
S'inicia el curs 1999-2000 amb tres noves titulacions

Aspecte d'una de les aules de la Universitar de Vic

La Universitat de Vic ha iniciat el curs
acadernic 1999-2000 amb moltes no-
vetats en l'apartar de titulacions, con-
cretament n'imparteix tres de noves
més dos tírols propis. Quant al nom-
bre d'esrudiants continua la tendencia
a l'alca deis relacionats amb les Cien-
cies de la Salut.
Enguany comencen dues diplornatu-
res: Nutrició Humana i Dietética i
Educació Social i la primera enginye-
ria Superior, Organització Industrial.
El mapa de noves carreres es completa

amb dos títols propis que s'irnpartei-
xen en dues escoles de Barcelona, el
Graduat en Disseny, especialitat de
Moda, Interiors i Gdfic a BAU. Esco-
la de Disseny, i el Graduat Superior en
Mitjans de Comunicació a Mass Me-
dia. Escola Superior de Mitjans de
Comunicació. La UV assoleix aquest
curs una oferta de 21 titulacions ho-
mologades i 2 rítols propis.
PeI que fa al nombre d'esrudiants i
quan encara falta la matrícula de se-
tembre, les previsions apunten que la

xifra total podria superar la del curs
anterior.
En l'apartat d'infraestructures la UV
estrena nous espais a l'Escola Uni-
versitaria de Ciencies de la Salut, la-
boratoris de Fisiorerapia i de Terapia
Ocupacional, i també molt material
adequat per a la practica de les assigna-
tures que s'hi imparteixen. LEscola Po-
litecnica Superior inicia el curs amb
canvis d' espais ja que alguns laboratoris
del campus de Miramarges s'han tras-
lladat a l'edifici de la Torre deis Frares.
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Actes d'inauguració de curs

13 d'octubre. «L'econornia, diuen, va bé. Pero, i la
gent?», conferencia a carrec de Vicenc Navarro, catedra-
tic i director del programa de Polítiques Públiques Uni-
versitat Pompeu Fabra - The Johns Hopkins University.
Aula Magna de la uv. A les 12 del migdia. Organitza: Fa-
cultat de Ciencies Jurídiq ues i Economiq ues de la UV.

13 d' octubre. «El cervell, un univers a la cuina», con-
ferencia inaugural del curs academic de la Diplomatura
de Nurrició Humana i Dieretica, a carrec de Miquel Sán-
chez Romera, neurocuiner. Presidirá l' acre Ricard Tor-
rents, rector de la UV. Aula Magna de la uv. 5 de la tar-
da. Organitza: Escola Universitaria de Ciencies de la
Salut.

19 d' octubre. Inauguració del curs academic 1999-
2000. Llicó inaugural «Organització i futur», a carrec de
Ramon Gisbert, doctor en Economia i professor de la Fa-
cultat de Ciencies Jurídiques i Economiques de la UV. A
2/4 de 12 del migdia. Sala Maria Vila d'Abadal. Edifici El
Sucre.

20 d'octubre, Inauguració del curs a 1'Aula d'Extensió
Universitaria per a la Gent Gran d'Osona. Conferencia
«L'orígen de les nostres lletres» a carrec de Ramon Pinyol,
doctor en Filologia Catalana i vicerector de la uv. Sala
Maria Vila d' Abadal. Edifici El Sucre. A les 6 de la tarda.

21 d'octubre, Debat «La formació de traductors i inter-
prets: noves orientacions per al rnil-Ienni» entre el Dr.
Douglas Robinson i el Dr. Lawrence Venutí. Aula 20 del
Palau Bojons, A les 12 del migdia. Organitza: Facultat de
Ciencies Humanes, Traducció i Documentació de la UV.

400 anys de la Universitat Literaria de Vic

22 d'octubre, Acte d'inauguració de la commemoració
dels 400 anys de la Universitat Literaria de Vic. «La Cata-
lunya Il-lustrada del segle XVIII», conferencia a carrec de
Joaquim Albareda, doctor en Historia i professor de la
Universitat Pompeu Fabra. A les 8 del vespre. Sala de la
Columna de l'Ajuntament de Vic.

