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Pel maig la UV s'omple d'activitats internacionals
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Uiurament dels diplomes DEGI

Del 4 al 7 de maig la UV sera el cen-
tre d'una gran activitat internacional
degut a la celebració de les reunions
del programa IBSEN (projecte de
xarxa d'universitats del tot el rnón),
de reunions de la Comissió Paritaria
del DEGI (Diploma Europeu de
Gestió Internacional) i finalment, i
com a acte principal, la cerirnónia de
lliurament de diplomes DEGI amb la
presencia d' estudiants de tot Europa.
Les reunions del programa IBSEN
tindran lloc els dies 4 i 5 de maig i hi
participaran 21 representants d'uni-
veristats europees, americanes i cana-
denques. La Comissió Paritaria del
DEGI se celebrara el6 i 7 de maig i la
cerimonia de lliurament de diplomes
el 7 de maig a l'Auditori de l'edifici El
Sucre. Esta previst que hi assisteixin
unes 120 persones.

Presentació de la Catedra UNESCO

El dia 19 de maig, a les 12 del migdia
tindrá lloc la presentació de la Cate-
dra UNESCO a Vic, un acte que ja es
va celebrar a Cuba el passat mes de
gener. La presentació es fara al Palau
Bojons, a les 12 del migdia, i comp-
tara amb la presencia d'Ernel Gonzá-
lez, cap de projecte de la Catedra a
I'Havana i, en aquesta ocasió, delegat
del rector de la Universidad de La
Habana, Francine Fournier, sotsdi-
rectora general per a les Ciencies So-
cials i Humanes de la UNESCO-Pa-
rís, Andreu Mas Colell, comissionat
per a Universitats i Recerca, Ricard
Torrents, rector de la UV, Jordi de
Cambra, responsable de la Catedra i
Pelix Martí, director del Centre
UNESCO a Catalunya.

Training
Translators
and Interpreters:
New Directions
for the
Millennium.

Oel12 al 15 de maigde 1999

11IJornades de Traducció a Vic.
La formació de traductors i Interpreta.
Noves orientacions per al MiI·lenni.

Congrés sobre
«Desenvolupament Hurná»

Paral-lelarnent a aquesta presentació,
la Catedra organitza un Congrés
internacional sobre «Desenvolupa-
ment Huma. els dies 19, 20 i 21 de
maigo L'objectiu del Congrés és es-
tablir, des d'una perspectiva transdis-
ciplinar, un forum de discussió i
debat a l' entorn del concepte de de-
senvolupament huma. Els temes es-
tan emmarcats en 5 blocs: Economia
i societat, Participació i cooperació
nord-sud, Salut i qualitat de vida,
Sostenibilitat i diversitat cultural i
Educació intercultural.
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11IJornades de Traducció

Elsdies 12, 13, 14i 15 de maigla Fa-
cultat de Ciencies Humanes, Traduc-
ció i Documentació acullles III jor-
nades de Traducció a Vic que enguany
tractaran sobre «La formació de tra-
ductors i interprets: noves orienta-
cions per al rnil-lenni». Esta previst
que assisteixen a les jornades unes 100
persones provinents de tot el món,
des de Mexic fins a Israel passant pels
EUA o Suecia, entre moltes altres
procedencies.
Hi participaran com a ponents relle-
vants acadernics i professionals com
Lawrence Venutti, Eugene Nida,
Carol Maier o Christiane Nord. Les
jornades s'organitzen en forums de
debat, cosa que facilitara la cornuni-
cació entre els diferents experts i els
participants provinets basicament del
món de l' ensenyament.



Intercanvi amb el Goldsmiths
CoUege de Londres

Un any més, la Facultat d'Educació
de la UV participa en l'inrercanvi
d'estudiants amb el Coldsmirhs Co-
llege de Londres. Del 3 al 15 de maig,
7 alumnes d' aquesta escola anglesa se-
ran a la UV on participaran en dife-
rents aules, conferencies i sessions
practiques en escoles de primaria de
Vic, Sant Hipolit de Voltrega, Seva,
Sant Bartorneu del Grau, Hostalets
de Balenya, Santa Eulalia de Riupri-
mer i Navas. El treball d'aquests estu-
diants de Mestre consisteix a fer un
estudi de les diferents reaccions,
avantatges i desavantatges de treballar
l'angles com a llengua estrangera, i
també analitzar el programa d'irn-
mersió que es porta a terrne amb els
alumnes magrebins en una escola de
Vic.

