de Cornunitar i Exten-
sió Universitaries, Jaume Puntí, gerent, Montserrat Vilalta, secretaria general, Ton Granero, adjunt a gerencia per a Promoció i Irnarge, Xavier
Albern, adjunt a gerencia per a Obres i Infraestructura i Ramon Coy, vicerector de Recerca i Relacions Internacionals.
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Universitat di Estiu
UNIVERSITAT DE VIC

La 11Universitat d'Estiu de Vic (UEV) tindrá Iloc del 30 de juny al is de juliol i lrnpartlrá per 31 cursos -,El profes-

sor de l'Escola Politécnlca Superior de la UV, Miquel Caballería, n'és el nou director. A banda de la part acadé-

mica, hi haurá tot un seguit d'activitats paral-leles com exposicions, presentacions de Ilibres o conferencies

que us detallarem a continuació. La matrículació als cursos es pot fer del 20 de rnalg fins al 25 de juny. La con-

ferencia inaugural de la UEV la pronunciara Thomas Bísson, catedrátic d'História de la Universitat de Harvard

(EUA), que parlará de 'L'Escola Catedralícia de Vic al segle X: els orígens de la Universitat'. Sera el dia 30 de

junya les 8 del vespre a la Sala de la Columna de l'Ajuntament de Vic.

Cursos amb reconeixement de
credits

Ciencies de l'Educacié: l. Fonética de
l' angles i la seva didactica. 2. Contruinr
projectes d'escola. Cinc expériencies
educarives actuals. 3. Ensenyament
comprensiu: Diversirat, suports i neces-
sitats educatives especials, 4. L'infant i
l' arto Ciencies experimentals i mediam-
bientals: 5. Tecniques cromarografiques
aplicades a la industria agroalimentaria i
al control ambiental. 6. La ferrilitat dels
sols, Art i Humanitats: 7. La ciencia, la
técnica i la seva historia. 8. Traducció,
comunicació i societat. 9. Introducció a
la correció Í a l'edició de textos. 10. Lite-
ratura imires nacionals, 11. Les dones en
el m6n contemporani: pervivencia i
canvi. 12. Arqueologia experimental.
Formes de contrucció popular a I'edat
mitjana, 13. Agents infiltrats. Estudis
Tecnics: 14. Realirat Virtual. 15. Con-
dicionament acústic isonorirzació de re-

cintes. 16. Automatització industrial ba-
sada en auromats programables. Cien-
cies economiques, jurídiques i socials:
17. Curs de política industrial a Cata-
lunya. Accions per al desenvolupamenr
del teixit industrial catalá. 18. Accions i
futurs financers. 19. La direcció i gestió
de ..persones: com obtenir millors resul-
tats dirigint amb eficacia els col-labora-
dorso 20. Les Ciencies Socials avui (IV):
Africa, la gran desconeguda. Ciencies de
la salut: 21. Cooperació internacional.
22. Primer curs de gestié d' equips
d'arenció primaria a carrec de professio-
nals sanitaris,

Cursos sense reconeixement de
credíts

Art i Humanitats: 23. Com educar en
I'ús de la ínformació. 24. IX Curs d'estiu
de Ilengua catalana per. a estrangers.
Ciencies economiques, jurídiques i 50-

dais: 25. La Reforma Laboral de 1997.

26. Les noves Ileis del dret de família. 27.
Patrocini i mecenatge en el rnón del pa-
trimoni, El seu tractamenr com a mitja
de cornunicació empresarial. Ciencies
de la salut: 28. Introducció a la bioetica,
29. Arenció geriarrica a la comunitat.
30. Cardiologia per al metge de capcale-
ra. Taller: 31. Informática musical.