22 d' octubre. Inauguració de l' exposició (<400 anys
d'Universitat Literaria de Vio>. 9 del vespre. Llotja del
Blat de Vic. Restara oberta fins al dia 14 de novembre.

4 de novembre. Conferencia a cárrec del Dr. [oan Bada.
A 2/4 de 8 del vespre. Sala d' Actes de la Caixa de Manlleu
de Vic.

20 i 21 de novembre. L'estudiant de Vic, obra teatral de
[osep M. de Sagarra. Muntatge a carrec de Ventall Teatre i
de l'Institut del Teatre de Vic. Organitza: Institut Muni-
cipal d' Acció Cul rural (IMAC) de Vic. Teatre Atlántida,

Eumo Editorial. 20 anys

Del 24 de setembre fins al 24 d' octubre. Exposició
«Llibres i estudis superiors a Vic: una historia de 1.000
anys», dirigida per Modest Reixach. Museu de l'Art de la
Pell.

6 d'octubre. «Historia delllibre a Osona», conferencia a
cartee de Modest Reixach. Sala Maria Vila d'Abadal. Edi-
fici El Sucre. A les 6 de la tarda. Aula d'Exrensió Univer-
sitaria per a la Gent Gran d'Osona.

2, 9, 16 i 23 d'octubre. Taller d' enquadernació i res-
tauració de llibres. Biblioteca Joan Triadú. De les 10 del
matí a la 1 del migdia. Organitza: Biblioteca [oan Triadú
(938833325).

20 i 21 d'octubre. Elaboració de paper fet a ma, De-
mostració a cárrec del Museu Molí Paperer de Capella-
des. El 20 i 21 d' octubre d' 11 del matí a 2 del migdia, i el
22 d' octubre de 5 a 7 de la tarda, al Museu de 1'Art de la
Pell.

20 d'octubre, «Experiencies i opinions d'una empre-
saria d' arts grafiques del sector editorial», a carrec de
Gemma Rornanya i Valls. Facultar de Ciencies Humanes,
Traducció i Documentació de la UV. Organitza: Depar-
tament de Biblioteconomia i Documentació de la FCH-
TiDdela UV.

22 d' octubre. Festa de commemoració dels 20 anys
d'Eumo Editorial. Casino de Vic. 10 del vespre.

28 d' octubre. ((60 anys d' edició a Catalunya (1939-
2000)), conferencia-col-loqui a carrec de Manuel Llanas,
professor de la UV. Sala de la Columna de l'Ajuntament
de Vic. A les 8 del vespre. Organitza: Consorci per a la
Normalització Lingüística de Vic.
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La UV vincula l'Escola Superior Mass Media
La Universitat de Vic i Mass Media,
Escola Superior de Mitjans de Cornu-
nicació, dirigida pel conegut perio-
dista Eduard Berraondo, van signar
el dia 14 de setembre un conveni de
col-laboració mitjancant el qual1'Es-
cola Superior Mass Media de Bar-
celona queda vinculada a la UV per
oferir els seus estudis de Graduat Su-
perior en Mitjans de Comunicació.
És el segon centre que vincula la Uní-
versitat de Vic després de BAU, Esco-
la de Disseny, que ofereix les especia-
litats de Disseny Gráfic, d'Interiors i
de Moda. Aquesta escola va ser vincu-
lada el passat mes de rnarc.
Mass Media esta ubicada al carrer
Muntaner de Barcelona i compta amb
un prestigios pla d' estudis en que des-
taquen les practiques. És per aquest
rnoriu que disposa d'un ampli ventall
de convenis amb empreses del sector
audiovisual. A més a més, fa una aten-
ció especial a les relacions interna-
cionals i el darrer curs, quart, es pot
fer a Anglaterra, concretament al Su-
rrey Institute.
El Graduat Superior en Mitjans de

Ricard Torrent i Eduard Berraondo en el moment de la signatura.

Comunicació és un tírol propi d'una
durada de quatre cursos acadernics que
té com a objectius formar professionals
que dominin des de la redacció perio-
dística fins a la part més técnica de la
comunicació audiovisual. Enguany,
Mass Media ofereix 20 places de pri-

mer curs i es troba en fase d'irnplanta-
ció del tercer curso
La col-laboració amb la Universitat de
Vic no és limita només als estudis uni-
versitaris sinó que abarcara, en breu,
els cursos de postgrau i d' extensió uni-
versitaria.