Premis dels concursos
de Sant Iordl

Amb motiu de Sant Jordi s'havien
convocat diferents premis i concursos
a la Universitat de Vic. LEscola d'I-
dio mes va organitzar el concurs «Que
saps de literatura europea?» del qual
en van sortir guanyadors Carles Gus-
tavo Linares, Manel Gallardo i Xa-
vier Prat, els dos primers estudiants
d'Empresarials i el tercer d'Adrninis-
tració i Direcció d'Empreses.
Els concursos organitzats pel Servei
d'Estudiants van tenir el següents
guanyadors: en cómic, Pedro Jimé-
nez, d'Infermeria, amb «Cosas de bi-
chos»; en portades de la revista La-
amoral, Montse Parets, també
d'Infermeria; en fotografia, Gemma
Surós d'Empresarials; en contes,
Santi Priego de los Ríos, de Psicope-
dagogia amb «Des del clot on la sang
oculta el desig»; en poesia Margarida
Prims, de Mestres i, finalment, en
botifarra, David Noguera i Eduard
Bover, tots dos de Mestres.
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Prestigiós premi Agfa per a BAU, Escola de Disseny

Lestudiant José M. Sánchez Fabra,
de 2n curs de Disseny Gráfic a BAU,
Escola de Disseny, centre vinculat a la
UV, ha estat el guanyador del presti-
giós premi AGFA de joves dissenya-
dorso El treball ha estat escollit entre
2.500 obres provinents de tot el món.
Amb l'obra dels 12 guanyadors s'edi-
ta un calendari (cada mes correspon a
un treball) que té una amplia difus-
sió. BAU ha participar per segona ve-
gada en aquest concurs que ja va tenir
un guanyador seu l' any passat, Xavier
Puigbó (2n de Disseny Cráfic).
D'altra banda i dins la Primavera del
Disseny 1999, BAU organitza l'expo-
sició «La imatge del dissenyador» on
dissenyadors de moda, interiors i gra-
fics tan coneguts com Peret, Maris-
cal, Enric Satué, Enric Miralles,
Antoni Miró o Lídia Delgado pre-

Obra guanyadora

senten la seva imatge de marca, a tra-
vés de la papereria, targetes de presen-
tació, factures, sobres, etc. Lexposi-
ció és a la galeria Serrahima (c. Riera
Alta, 10, Barcelona).
La UV també col-labora en la Prima-
vera del Disseny a Vic a través d'un
cicle de conferencies que organi tza
H. Associcació per a les Arts Contern-
poranies i la Fundació «La Caixa».

Balanc positiu de la 1 Jornada sobre l'Euro en el sector turístico El dia 20
d' abril es va celebrar a l' edifici El Sucre la Jornada sobre «LEuro, un repte per al
sector rurístic», organitzada per la Facultar de Ciencies Jurídiques i Econorniques
de la UV Josep Burgaya, dega de la Facultar i Cristina Font, coordinadora de la
Jornada, van valorar molt positivament l'acte, tant per l'alta participació com per
les conclusions a que es va arribar alllarg del dia. Es va comptar amb la presencia
destacada d'Eduardo Fayos, director d'Educació i Formació de I'Organització
Mundial de Turisme (OMT), entre al tres experts de diferents árees relacionades
amb aquest món.
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400 anys de la Universitat Literaria
El dia 21 de maig, coincidint amb e!
2n aniversari de! reconeixement de la
Universitat de Vic, s'iniciaran els ac-
tes de commemoració dels 400 anys
de la Universitat Literaria de Vic. La
primera acrivitat és la descoberta
d'una placa al Palau Bojons, encar-
regada per l'Ajuntament de Vic i dis-
senyada per Eumografic.
L acre sera presidi t per l' alcalde de
Vic, Jacint Codina i e! rector de la
UV, Ricard Torrents. La placa porta
la inscripció «En homentage a la Uni-
versitat Literaria de Vic. 1599-1717»

i es col-locará aterra, just davant la
porta de! Palau Bojons, a la placa Mi-
que! de Clariana.
El gruix d'activitats d'aquest 400 ani-
versari tindra lloc a la tardor.
La Universitat Literaria es va crear e!
1599 amb la concessió de privilegi de
graduar en Arts i Filosofia, atorgat per
Fe!ip Ir. En e! seu moment més algid
va arribar a tenir 200 estudiants i
arriba a doctorar en Medicina i Dret.
L abolició de la Universitat es va fer e!
1717 amb e! Decret de Nova Planta
de Fe!ip V.

