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L'obertura de la Torre dels Frares marca l'inici de curs

S'ha estrenat una superíficie de 3_000 rn' on s'han lnstal-lat uns 400 alumnes de l'Escola Polltécnlca Superior

L'edifici de la Torre deis Frares, seu de l'Eseola Politécnica Superior, va entrar en funcionament a prineipis d'oetubre.

El dia 5 d' octubre uns 400 estu-
diants de l'Escola Politecnica Supe-
rior (EPS) de la Universitat de Vic
(UV) van comen<;:ar les classes a les
instal-Iacions de la Torre dels Frares.
Amb aquest edifici, la Universitat de
Vic incrementa la superficie global
en 3.000 rrr', s'esrén cap a ponent i
diversifica, la seva ubicació en tres
campus: Miramarges, Palau Bojons i
Torre deIs Frares. El curs 1998-99 va
comen<;:ar sense incidencies a la Uni-
versitat de Vic amb quatre carreres
noves, Fisioterapia, Terapia Ocupa-
cional, Turisme i Biblioteconomia i
Documentació amb un global de
3.700 estudianrs a manca de dades

definitives de la matrícula d'octubre.
L'última setmana de seternbre, l'ern-
presa constructora Ferrovial, execu-
tora de les obres que es van iniciar eI
seternbre de 1997, va lliurar a l'Ajun-
tament de Vic l'edifici de la Torre
deIs Frares. Per la seva banda, l'Ajun-
tament de la ciutat eI va lliurar a la
Universitat de Vic perque en pogués
disposar per a l'inici deI curs 1998-
99. EIs estudiants que en aquests mo-
ments hi ha instal-lats són els d'En-
ginyeria Técnica d'Inforrnatica de
Gestió, Enginyeria Técnica de Tele-
comunicació i Enginyeria Técnica
Industrial, especialitat d'Electronica
Industrial. Queden pendents de tras-

llat els d'Enginyeria Técnica Agrícola
i Ciencia i Tecnologia deIs Aliments.
EIs 3.000 rrr' que ara s'ocupen supo-
sen una tercera pan de l' edifici de la
Torre deIs Frares (en total té més de
9.000 m") i estan repartits en 4 plan-
tes. Hi ha 5 laboratoris, aules, espais
per a professors, recepció i secretaria,
situats en llocs provisionals a l' espera
de l'edificació total dels 9.000 m".
L'edifici ha estat projectat pels arqui-
tectes Dolors Ylla-Catala, Víctor Ra-
hola i Joan Forgas i financar peI fons
europeu FEDER. La inauguració ofi-
cial encara no té eI dia fixat tot i que
es probable que tingui lloc dintre
aquest mes d'octubre.
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sep M. Mestres. Traducció: Feliu Formosa. Acrors: Isabel So-
riano, Feliu Formosa iJosep M. Mestres.
T eatre Atlán tida, 10 de! vespre.
Organitza: Facultat de Ciencies Humanes, Traducció i Docu-
mentació amb e! suport de l'IMAC (Institut Municipal d'Acció

Cultural).
Venda d'entrades al Servei d'Esrudiants de la UV i a la Recepció
de! Palau Bojons. Descompte amb e! carnet de la UV.

Actes d'inauguració de curs

23 d'octubre. 10e. aniversari de l'Escola de Ciencies Empresa-
rials. Presentació de l' estudi sobre «La inserció laboral deis diplo-
mats de l'Escola de Ciencies Empresarials de la Universitat de
Vio>, realirzar pel Servei d'Estudis i Empresa (SEREM).
Aula Magna. 8 de! vespre.
Sopar amb tots els alumnes, exalumnes i professors de l'Escola.
Recinte Firal El Sucre. 9 de vespre.
Organitza: Facultat de Ciencies Jurídiques i Econcmiques.

26 d'octubre. Presentació de!llibre d'Eumo Editorial, Croniques
per a una educació democrática, coordinat per J osep M. Puig, Xus
Martín iJaume Trilla, professors de T eoria de l'Educació. Taula
rodona sobre la «Forrnació en Valors» en la qual hi participaran
Jaume Carbonell, pedagog, professor de la UV i director de la re-
vista Cuadernos de Pedagogia, Isabel Carrillo, doctora en Peda-
gogia i professora de la UV, Jaume Cela, mestre i escriptor, Jordi
Cots, adjunt al Síndicde Greuges per als infants iJosep M. Puig.
Aula Magna. 2/7 de 7 de la tarda.
Organitza: Facultat d'Educació, Eumo Editorial i Fundació de
Serveis de Cultura Popular.