Postgrau de música tradicional
promogut per la Generalitat

La música tradicional: entre el passat i
el present és el títol del curs de post-
grau que imparteix la Universitat de
Vic entre setembre de 1999 i juny del
2000 i que compta amb el supon del
Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya, concretament
del Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana.
Aquest curs es fruit d'un acord de
col-Iaboració entre les dues entirats en
el qual també hi consta el reconeixe-
ment de dues assignatures com a cre-
dirs de lliure elecció, Música tradicio-
nal catalana i músiques del món (4,5
credirs) i Les fistes populars a l'Escola
(4,5 credits). El Departament de Cul-
tura ha promogut 10 cursos a les dife-
rents universitats catalanes.

Programa de formació a
distancia per a mestres

La UV, la Universitat de Liege (Belgi-
ea) i l'IRSAE a la Toscana (Italia) pre-
paren un programa europeu de for-
mació a distancia per a mes tres en
l'ambit de l' educació intercultural.
Del 20 al 23 de setembre han tingut
lloc a Vic reunions de diferents mern-
bres de les tres institucions per tal de
definir-ne els continguts i alrres as-
pectes organitzatius. Per pan de la
Universitat de Vic van assistir-hi
Marta Marimon, Isabel Carrillo,
Núria Simó, Xavier Rambla i Teresa
Feu, i el mestre Josep Roquer. De
Liege van venir dues investigadores
del Service de Développement et Éva-
luation de Programmes de Forma-
tion, i d'Italia quatre investigadors i
tecnics de l'IRSAE.

Inauguració del curs de Nutrició
Humana i Dietética

El día 13 d'octubre es fara la inaugu-
ració oficial del curs de la nova diplo-
matura de l'Escola Universitaria de
Ciencies de la Salut: Nutrició Huma-
na i Dietetica. L'acte comprará amb la
presencia de Miquel Sánchez Rome-
ra, neurocuiner, que pronunciara la
conferencia «El cervell, un univers a
la cuina» i que tindrá lloc a les 4 de la
tarda a 1'Aula Magna del campus de
Miramarges.
La presencia de Sánchez Romera en
aquesta presentació de curs s'explica
perque és metge neuroleg de professió
i alhora cuiner del seu propi restau-
rant, 1'Esguard, a Sant Andreu de Lla-
vaneres (Maresme) que actualment
compta amb una estrella de la presti-
giosa guia Michelin.
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Novetats curs 1999-2000

Com cada any, la Universitat de Vic ini-
cia el curs amb cares noves. En aquestes
dues pagines us presentem, amb una
breu síntesi del seu currículum, els pro-

fessors que aquests dies assumeixen nou
cárrec, En el quadre adjunt hi trobareu
els professors de nova incorporació a la
Universitat.

Facultat de Ciencies lurídiques i Economiques

Josep Comas i Martínez (Barcelona, 1964)
Vicedega.

Economista, llicenciat per la UB. Professor de Teoria Econornica als EUV i a la
UV des del curs 1992-93. Coordinador del primer Programa de Postgrau de la
Facultat de Ciencies Jurídiques i Econórniques I'any 1996. Va ser cap d'Eco-
nomia de la mateixa facultat durant el curs 1996-97. És el director del Servei
d'Estudis i Empresa (SEREM) de la UV des del curs 1997-98. Ha completar la
suficiencia investigadora del programa «Econornia Internacional i Desenvolupa-
ment Econórnio a la UB, i actualment realitza la tesi doctoral «Distribució de la
renda i tipologies del consum agregat» dirigida per Gabriel Cortes i Marqués.
Ha publicat elllibre «Macroeconornia: teoria i problemes» d'Eumo Editorial.

Anna Sabata i Aliberch (Santa Eugenia de Berga, 1967)
Cap d'estudis.