Altres activitats

El valor de la poesía en la societat con-
temporánia
- 3 de juliol. Conferencia de John Burn-
side, poeta escocés. Lectura poética del
mateix autor Í deIs traducrors, Francesc
Codina Í Dídac Pujol. Col-labora el Bri-
tish Council de Barcelona. Aula de Tra-
ducció Simultania de la FACTI a les 7 de
la tarda.
- 8 de juliol. Conferencia a carrec de Se-
gimon Serrallonga, professor de la Uni-
versitat de Vic. Recital poeric a carrec de
Montserrat Grau. La presentació la



dura a terrne Pere Farrés, professor
de literatura de la UB. Aula Magna de
la UV a les 7 de la tarda.
- 10 de juliol. Taula rodona entorn
de la poesia. Hi participaran Ricard
Torrents, rector de la UV, Lluís Sola,
escriptor i director de la revista de po-
esia Reduccions, Víctor Sunyol, es-
criptor ieditor de poesia, ijoan Tria-
dú, pedagog icrític literari.
- Exposició. Contemporary British
Poets. Del 25 de juny al 25 de juliol
al Museu de l'Art de la Pell. Exposi-
ció cedida pel Brirish Council de Bar-
celona.

El valor de la ciencia i la técnica en la
societat contemporania
- 1 de juliol. Conferencia a carrec
d'Agustí Nieto, professor d'Historia
de la Ciencia i de la Técnica de la
Universirat Autónoma de Barcelona.
Aula Magna de la Universitat de Vic
a les 12Clelmigdia.
- Exposició. Le róle des scientifiques
pendant la Révolution Francaise.
Del 25 de juny al 25 de juliol a la Fa-
cultat de Ciencies ]urídiques i
Econorniques de la UV. Exposició
cedida per l'Institut Francés de Bar-
celona.

Forum Obert
- 9 de juliol. Conferencia «Utilitat de
la utopía separatista» a carrec de Ra-
mon Vila d'Abadal, doctor en Filoso-
fia iautor delllibre Com es que sóc se-
paratista publicat recentmenr. Aula
Magna de la UV a les 12 del migdia.

Presentació de llibres
-Dia 30 de juny. L 'impuls de Cata-
lunya, de Thomas N. Bisson. Presen-
tara l'acre Imma Ollich, professora
d'Hisroria Medieval a la UB. Aula
Magna de la UV a les 18'00 h.
- Día 4 de juliol. La suma de la art de
Arismetica, de Francesc Sanctcli-
mento La presenració la fara el cura-
dor de l'edició, Antoni Malet. Aula
Magna de la UVales 11'30h.
- Dia 8 de juliol. Sobreviure a Barcelo-
na. Dones, pobresa i assisténcia al S.

XVII de Montserrat Carbonell. En
fara la presentació Joaquim Albareda.
Aula Magna de la UV a les 11'30 h.
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Congrés d'Hlstórla Agraria

Del 20 al 24 de maig es va celebrar el
IV Congrés d'Hisroria Agraria, dedi-
cat en aquesta edició a la «Historia de
la Ramaderia i la Veterinaria als Parsos

Catalans». El Congrés, organitzat per
la Secció d'Estudis d'Historia Agraria
del Centre d'Estudis Histories Inter-
nacionals, va tenir lloc a 5 ciutats dife-
rents: Barcelona, Bellaterra, Vic, Vila-
franca del Penedes i Girona. La sessió
de Vic, coordinada pel professor de la
UV, Santi Ponce, va tenir lloc el dia 22
de maigo Al llarg de la jornada es van
llegir tres comunicacions que feien re-
ferencia a la comarca d'Osona. La pri-
mera va anar a cartee del mateix Ponce
i va ser «El procés d' especialització ra-
madera a la comarca d'Osona de les
darreries del segle XIX i primer ter" del
Xx». La segona, del també professor
de la UV, jacint Torrents, era «Eugues
i ases a la Plana de Vic. Notes per a una
etnografia de la cria d' animals de peu
rodó». Finalment joan Baucells i joan
Collell van parlar de «Historia de la ra-
maderia i la veterinaria a la comarca
d'Osona».