26 d'octubre. Presentació oficial i pública de la signatura de!
canveni per a la integració deis registres bibliografics i de fons del
Cataleg de la Biblioteca de la Universitat de Vic al Cataleg
Col-Iecriu de les Universitats de Catalunya (CCUC).
L'acte sera presidit pel rector de la UV, Ricard Torrents i e! Pre-
sident de! Consorci de Biblioteques Universiraries de Caralunya
(CBUC),JoanMajó.
Lluís Anglada, director recnic de! Consorci pronunciara la con-
ferencia «Les biblioteques universitaries de Catalunya i l'ús de
noves i de velles tecnologies per accedir a la informació».
Aula Magna de la UV. 12 de! migdia.
Organitza: Biblioteca de la Universitat de Vic.

28 d'octubre. «La producció de carn de pore: aspectes de qualitat
nutritiva i de qualitat rnediambienral», conferencia a carrec de
Joan Sola i Pairó, veterinari especialista en porciculrura i vicc-
president d'ASSAPO Re.
Aula Magna de la UV. 7 de la tarda
Organitza: Escola Polirecnica Superior i Servei d' Assaig i Recerca
T ecnológica,

13 d'octubre. Conferencia amb moriu del Dia Mundial de la Sa-
lut Mental. «La musicorerapia, un recurs per millorar la salut
mental», a carrec d'Angélica Hernández, musicaterapeuta.
Aula Magna. 12 del migdia.
Organitza: Escola Universitaria de Ciencies de la Salut.

14 d'octubre. Acre d'inauguració de curs a l'Aula d'Extensió

Universitaria per a la Gent Gran d'Osona. Llicó inaugural «La
ciencia i les avantguardes estetiques», a carrec del Dr. Ramon
Coy, vicerector de la UV. Presidiran l'acte autorirars civils i
acaderniques.
Sala Maria Vila d'Abadal. Edifici El Sucre. 6 de la tarda.

20 d'octubre. «Noves tendencies en e! control de gestió de les
universitats», conferencia d'Oriol Amat, vicerector d'Economia
i Serveis de la Universitat Pompeu Fabra.
Aula Magna. 12 de! migdia.
Organitza: Facultat de Cicncies Jurídiques i Econorniques.

21 d'octubre. «Bertolt Brecht: L'art en temps difícils», conferen-
cia a carrec de Feliu Formosa, poeta i traductor.
Sala d' Acres de la Facultar de Ciencies Humanes, Traducció i
Documentació. 12 del migdia.
Organitza: Facultat de Ciencies Humanes, Traducció i Docu-
mentació.

22 d'octubre. Inauguració de les noves insral-lacions de l'Escola
Universitaria de Ciencies de la Salut.
Campus de Miramarges. Edifici B. 11 de! matÍ.

22 d' octubre. Inauguració oficial del curs 1998-99.
Presidirá l' acre Eduard Rius, conse!ler de Sanitat de la Gene-
ralirat de Catalunya.
Presentaeió de la videomemoria del curs acadernic 1997-98 a
carrec de la professora Montserrat Vilalta. Projecció de la vi-
deomemoria de! curs academic 1997-98.
Llicó inaugural a carrec de la professora Anna Bonafont, di-
rectora de l'Escola Universitaria de Ciencies de la Salut de la
UV, amb e! rítol «Ten ir Cura».
Inrerpretació d' espirituals negres a carrec del quartet The
Blackbirds.
Parlaments de Jacint Codina, alcalde de Vic, Eduard Rius,
conseller de Sanitat i Ricard Torrents, rector de la UV.
Lliurament de les insígnies de la Universitat de Vic als profes-
sors que es jubilen ide!s Premis Extraordinaris als estudian ts.
Sala María Vila d'Abadal. Edifici El Sucre. 12 de! migdia.

22 d'octubre. Teatre: «Hola Brecht», representació a cárrec de
Zitzania Teatre. Textos i canc;:ons: Bertolt Brecht. Direcció: jo-



Escola Polltécnica Superior

L'EPS inicia e! curs amb can vis im-
portants. Continua com a director
Enric López pero es suprimeixen 3
deis caps d' estudis. Caries Sans passa
a ser cap d' estudis únic de tota l'Esco-
la. L'organigrama de queda completat
amb Josep Turet (director de! SART)
i e!s següents caps de departament:
Caries Torres (Indústries Agroali-
mentaries), Emili López (Ciencia i
Tecnologia deis Aliments), Enric Ló-
pez i Rocafiguera (Teoria de! Senyal
i Comunicació), Ramon Reig (Elec-
tronica), Joaquim Pla (Física i Ma-
rernatiques) i, com a novetat, Consol
Blanch (Química i Biologia). Ma-
nuel Vilar coordina e!s treballs de fi-
nal de carrera, la borsa de treball i e!s
convenis de cooperació educativa.