Diplornada en Ciencies Empresarials pels Estudis Universitaris de Vic i llicencia-
da en Ciencies Econorniques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Ac-
tualment esta realitzant cursos de doctorat a la Universitat de Barcelona. És pro-
fessora de la Universitat de Vic des del curs 1991-92. Ha format part dels
Departaments de Maternatica i d'Inforrnatica i ha impartir Estadística i Cornp-
tabilitat. Ha realitzat dos estudis sobre el desenvolupament comercial de Mari-
lleu i Torelló, conjuntament amb altres professors.

Lluís Ferrer i Trullols (Palma de Mallorca, 1964)
Responsable de Practiques, Borsa de Treball i Inserció Professional.

Llicenciat en Ciencies Econorniques i Empresarials per la Universitat Autónoma
de Barcelona (1990) i Master en Gestió Pública (1992) per la mateixa universi-
tato Des de l' any 1993 és professor del Departament d'Economia de la Facultat
de Ciencies jurídiques i Econórniques de la U'V, Lany 1998 va assumir la ccordi-
nació de postgraus d' aq uesta Facultat.
Anteriorment havia estat investigador sobre la cornperitivitar de l'empresa ma-
nufacturera catalana a ESADE (1993) i professor adjunt del Departament d'Eco-
nomiad'ESADE (1991).
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Novetats curs 1999-2000

Facultat d'Educació

Núria Franch i Batlle (Barcelona,
1949). Cap del Departament d'E-
ducació Infantil. És Mestra amb un
postgrau d'Educació Especial. Ac-
rualment esta cursant esrudis de Psi-
copedagogia. És professora de la UV
des de fa 6 anys. Ha treballat 29 anys
en escoles específiques d'Educació
Especial i ha estat formadora de psi-
comotricistes al Brasil, Argentina i
Belgica. És especialista en psicomo-
tricitat. Ha publicat diversos articles
en revistes especialitzades.

Josep Casan ovas i Prat (Vic, 1966).
Cap del Departament de Ciencies i
Ciencies Socials. Doctor en Geografia
i Historia per la UB. Ha publicat norn-
brasos articles en revistes especialitza-
des i és autor dels Ilibres Quan les cam-
panes van emmudir. Vic 1936-1939.
(1993) i El cooperativisme a Osona.
(1998) i coautor d' El básquet a Vic. Es-
port i ciutat. (1999). Premi Plana de
Vic 1991 i Premi Ajuntament de Man-
Ileu - Fundació Rovira i Redorta
(1996). Ha col-laborat en obres col-
lectives com el Diccionari Biografic del
Moviment Obrer als Paisos Catalans. Va
cornencar a treballar a la UV el 1996.

Escola Universitaria de CiE~nciesde la Salut

Nous professors de la Universitat de Vic

Núria Obradors (Barcelona, 1963).
Cordinadora del Departament de
Nutrició Humana i Dietética. Doc-
tora en Farmacia per la UB (1990).
Ha estat prafessora ajudant de la Fa-
cultat de Farmacia de la UB en el De-
partament de Ciencies Fisiologiques
Humanes i de la Nutrició. Ha estat

membre de diversos projectes d'inves-

tigació subvencionats i ha participat
en el grup de recerca del Dr. Joan
Aguilar (UB) i del Dr. Carles Sola
(UAB). La seva tasca investigadora ha
donat lloc a diverses publicacions en
revistes internacionals de reconegut
prestigi i a comunicacions a con gres-
sos tant nacionals com internacionals.
Des de 1997 és professora de l'Escola
Politecnica Superior de la uv.

Eva Rovira (Vic, 1960). Cordinado-
ra del Departament de Nutrició
Humana i Dietética. Diplomada en
Infermeria per la Universitat Autóno-
ma de Barcelona (1980) i diplomada
en Alimentació, Nutrició i Dietética
per la Universirat de Barcelona
(1991). Professora de l'Escola Uni-
versitaria de Ciencies de la Salut de la
Universitat de Vic des de l'any 1990.
Ha participat en diferents cursos de
postgrau i ha presentat comunica-
cions relacionades amb la salut i l'ali-
mentació. Ha estat responasable de
l'Area d'Inferrneria fins aquest mes de
seternbre.