Premi Andreu Febrer de
Traducció

«La teoria del caos i les seves implica-
cions per al currículum i l' ensenya-
ment» d'Eulália Vidal, de la Universi-
tat Pompeu Fabra, va guanyar les
100.000 pessetes del 1 Premi de Tra-
ducció Andreu Febrer, convocat per la
Facultat de Traducció i Interpretació
de la Universitat de Vic. És la traduc-
ció d'un arricle publicat a la revis-
ta británica Educatíon L'accessit de
50.000 pessetes se'l va endur Mariona
Gratacós, de la Universitat Autónoma
de Barcelona, per la traducció, també

de l' angles al catala, «Educació i ciuta-
dania a Anglarerra», artide publicat
per la revista d'arnbit europeu Pedago-
gía Historica. El Premi Andreu Febrer

de Traducció es va lliurar en el decurs
de l' acre de lliurament dels diplomes
de la 1 Promoció d' estudiants de la
FACTI. En aquesta primera edició s'hi
han presentar un total d' onze treballs
provinents d' estudiants de diferents
universirats catalanes. El tema d' a-
quest Premi era la pedagogia i cal des-
tacar, segons el president del Tribunal,
Antoni Tort, «que s'han escollit temes
molt interessant i d' actuali tat pedago-
gica». De les 11 traduccions presenta-
des, 9 eren de l' angles al catala, 1 del
castella al catala i 1 del francés al ea-
tala.

Quim Monzó

El popular escriptor i articulista carala
Quim Monzó va ser a la UV el 15 de
maig on va participar en el cide «Dia-
legs amb escriprors». Monzó es va con-
vertir per unes hores en el centre
d'atenció de la Universitat i va omplir
de gent l'Aula Magna i una aula adjun-
ta on es va poder seguir la sessió a tra-
vés d'un circuir de vídeo. Els alumnes,
majoritariament de l'Escola de Mes-
tres i de Traducció i Interpretació, van
fer preguntes molt diverses a l' escrip-
tor sobre l' absurd dintre la seva obra,
sobre les seves traduccions o sobre les
seves incursions al món del pericdis-
me. El cide «Dialegs amb escriptors»
esta coordinat per Isidor Cónsul, El
primer escriptor que va ser a Vic va ser
M. Merce Marcal, el 17 d' abril i el
darrer, Baltasar Porcel, el passat 29 de
malg.

QuirnMonzó



Els estudiants que aquest any han cur-
sat e! quart curs a la Facultat de Tra-
ducció i Interpretació, un total de 61,
van participar en una gran cerirnonia
de lliurament de diplornes que va tenir
lloc e! 30 de maig a l'auditori de l'edi-
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Lliurament dels diplomes de la FACTI

fici de! Sucre. És tracta de la primera
promoció d'estudiants d'aquesta Fa-
cultat que va inaugurar-se e! curs 93-
94. Els estudiants van recollir, un per
un, e! seu diploma i van escoltar les pa-
raules, en primer lloc de la degana,

Martha Tennent, de l'estudiant Tere-
sa Usó i, finalment, de! rector de la
UV, Ricard Torrents. Lacte es va aca-
bar amb un gran sopar al qual van ser
convidats tots els professors de la
FACTI.

Lliurament deis diplomes del
DEGI

El passat 3 de maig es va fer e! lliura-
ment dels diplomes de! DEGI (Diplo-
ma Europeu de Gestió Internacional) a
Teesside (Anglaterra). A l'acte hi van as-
sistir 5 dels 17 estudiants de la Univer-
sitat de Vic que van seguir aquest Di-
ploma e! curs passat. Al mate ix temps,
la responsable de Re!acions Inrernacio-
nals de la Facultat de Ciencies Jurídi-
ques i Econorniques, M. Antonia
Pujol, va aprofitar e! viatge per poten-
ciar les re!acions de la UV amb Angla-
terra. Pujol va visitar la Universitat de
Portsmouth on va tenir una entrevista
amb e! coordinador de Mestratges i Re-
lacions Internacionals, Ros Thomas.
També va ser al Roehampton Institute,

adscrit a la Univeristat de Surrey, on va
parlar amb la coordinadora de Rela-
cions Internacionals, Lourdes Mel-
ción. Finalment va tenir una reunió
amb la Comissió Peritaria de! Programa
DEGI que va tenir lloc a la mateixa
universitat de Teesside.