Consol Blanch. Cap del departa-
ment de Química de l'Escola Po-
litecnica Superior. Doctora en Cien-
cies, secció de Químiques per la UB
(1978). Des deis inicis de l'Escola
Universitaria de Mestres Balmes ha
estat lligada al projecte universitari de
Vic. Actualment és professora de
Química Analítica i Bromatologia a
l'EPS. Ha treballat a la indústria
agro química, ha participar en projec-
tes de recerca i ha codirigit tesines i
treballs de final de carrera. Ha presen-
tat comunicacions a congresos, publi-
cat articles en revistes especialitzades,
ha col-laborar a la Gran Enciclopedia
Catalana i copublicat un llibre. Ha
participar en programes de doctorar.
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Facultat d'Educació

La Facultat d'Educació de la Unive-
ristat de Vic és la que afronta e! curs
amb menys novetats; només cal re-
marcar e! relleu en e! departament
d'Educació Especial que pass ara a en-
capcalar e! professor Jesús Valero.
Antoni Tort continua com a dega i
Sebastiá Riera com a cap d' estudis.
Com a coordinador hi ha Joan Soler
(Mesrres) i Robert Ruiz (Psicopeda-
gogia). Al davant deis diferents de-
partamets hi trobem els següents pro-
fessors: M. Carme Bernal (Educació
Infantil), Jesús Valero (Educació Es-
pecial), Teresa Puntí (Filologia), Jo-
sep Vernis (Expressions), Isabel Car-
rillo (Ciencies de l'Educació), i ja-
cint Torrents (Ciencies i Ciencies
Socials) .

Jesús Valero. Coordinador del de-
partament d'Educació Especial de
la Facultat d'Educació. Doctor en
Psicologia per la UAB (1994). Psico-
leg i logopeda. Ha impartit docencia
a la UAB (1994-98), a la Universitat
Ramon Llull (des de 1995) i a la UV
(des de 1996). És membre fundador
de! Grup d'Investigacions sobre Sor-
deses i Trastorns en l'Adquisició de!
Llenguatge (GISTAL), investigador
de! projecte «Música i veu cantada
com a procediment per a la millora de
la qualitat vocal d'infants sords pro-
funds», autor de diferents articles i
coautor de! llibre «Sordera, comuni-
cación y aprendizaje», editat per Mas-
son.

..

Facultat de Ciencies
Jurídiques i Económlques

La FCJE incorpora la diplomatura de
Turisme, crea un nou departament,
Márqueting i Promoció i Turística i
canvia e! cap de! departament d'Or-
ganització i Empresa. L'organigrama
és: Josep Burgaya (degá), Rafael de
Madariaga (cap d'estudis ) i Anna
Pérez (cap d'estudis adjunta). Els
caps de departament són: Robert
Vendrell (Matemática i Informática),
Miquel GenÍs (Drer), Merce Vidal
(Comptabilitat i Finances ), Enric
Casulleras (Economía), Joan Mas-
nou (Idiornes), Quima Vila (Orga-
nització i Empresa) i Xavier Font
(Marqueting i Promoció Turística).
Josep Comas és e! director de! SE-
REM i Antónia Pujol responsable de
Re!acions Internacionals.

Quima Vila. Cap del departament
d'Organització i Empresa de la Fa-
cultat de Ciencies Jurídiques i
Econórniques. Llicenciada en Cien-
cies Econórniques per la Universitat
de Barce!ona. Actualment esta elabo-
rant la tesi doctoral inscrita amb e! tí-
rol «Cestió de! risc d'interes en les en-
titats de credit». Professora de
Finances a la UV, concretament als
estudis de Ciencies Empresarials i
Administració i Direcció d'Empreses.
Coordinadora de! master en «Direció
per a la PIME Internacional» i de!
postgrau «Analisi i Gestió Fiscal de
l'Empresa». Col-Iaboradora esporadi-
ca de les Jornadas Directivas (con-
ferencia EURO).



CAMPUS

Primer programa de doctorat a la FCJE

UNIVERSITAT DE VIC

D'esquerra a dreta, Merce Vidal, losep Burgaya i Manuel Cabeza durant la presentació del programa de doctorat

La Facultat de Ciencies Jurídiques i
Econórniques (FCJE) de la Univerisrat
de Vic (UV) iniciara el mes de novern-
bre un altre programa de doctorat amb
el títol de «Disseny i valoració de pro-
ductes financers». Aquest sera el segon
programa de doctorat de la U'V,
La FCJE presenta un programa de
doctorat en Finances perque considera
que actualrnenr aquesta és una área
amb un fort creixement que necessita
experts professionals, tant en la recerca
com en les finances aplicades. L'objec-

tiu del programa de doctorat és oferir
assignatures i seminaris que introduei-
xin els estudiants de tercer cide en els
camps de la recerca de l' economia fi-
nancera, i presentar les bases meto-
dologiques i analítiques per coneixer
els nous productes derivats, propis dels
moderns mercats financers. La direc-
ció del curs va a cárrec del Dr. Manuel
Cabeza, professor de la UV i compta
amb reconeguts professionals com a
professors. El termini de preinscripció
és el 5 de novembre.