Novetats a les pagines web de la UV
La informació de la UV que es pot con-
sultar a Internet (http://www.uvie.es)
s'ha remode!at considerablement en e!s
darrers mesos, tant a nivell estetic com
de continguts. La nova presentació és
més agil i adequada als interessos con-
crets dels usuaris i permet una navega-
ció facil per les diferents Escoles, Facul-
tars, Serveis i punts d'inreres general
com la informació sobre Matrícula,
Cursos de Postgrau i Másters, Univer-
sitat d'Esriu, Notícies o Re!acions In-
ternacionals, entre alrres.
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Medalla de bronze per a la UV
en els estatals de tennis

Vanessa Basora, estudiant d'Adrni-
nistració i Direcció d'Ernpreses de la
Universitat de Vic va obtenir la me-
dalla de bronze de tennis en e!s Carn-
pionats Estatals Interuniversitaris
que es van celebrar a Valencia de! 26
al 30 d'abril. En aquests mateixos
campionats hi van participar dos es-
tudiants més de la UV, Lluís Mas i
Caries Bové, d'Empresarials, en la
modalitat de tennis taula. Aquests
dos estudianrs va superar amb exit la
fase previa, pero posteriorment van
quedar e!iminats.

Antoni Subirá presentara
Organització Industrial

Antoni Subirá, conseller d'Indúsrria,
Cornerc i Turisme de la Generalitat de
Catalunya sera a Vic e! dia 25 amb rno-
tiu de la presentació de la carrera d'En-
ginyeria d'Organització Industrial que
es cornencara a impartir e! curs 1999-
2000. Es tracta de la primera enginye-
ria superior de la UV. Lacre tindra lloc
a l'Aula Magna i estará presidit per Ri-
card Torrents, rector de la uv. Enric
López, vicerector i director de l'Escola
Politecnica Superior, i Carles Sans, cap
d' estudis, seran els encarregats de fer la
presentació de la nova enginyeria.

..

Excel·lent cum laude per a la
tesi doctoral d'Enric Casulleras

Enric Casulleras, cap de! Departa-
ment d'Economia de la Universitar
de Vic, va defensar la tesi doctoral
«L'experirnent de! govern socialista
francés (81-84): un estudi de viabili-
tat de! mode! econórnic keynesia», e!
dia 7 d'abril a la Universitat de Barce-
lona. El tribunal, presidit pe! catedra-
tic Martí Parellada, va qualificar-la
amb un excel-lent cum Laude per una-
nimitat i van recornanar-ne la publi-
cació, en particular, de la part des-
criptiva, de la qual van destacar la
qualirat literaria. La resi doctoral es-
tava dirigida pe! Dr. Antoni Castells,
que és catedratic d'Hisenda Pública,
exdiputat al Parlament i e! membre
espanyol de! Tribunal de Comptes de
la UE. El tribunal, a part de! Dr. Pare-
llada, estava format pels doctors Ben-
jamí Bastida, Jesús Ruiz-Huerta, Jo-
an Cals i Esteve Sanrorná.

Activitats del SEREM

Durant e! mes d'abril e! SEREM ha
cornencat un estudi sobre les inquie-
tuds deIs joves de Vic respecte de la
ciutat, i sobre com en valoren l' evolu-
ció durant aquests vint anys de de-
mocracia. L'esrudi l'encarrega l'Ajun-
tament de Vic, és coordinat pe!
professor Josep Reniu, i compta amb
e! supOrt recnic de! SEREM (concre-
tarnent hi col-laboraran Josep Co-
mas, Judit Montal, Noerní Morral,
Oriol Camps i Daniel Penin).
D'altra banda, continua e! Pla de
marqueting de la Uv. Actualment
s'han realitzat enquestes als estu-
diants potencials i als estudiants ac-
tuals. Professors de totes les facultats
han col-laborar distribuint aquestes
enquestes als centres de batxillerat i a
les classes que imparteixen a la Uni-
versitat. Durant e! mes de maig es
preveu que comencin les enquestes al
personal docent i no docenr.



Presentació de «L'Assemblea de
Catalunya a Osona»

L'Ajuntament de Vic va acollir e! pas-
sat dia 21 d' abril la presentació de!lli-
bre L'Assemblea de Catalunya. La llui-
ta antifranquista a Osona, de Robert
Bernad, Josep Burgaya i Jordi Fi-
guerola, amb fotografies de Jordi
Puig. El llibre, publicat per Eumo
Editorial, repassa en 400 pagines e!
que va significar aquest moviment
unitari i progressista a Catalunya i es-
pecialment a la nostra comarca.