Servei de Documentació Europea

El dia 15 de maig es va inaugurar a la
Biblioteca de la Universitat de Vic e!
Servei de Documentació Europea
(SDE), un servei que es vol convertir
en un punt de referencia pe! que fa a
material, informació o orientació de
temes de la Comunitat Europea. El
SDE esta obert a tota la comunitat
universitaria i a tota persona, empresa
o institució interessada en els recursos

que ofereix. El SDE esta ates per per-
sonal especialirzat que ajudara a fer la
recerca més facil. La presentació de!
SDE va anar acompanyada de la taula
rodona «La nova dinámica de la cons-
trucció europea» en la qual hi van par-
ticipar Concepció Ferrer, eurodiputa-
da, Pere Girbau, empresari i exalcalde
de Vic, Joan Caries Suari, dega de la
Facultat de Ciencies Jurídiques i
Econorniques i membre de! Tema Eu-
rope, i Ramon Vil aró , periodista i
també membre de! Team Europe. Va
moderar e! debat e! director general
d'El 9 Nou, Jordi Molet. La inaugura-
ció d'aquest servei va coincidir amb e!
pas per Vic de l'Infoeurobús que duia
]'exposició intinerant «Europa som
tots». El bus va ser a Vic els dies 15,16
i 17 de maigo



Mel Ainscow a Osona

El reconegut professor de la Univeris-
tat de Manchester, Mel Ainscow, va
ser el passat 27 de maig a Vic on va te-
nir una reunió amb professors de 1'Es-
cola de Mestres. Ainscow és conegut
pels seus metodes educatius i perque
és director del programa d'Educació
Especial de la UNESCO. El professor
aposta per una escola comprensiva en
l'atenció a la diversitat, una filsofia
que s'ha estés rapidament per tot el
món i que s'aplica, de forma experi-
mental a dues escoles d'Osona, la For-
tia Sola de Torelló i la Josep M. Xandri
de Sant Pere de Torelló. El professor
Ainscow és membre del consell asses-
sor de la revista Suports de la qual en
sortira el primer número d'aquí a pocs
dies. Suports esta elaborada pel depar-
tament d'Educació Especial de 1'Esco-
la de Mestres Balmes.

Jornada de Portes Obertes

La II Jornada de Portes Obertes de la
Universitat de Vic va tornar a ser un
exit. Unes set-centes persones van pas-
sar pels diferents recintes de la UV al
llarg del dia 10 de maigo Enguany,
l' entrada principal estava situada al re-
centment inaugurat edifici F, on dife-
rents professors esperaven les visites
per fer un recorregut guiat. Qui ho de-
sitjava també podia visitar el Palau Bo-
jons, on igualment hi havia un equip
de professionals de la UV per aten-
dre'ls.

Visita d'alcaldes d'Osona

Els alcaldes de la comarca d'Osona van
respondre sarisfactoriament a la con-
vocatoria que els van fer arribar els di-
rigents de la Universitat de Vic. El 9
de maig una trentena d'alcaldes i regi-
dors es van concentrar a les insral-la-
cions de la Universitat de Vic on, a
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part de visitar-les, van poder escoltar
una gran explicació del rector, Ricard
Torrents, sobre el passat, el present i el
futur de la uv. Aquesta invitació res-
ponia a un agraunent del rectorat «pel
suport mostrat per tots els municipis
en el procés de creació de la Universi-
tat de Vio>.