Presa de possessió dels
cárrecs de la UV

Els dies 15, 16 i 17 de setembre els de-
gans, directors, caps d' estudis i caps de
departament de les Facultats i Escoles
de la Univeristat de Vic van prendre
possessió dels seus carrecs després de
designats pel rector Ricard Torrents,
tal com marquen els Estatus. Els car-
recs han estat designats per un període
de 4 anys. L'acte de presa de possessió
va tenir lloc a la Sala de Juntes i va ser
presidida pel rector acompanyat per
Montserrat Vilalta, secretaria general
de la Institució. Tots els carrecs van
signar en elllibre de la Universitat de
Vic.

Lliurament de diplomes del curs
d'lnformátlca a Caixa de Manlleu

El dia 25 de seternbre es van lliurar els
diplomes als alumnes del curs sobre
«Forrnació en l'entorn de HOST», que
es va celebrar els mesos d' agost i setern-
bre a la Caixa de Manlleu. Els 12
alumnes d'aquest curs eren d'Enginye-
ria Técnica d'Inforrnática i de Teleco-
municació de la U'V, El curs estava ern-
marcat dins el conveni de col-Iaboració

que ten en signat les dues entitats. Al
llarg d' aquest curs es van donar contin-
guts sobre l' entorn de treball de
HOST, amb el qual treballa la Caixa
de Manlleu, i les eines de programació
NATURAL, ADABAS i COBOL.

..•

L'Escola d'Empresarials celebra
el dese aniversari

L'Escola d'Empresarials de la Univer-
sitat de Vic celebra aquest mes d' oc-
tubre el dese aniversari de la seva crea-
ció. El dia 23 es realitzaran diferents
activitats per commemorar aquest
aniversario En primer lloc es presen-
tara l'estudi sobre «La inserció laboral
dels diplornars de l'Escola de Ciencies
Empresarials de la Universitat de
Vio>, un acte que tindrá lloc a l'Aula
Magna a les 8 del vespre. A continua-
ció es fara un sopar amb tots els alum-
nes, exalumnes i professors de I'Escola
al recinte Firal El Sucre, a les 9 de ves-
pre.

Ind del curs universitari a Girona

Com és habitual, Jordi Pujol, presi-
dent de la Generalitat de Catalunya,
inaugura el curs universitari catala,
Enguany, aquest acte protocolari al
qual hi assiteixen els 11 rectors de les
universitats catalanes, es va celebrar el
23 de setembre a Girona. La llicó
inaugural titulada «Aprendre de lle-
tra», la va pronunciar el poeta Narcís
Comadira. Per part de la Univerisrat
de Vic van ser presents a l' acte, Rí-
card Torrents, rector, Ramon Pi-
nyol, vicerector i Montserrat Vilal-
ta, secretaria general.

Inid de curs a l'Aula per a la
Gent Gran d'Osona

El dia 14 d' octubre tindra lloc l' acte
d'inauguració de I'Aula d'Extensió
Universitaria per a la Gent Gran d'O-
sona que enguany comprara com a
conferenciant amb Ramon Coy, vi-
cerector de la Universitat de Vic. A
partir d'aquest di a, i com és habitual,
cada dimecres els alumnes de I'Aula
tindran una conferencia impartida
per alguna reconeguda personalitar.
Aquest primer trimestre comptaran
amb Antoni Pladevall, Ramon
Folch Camarasa Llorenc
Torrado, entre altres,



Inid de curs a l'Escola d'ldiomes

L'Escola d'Idiomes de la Universitat de
Vic inicia aquest mes d' octubre els cur-
sos ordinaris amb algunes noverats. En
primer lloc cal destacar e! curs «Angles
per a professionals de la salut», adrecat
a estudiants d'Infermeria, Terapia
Ocupacional i Fisioterapia que vulguin
fer un intercanvi internacional. També
és novetat e! curs de preparació per a
l'examen de nivell operatiu de la Bri-
tish Chamber of Commerce. Per pri-
mera vegada els cursos d'italia arriben
al tercer nive!l i els de rus, al segon. Fi-
nalment, Montse Corrius, directora
de l'Escola d'Idiomes, remarca que de
cara al segon quadrimestre s'iniciara
un curs de fines, obert a tothom, pero
basicarnent destinat a un grup d'estu-
diants de la Facultat de Ciencies Hu-
manes, Traducció i Documentació que
vol fer un intercanvi amb Finlandia.