Incendis forestals i prevenció

Coincidint amb una epoca de sequera
i restriccions d'aigua, Eumo Editorial
publica Els incendis forestals. El llibre
insisteix oportunament en la necessi-
tat de conscienciar els ciutadans per

Universitat de Vic

• Dia 7 .•• El marquering aplicar al turisme

cultural», conferencia dAntoni Laporte, di-

rector d'ARTI metria. Aula Magna. 12 del

migdia. Ho organitza: Dcpartamcnt de

Márqueting i I'romoció Turística de la FC-

JE.

• Dia 10. Prcsentació del Projccte de col-la-
boració amb Guatemala, a carrcc destu-

diants de Mestres, Aula ;Vlagna. 11 dcl mari

i 5 de la tarda.

• Dia 12. Representació de l'obra teatral

••Embarassadíssima .., a carrec de l'Aula de

Teatro Experimental de la Universitat de

Vie. Sala d'Acres de la Fundació ..La Caixa »,

10 del ,"espre.

• Dia 20. Lliurament de diplornes als titulats

de Turismo, Empresarials i Administració i

Direcció d'Emprcses. Sala Mariá Vila

CAMPUS

tal d' evitar els desastres provocats pel
mal ús de! foc als boscos. El llibre és
escrit a quatre mans pe! catedrátic de
Geografia Josep M. Panareda i e! cap
de la brigada de bombers Josep
Arola, e!s quals fan un enfocament
molr realista d'un problema que ens
afecta a tots.

Per Sant lordl, contes i Petons

Com ja és habitual, per Sant Jordi
Eumo Editorial ha publicat e! recull
de contes que elaboren conjuntament
e!s alumnes de les escoles públiques
de la ciutat de Vic. El títol d'aquest
any és Hi havia una vegada ... També
és habitual en aquestes dates que Eu-
mo tregui un nou títol de la col-lecció
«Narratives O», la col-lecció de Ilibres
sense text. La proposta de! Sant Jordi
1999 és Petons, un llibre que en pa-
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raules de I'auror, Miquel Tuneu, és
mágic sempre que es regali a la perso-
na adequada.

Un llibre d'Eumo en els actes
dels 50 anys d'escoltisme a Vic

Amb motiu de la ce!ebració deis 50
anys d'escolrisme a Vic, Eumo ha pu-
blicat un recull de textos de! movi-
ment Minyons Escoltes i Guies Sant
Jordi de Catalunya, que porta per tí-
rol Escoltisme i educaciá. El llibre, a
cura de Mireia Franch, Ramon Rial i
Josep M. Riba, i amb un proleg de!
pedagog gironí Salomó Marques,
mostra I'evolució de! moviment escol-
ta paral-lelament als can vis socials,
polítics i culturals deis últims cin-
quanta anys, El Ilibre es va presentar
e! passat dia 29 d' abril al Casino de
Vic.

11jornades d'Electrónica i Telecomunicacions

Aula 5. Campus de la Torre deis Frares.s de la tarda
Ho organitza: Escola Politécnica Superior

• Dia 3. -Que pot fcr una xarxa neural?»,

conferencia d'Enric Monte.

• Dia 4. «Els intercanvis internacionals arnb

Nurcmbcrg», conferencia de Rudolf Lind-

ner.

• Dia 5 ... Qualitat del subministrament elec-

tric: disseny de filtres .., conferencia de jo-
sep Balcells.

• Dia 6 ... Energia fotovolraica .., conferencia a

carrec de RudolfLindner.

• Dia 7 ... Tecnologia i funcionament del disc

ópric. Evolució del CD al DVD .., conferen-

cia dArilá Hcrrns.

E N D
ciará la conferencia « Necessitat de gent for-

mada en el món de l'economia productiva».

Aula Magna de la UV. 7 de la tarda.

• Dia 29.1 Jornada Univcrsitat-Empresa. Di-

ferents ponencies des de les 10 delmatí fins

a les 2 de la tarda. Sala Mar iá Vila d'Abadal,

Edifici El Sucre. Ho organitza: Facultar de

Ciencies jurídiques i Economiqucs,

Cerirnónia de lIiurament de Diplomes DEGI

• Dia 7. Aete de lliurarncnt dcls diplornes DE-

GI amb representants de totes els universi-

tats europees que formen aquesta xarxa. Au-

ditori de l'edifiei El Suere. 11 del matí.

111Jornades de Traducció a Vic

• Dies 12, 13, 14 i 15. Diferents ponencies i

taules rodones. Facultat de Ciencies Huma-

nes, Tradueeió i Doeumentació. Palau Bo-
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1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16

18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30