Oiada d'lnfermeria

El 14 de maig es va celebrar la diada
d'Infermeria. Per aquest motiu, l'Es-
cola d'Infermeria Osona va organitzar
dues activitats. La primera va ser una
taula rodona amb el tema Vellesa, un
enfoc positiu en la qual van participar
l' actor Alfred Luchetti, Silvia Viel,
psicóloga de 1'Hospital de Sant Pere de
Ribes i Rosa Oriach, infermera adjun-
ta del CAP del Sant Antoni M. Claret
de Barcelona. La segona activitat va ser
ellliurament del II Premi per a la pro-
moció de la Salut que va recaure en
Susanna Canadell, Gemma Sayós i
Marta Sagelés. El treball guanyador
era un calendari titular «Millora la teva
salut» i va ser premiat amb 75.000
pessetes. És va concedir un accessir de
25.000 pessetes al treball «No perdis el
tren: Enganxa't a l' esporo> de Monica
Turró iAlba Dalmasses.

Premi al millor projecte de
Telecomunicacions

El treball «Control domotic per xarxa
telefónica amb resposta de veu digita-
litzada» de l' estudiant Pere Franquesa
de la promoció 1995-96 es va endur el
premi al millor projecte de final de ca-
rrera que otorga el col-legi oficial
d'Enginyers Tecnics de Telecomuni-
cacions de Madrid. El premi, al qual
hi opten tots els estudiants que fan el
seu projecte a la Universitat de Vic, es-
tava dotat amb 75.000 pessetes i es va
entregar el dia 20 de maigo

La UV agraeix el suport rebut en el procés per al seu reconeixement.

Homenets
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Novetats editorials

Eumo Editorial ha publicat aquest
passat mes de maig diferents títols, 50-
breviure a Barcelona: dones, pobres i as-
sisténcia al segle XVIII, de Montserrat
Carbonell, es va presentar pública-
ment a Barcelona el 15 de maigo
Aquest llibre forma part de la col-lec-
ció «Referencies» dedicada a textos
histories i fa una analisi d' aquest segle
parant especial atenció en la pobresa i
la desigualtat de classes. Carbonell po-
sa un especial ernfasi en la situació de
la dona al segle XVIII.
Un altre títol que ha vist la llum aquest
mes de maig és Escrits polítics de Jaume
Collell, un nou volum de la col-lecció

«[aurne Caresmar». Isidre Molas, ea-
tedratic de Dret Constitucional a la
UAB i director de l'Institut de Cien-
cies Polítiques i Socials, analitza el
pensament polític de Jaume Collell
que es despren dels principals escrits

CAMPUS

periodístics recollits en aquest volum.
De la col-lecció «Escolis. també han
apregut dos nous títols Poemes catalans
sobre la caiguda de Constantinoble i Pe-

I Sobreviure a

IBarcelona
Dones, pobresa i

asslstencía al segle XVIII

Montserrat Carbonell i Esteller

Eumo Editorial

re Calders o la passió de contar. Del pri-
mer, la edició i estudi a anat acarree
d'Isabel de Riquer i el segon ha estat a
cura de Rosa Cabré. Aquests dos lli-
bres s'han editat conjuntament amb el
Departament de Filologia Catalana:
Secció Literatura de la Universitat de
Barcelona.
De la col-lecció «Senderi, Quaderns
d' educació ética- han estat publicats
els números 19,20 i 21 i el Llibre de
l'Educador corresponent. El número
19 és Viure i conviure en el marc local, a
carrec de Montserrat Casas i Mariona
Escobar, el 20 és Nosaltres i el medi
ambient, de Pilar Heras i el 21, Parti-
cipació política, de Jordi Sánchez.
Finalment s'ha publicat La biodiversi-
tat, un credir variable per a l'etapa de
12 a 16 anys. Elllibre va acompanyat
per la guia didáctica corresponent i ha
estat confeccionat per Eduard jimé-
nez, Jordi MartÍ, M. Llu"isa Prat i Do-
lors Viladomat.
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