Conveni amb la Cambra de
Comete Británica a Espanya

La Cambra de Comete Británica a Es-
panya (CCBE) i la Universitat de Vic
(UV) , a través de la Facultat de Cien-
cies Jurídiques i Econorniques, van sig-
nar e! dia 8 de seternbre, un conveni de
col-laboració. El conveni especifica
que tots els estudianrs de! programa
d'Angles de la FCJE que superin l'exa-
men final, rebran una certificació con-
junta de les dues entitats de reconeixe-
ment de nivell. D'aquesra manera
l' esrudiant de la Facultat de Ciericies
Jurídiques i Econorniques de la UV
podrá obten ir e! seu títol acadernic
acompanyat d'un certificar d'Idiomes
molt reconegur en e! món empresarial.
A més a més, els estudiants que ho de-
sitgin podran realitzar l' examen oficial
de la CCBE per tal de completar e! seu
currículum universitari amb un altre
diploma. La Univeritat de Vic sera
l'única universitat catalana que ator-
gara als seus estudiants un certificat
d' aquestes característiques.

CAMPUS

Cursos per a majors de 25 anys

Des d' octubre fins a febrer, la Univer-
sitat de Vic ofereix els cursos de prepa-
ració per a les proves específiq ues d' ac-
cés a la Universirat per a més grans de
25 anys. Els cursos es realitzaran en
horari de vespres, a convenir amb cada
grupo Un cop realitzat e! curs correspo-
nent a cada titulació, l'alurnne es
podrá matricular a les diferents ea-
rreres de la Univeristat de Vic.

Beques Caixa de Manlleu

Un any més, Caixa de Manlleu va con-
cedir les beques per a estudiants de la
Universitat de Vic que volen seguir un
curs de la seva carrera a ['estranger,
concretament dins els programes Eras-
mus. Enguany han estat 16 els alurn-
nes que han rebut una beca de Caixa
de Manlleu per tal de financar la seva
estada en un país Europeu: 2 d'Admi-
nistració i Direcció d'Empreses i 14
d'Empresarials.
La distribució d' aquests estudiants per
paisos de des ti nació és la següent: 7 a
Holanda, 5 a Gran Bretanya, 2 a Ale-
manya, 1 a Portugal i 1 a Franca.

Cum laude per a la tesi doctoral
del professor Ioaqulm Pla

El professor de l'Escola Politecnica Su-
perior de la UV, Joaquim Pla, va llegir
la seva tesi doctoral e! dia 18 de setern-
bre i va obtenir la qualificació de cum
laude per unanimitat. La tesi de Pla
portava per títol «William Thomson i
la teoria elecrrornagnerica de Maxwell:
la controversia entorn de! corrent de
desplacarnent» a la Faculat de Ciencies
de la Universitat Autónoma de Barce-
lona, universitat en la qual havia ob-
tingut anteriorment la seva llicenciatu-
ra en Físiques. Pla es professor de la
Universitat de Vic des que es va crear
l'Escola Polirecnica Superior i actual-
ment és e! cap de! departament de Físi- .
ca i Matemática Aplicades.

Homenets
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Escola de Cléncies de la Salut
L'Escola U niversitaria de Ciencies de la Salut ha parit moltes modificacions per tal d' afrotar el

curs amb dues noves diplomatures. Per una banda s'ha creat la placa de cap d' estudis adjunt i

tarnbé dues noves arees, Fisiorcrápia i Terapia Ocupacional. L' organigrama final ha quedat de

la següent manera: Anna Bonafont (directora), Cinta Sadurní (Cap d' esrudis), Teresa Lleo-

part (cap d' estudis adjunta i Área Psicosocial), Pilar Turón (Pracriq ues), Sebastiá Canama-
sas (Fisioterapia), Susana Alarcón (Terapia Ocupacional), Eva Rovira (Inferrneria), Montse
Faro (Infermeria Medicoquirúrgica), Lourdes Albiac (Salut Comunitaria), Josep Motera
(Ciencies Mediques i Morfologiques) i Pilar Turón (Maternoinfantil/V ellesa).

Teresa Lleopart. Cap d'estudis ad-
junta de la l'Escola Universitaria de
Ciencies de la Salut. Llicenciada en
Antropologia Social per la Universi-
tat Autónoma de Barcelona i diplo-
mada en Infermeria per la mateixa
Universitat. És professora de l'Escola
Universitaria de Ciencies de la Salut
de la UV, des de I'any 1986, en les
materies d'Infermeria Psicosocial i
Infermeria Medicoquirúrgica. En
aquests moments esta realitzant el
curs de doctorat «Ciericies Socials i
Salut» de la Universitat de Barcelona.

Susana Alarcón. Cordinadora de
Terapia Ocupacional. Llicenciada
en Terapia Ocupacional per la Uni-
versidad Nacional de Colombia i di-
plomada en Terapia Ocupacional per

homologació del Ministeri d'Educa-
ció i Cultura d'Espanya. Professora
de la Fundació Bosch i Gimpera i de
l'Escola Universitaria de la Creu Roja
de Terrassa. Responsable del Servei
de Terapia Ocupacional de la Mútua
Metal-lúrgia de Cabrils. Ha parti-
cipat en diferents activirats docents
adrecades a Terapeutes Ocupacio-
nals. Va ésser professorsa de Terapia
Ocupacional a la UNe.

Sebastiá Canamasas. Coordinador
de Fisioterápia. Diplomar en Fisio-
terapia per convalidació a la UNED.
ATS i especialista de Fisioterapia per
la Universitat de Barcelona. Professor
de l'Escola de Fisoterápia Ramon y
Cajal, adscrita a la UB i de l'Escola de
Fisioterapia Gimbernat des de 1987.
Professor de la UV des de 1996. Ha
realitzat diferents cursos d'especialit-
zació i mestratges: Terapia Manual,
Drenatge Lirnfatic, Facilitació Neu-
romuscular Propiocepriva, Activació
Geriarrica i Incontinencies. És pro-
fessor de diferents cursos de postgrau
en «Fisioterapia». És autor de diversos
!libres especialitzats i de publicacions
en revistes nacionals.

..•

Facultat de Ciimcies Humanes,
Traducció i Documentació

La Facultat de Ciencies Humanes,
Traducció i Documentació (abans Fa-
cultat de Traducció i Interpretació)
incorpora una nova diplomatura, Bi-
blioteconomia i Documentació i es-
trena cap d'estudis, Joan Sola i cap
del departament de Biblioteconomia
i Documentació, Pere Masip. Les-
tructura interna queda així.: Martha
Tennent (degana), Joan Sola (cap
d'estudis), Maria González Davies
(Traducció), Eusebi Coro mina
(Filo logia Catalana), LUisa Cotoner
(Filo logia Espanyola), Richard Sam-
son (Filologia Anglesa), Xus Ugarte
(Interpretació), Marta Recuenco
(Filologia Francesa), Lucrecia Keim
(Filologia Alemanya) i Pere Masip
(Biblioteconomia i Documentació).

Joan Sola. Cap d'estudis de la Fa-
cultat de Ciencies Humanes, Tra-
ducció i Documentació. Doctor en
Teoria Literaria per la Universitat
d'Illinois (EUA). Llicenciat en Filo-
sofia i en Angles per la UB. Del 1973
al 1981 va residir a Londres, on va
donar classes d' espanyol. Del 82 al 87
va donar classes d' angles a l' escola
Thau de Barcelona. L any 1987 va
traslladar-se als EUV per participar
en un programa d'intercanvi entre la
UB i la Universitat d'Illinois a Urba-
na-Champaing. Ha estat professor en
aquesta universitat on va fer un mes-
tratge i després la diplomatura que
otorga la Unit flr Criticism and In ter-
pretative Theory.



La Web de la UV ha rebut 31.000

consultes aquest estiu

La Universitat de Vic ha realitzat
aquest estiu un estudi estadístic sobre
les consultes que es reben a la seva pa-
gina web (http://www.uvic.es) de!
qual se'n poden extreure les següents
conclusions. En e! període de l' estudi
(5 de juliol a 9 de setembre) es van re-
bre un total de 31.540 visites e! que
suposa una mitjana diaria de 471 con-
sultes. Un 76'72% d'aquestes consul-
tes provenien de l'Estat espanyol.
Pe! que fa als links que es poden tro-
bar a la pagina inicial de la UV, e!
d'Eurno Editorial va ser e! més con-
sultat (21,93%), seguit pel de Notí-
cies (17,69%), e! Direcrori (17,17%)
i e! de Serveis (13,08%) -ori s'hi pot
trob'ar l'Escola d'Idiomes, l'Aula
d'Autoaprenentatge, SART, Servei
d'Audiovisuals, etc. De l'análisi diari
se'n pot deduir que e! dijous és e! dia
que més consultes s'han fet a la web de
la UV i les hores amb més activitats
són de les 12 de! migdia i les 6 de la
tarda.

Jornada sobre els Drets Humans
a la Facultat d'Educació

La Facultat d'Educació de la Universi-
tat de Vic va organitzar e! dia 29 de se-
tembre una Jornada sobre els Drets
Humans emmarcada dintre les Activi-
tats de ce!ebració de! cinquantenari
deis Drets Humans que tindran lloc al
llarg d'aquesta tardor. La jornada va
tenir com a protagonista Carlos AI-
dana Mendoza, pedagog i professor
de Pedagogia de la Facultad de Huma-
nidades de la Universidad de San Car-
los de Guatemala.
Aldana va pronunciar una conferen-
cia per a estudiants i professors de la
UV sota e! rítol «Drets humans i edu-
cació popular a Guatemala». A la tar-
da es va celebrar e! seminari «La reali-
tat a Guatemala després deis acords de
pau», on hi van assitir els estudiants
de tercer de Mestres que faran les
practiques en aquest país.

CAMPUS

Nou organisme assessor de la Polltecnlca

El mes de juliol es va crear el Consell Assessor sobre Desenvolupament i Tecnologia
(CADT) format per empresaris de la comarca i responsables de la Universitat que té
com a finalitat assessorar sobre el creixement i l'orientació de 1'Escola Politecnica Su-
perior i del Servei d'Assaig i Recerca Tecnológica (SART). Els seus integrants són
Jordi Baueells, del Grup Baucells i Laboratoris Bautec, Joan Rovira, president del
Consell Empresarial d'Osona i de l'empresa Kidiqap, Joan Sola i Orriols, de Fervo-
sa i Sereca, Joan Sola i Pairó, d'ASSAPORC, Pinsos Victoria i Divasa-Farmavic,
josep Colomer i Duran, de Colomer Munmany, Pere Rifa, president de la Caixa
de Manlleu, i de l'empresa Agric-Bemvig, Ramon Vall, president del Consell Co-
marcal d'Osona, Enric López, director de 1'Escola Politecnica Superior i Josep Tu-
ret, director del SART. El Consell té previst reunir-se cada dos mesos.

La Biblioteca de la UV entra al
catáleg col-Iectlu cata la

El dia 26 d' octubre tindra lloc a Vic la
presentació oficial i pública de la sig-
natura de! conveni per a la integració
dels registres bibliografics i de fons del
Catáleg de la Biblioteca de la Univer-
sitat de Vic al Cataleg Col-lectiu de les
Universitats de Catalunya (CCUC).
Lacre de presentació consistirá en una
conferencia de UuÍs Anglada, direc-
tor tecnic de! Consorci de Bibliote-
ques Universitaries de Catalunya, un
acte en e! que rarnbé hi participaran
Rieard Torrents, rector de la UV i
Joan Majó, president de! CBUC.
El CBUC es un consorci format per 8
biblioteques universitaries catalanes i
la Biblioteca de Catalunya que té com
a objectiu millorar els serveis bibliote-
caris a través de la cooperació. La Uni-
versitat de Vic s'hi va sumar e! mes de
juli o1passa t.

Taula rodona sobre
la formació en valors

Dins de les activitats d'inauguració
del curs 98-99 a la UV, Eumo Edito-
rial, la Facultat d'Educació i la Funda-
ció Serveis de Cultura Popular han or-
ganitzat una taula rodona sobre la
formació en valors. A l'acte, que
tindra lloc e! dia 26 d' octubre a 2/4 de
7de tarda, esta previst que hi partici-
pin persones amb una amplia expe-
riencia en aquest arnbit, com Jaume
Carbonell, Isabel Carrillo, Jordi
Cots, J aume Cela i J osep M. Puig.
Abans d' obrir el debat, es presentara
e! llibre Crñniques per a una educació
democrática, l'últirn títol de la col- lec-
ció «Interseccions» d'Eumo Editorial.
Elllibre recull quinze experiencies so-
bre la formació de valors en l' educació
secundaria i ha comptat amb e! suport
de la Fundació Serveis de Cultura Po-
pular.



Protectors per a L'Obra
Completa de Verdaguer

Eumo Editorial i la Societat Verda-
guer han iniciat una campanya con-
junta per a la captació de socis protec-
tors per tal de tirar endavant l' edició
de l'Obra Completa de Jacinr Verda-
guer. Aquest projecte editorial té per
objectiu publicar l'Obra Completa de
Jacint Verdaguer en 42 volums. Fins
ara han sortit publicats: Dos mártirs de
ma patria, o siga Lluciá i Marciá, a cu-
ra de Ricard Torrents, i Montserrat.
Llegenda de Montserrat, a cura de
Maur M. Boix. Un tercer volum ja és
en premsa: Sant Francesc, a cura d'Isi-
dor Consul, i un quart volum, Mont-
serrat, a cura de Maur M. Boix, es
troba en fase de preparació. En acre-
ditació de! seu patrocini, e!s socis pro-
rectors rebran un gravat a l' aiguafort
de l'artista Josep Vernis, e!s volums
de l'Obra completa de Verdaguer, en
edició especial de tiratge lirnirat a cent

.exemplars, i la subscripció a l'Anuari
Verdaguer.

Teatre Atlantida

Cinema documental

• Dia 6. «Wild Man Blues» (EUA
1998).20h.
«El Che» (Franca, 1996) 22 h.

• Dia 7. «East Side Story» (Alemanya,
1996) 20 h.
<",Celuloide» (Italia, 1996) 22 h.

• Dia 8. «Paris was a Woman» (Gran-
Bretanya-Alemanya, 1996) 20 h.
«Tren de sombras» (Espanya, 1997)
22h.

..

CAMPUS

~ous professors de la Universitat de Vic
Nom Escala/ Facultat Titulació

Sebastiá Canamasas E. U. de Ciencies de la Salur

Mireia Datsira E. U. de Ciencies de la Salut

Oiga Isern E. U. de Ciencies de la Salur

Marc Vida! E. U. de Ciencies de la Salur

Francesc X. Clos E. U. de Ciencies de la Salur

M."a.r.i.a F..r.a..n..e..h E U d..e..C i.e..nci..e.s..d..e..1.a..S.a..Iu..t Diplomada en Fisiorerápia ..
Pere Solé E. U. de Cienciesde la Salut Llicenciat en Medicina

Montserrat M·oonnc··u··n··i·II··... E. U. de Ciencies de la Salut Llicenciada en Filosofia iC Educació

Roser Picas E. U. de Ciencies de la Salut Diplomada en Pisiorerapia

.l?~ploma( en Fisiorerápia

,I?iplomada en ~ ~:apia Oc~p~~i.~nal

...I?~p.lomada en Infermeria

I?~plomat en Fisioterapi~

Llicenciar en Medicina

Jordi Martí Facultar d'Educació Llicenciar en Ciencies Biolo~i.q.~es

Pere ~Iljolas . Facultar d'Educació Doctor en Pedagogia

Modest Reixach Facultar d'Educació Llicenciat en Sociolo~ia.

Sebastiá Bardolet 1F"alccuu.ll'.taattcdl"EEdd,uu.'c:aa.ccii.óó,..........................Diplomar en Professorar EGB

"icen", l' orren~.. Faculrar d'Educació

Eulália Collell Facultar d'Educacié

Núria Franch Faculta'. d'Educació

Docto~ en ~s~~.~I?~~a..
Llicenciada en Filosofia i C. Educació

Diplomada en Professorar EGB

Oolors M. A1emany. Fac. de Ciencies jurfd. iEconómiques

L1uís Codinas Fac. de Ciencies Juríd. i Economiques
.. . ..

Cristina Font Fac. de Ciencies Juríd. i~~o~?miques .

Sergi Massana Pac. deCiencies)uríd. i Econo~.i.~~les

Anna M. Palomo Pac. de Ciencies jurtd.¡ Econorniques

Ramon Vidiella Fac. de Ciencies Juríd. i Econoruiques

Josep M. Orduña Fac. de Ciencies jurld. i Económiques

... Dip.I.omada en T raducció i In~~.~I?~~tació

...~!icenciat ~n Ps.i~~logia

I?ip.lomada en Turisme ..

....~!~~~~.~i.~~e~.~~?W.~~~..
Llicenciada e~ .~~.~wafia i Historia

Llicenciar en Ciencies de la Informació

Graduar Social

M. Teresa Lavilla Escola Politecnica Superior Llicenc. en Ciénc. iTecnologia deis Alimenrs

Pere Masip Fac. de C. Huma., Traduc. i Docum.

Llorenc Soldevila Fac. de C Huma .. Traduc. i Docum.

Ferran Girones Fac. de C. Huma., Traduc. i Docum.

Oriol Garcia" F.a..c. de C. Huma., Traduc. i Docum.
Zoraida de Torres Fac. de C. Huma., Traduc. i Docum.

Diplom. en Bi?l.iorec. i Llic. ~~ ~eo.~. i His:

Doctor en Pilosofia i Llen-es

D~p.l.om.en Bibliorec. i Llic. en Periodism~ .

Llicenciada en T raducci?i. ~.~~~.r'p.r.~~~c.i.ó
Llda. en Filosofia ien T raducció i lnrerpretació

A G E N D A
Cine Club Casino de Vic

• Dia 13. «Hombres armados» (EUA,
1997) 22 h.

• Dia 18. «El somni d'un curiós», Cia.
T eatre de la Brume. 19 h.

Teatre

• Dia 4. «Fuita», de Jordi Galceran. 19h.
Museu de l' Art de la Pell

• Dia 24. «Así que pasen cinco años»,
de Federico García Lorca. Direcció
de Joan Ollé. 22h.

Música

• Dia 18. «Diatessaron». Música bar-
roca. 19 h.

• Dia 3. «Música al teatre», Xevi Co- . ..
Oimarts Dime<res Oijous Oivendres Dissabte Oiumenge

2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 18

20 21 22 25