Nom Escala / Facultat Titulació

Mónica Roura i Crespi E. U. de Cienciesde la Salur Diplomada en Pisiorerápia

Ricard Castro i Prat E. U. de Cienciesde la Salur Diplomar en Fisiorerápia

Carme Garolera i Bruguera E. U. de Ciencies de la Salur Diplomada en Fisioterápia

Inés Gastelaars i Tamara E. U. de Cienciesde la Salur Diplomada en Fisioterápia

Carme Vilá i Orrnazábal E. U. de Ciencies de la Salur Diplomada en lnfermeria

Francesc X. jaile i Benítez E. U. de Cienciesde la Salur Diplomar en Fisiorerápia

Montserrar Girbau i Pous E. U. de Cienciesde la Salur Diplomada en Fisiorerápia

Joan-Isidre Badell i Guijarro Fac. de C. Humanes, T raduc. i Docum. Diplomar en Biblioceconomia

Ferran Burguillos iMartínez Fac.deC. Humanes, Traduc. i Docum. Diplomar en Biblioreconomia

Rafael Ginebra iMolins Fac. de C. Humanes, T raduc. iDocum. Docror en Geografia i Hiscória

Ramon Ordeig iMata Fac. de C. Humanes, Traduc. i Docum. Doctor en Geografia i Historia

Carlota Torrents iFerrer Fac. de C. Humanes, T raduc. i Docum. Llicenciada en Filologia Catalana

Josep M. Puig i Roig Fac. de CienciesJuríd. i Econórniques Tecnic en Empreses iActiv. Turísriques

Marina Muntada iBlancafort Fac. de CienciesJuríd. i Eccnómiques Llicenciada en Geografia



Premis de doctorat per a
Pere Pulolás i Eva Espasa

Enguany dos professors de la Univer-
sitat de Vic, Eva Espasa i Pere Pu-
jolás, rebran el Premi Extraordinari
de Doctorat per les seves tesis, llegi-
des el curs passat. Al professor Pere
Pujolás, de la Facultat d'Educació, se
li lliurará en un acte a la Universitat
de Girona el proper 1 d'octubre. Pu-
jolas rebra el Premi Extraordinari de
Doctorat en Pedagogia 1998 d' aques-
ta Universitat per «la valua i la quali-
tat». Són paraules de la Comissió no-
menada pel Rector encarregada de
concedir.,aquesta distinció a la seva te-
si doctoral: «Intervenció psicope-
dagogica i assessorament curricular a
l'ensenyament secundari obligatorio
L' atenció a la diversitat de necessitats
educatives dins l' aula ordinaria».
Per la seva banda, Eva Espasa, profes-
sora de Traducció de l'Angles al Ca-
tala de la Facultat de Ciencies Huma-
nes, Traducció Documentació,
tarnbé rebra el dia 1 d' octubre el Pre-
mi Extraordinari de Doctorar, en
aquesta ocasió de la Universitat de
Barcelona. La tesi doctoral d'Espasa
es titula «La trasposició escenica: el
procés de traducció i producció de
Gust de Mel i Les alegres casades de
WindsoT» i va ser llegida el desembre
de 1997. Esta previst que Eumo,
l'editorial de la Universitat de Vic, la
publiqui en els propers mesos.

Tesi doctoral de la professora
Eulalia Collelldemont

La professora de la Facultar d'Educa-
ció, Eulália Collelldemont, ha ob-
tingut el tírol de Doctora en Filosofia
i Ciencies de I'Educació a la Facultat
de Pedagogia de la Universitat de Bar-
celona. La tesi doctoral va ser llegida
el dia 9 de juliol i portava per títol
«Presencia i significativitat del projec-
te d'ideació en l'educació estética. Ba-
ses conceptuals i elements per a la se-
va analisi». Collelldemont va obtenir
la qualificació d'Excel-lent cum laude.

CAMPUS

la Cátedra UNESCO presenta
la xarxa Ortudes a Sudamérica

Ortudes és una xarxa temática sobre
«Ordenació Territorial: turisme, patri-
moni cultural i desenvolupament
sostenible» que té com a objectiu con-
solidar la cooperació científica inte-
rinstitucional, qualificar les activitats
docents i orientar la formació de pro-
fessionals capa<;:osde dinamitzar el tu-
risme. Aquesta xarxa esta promoguda
per la Catedra UNESCO Universitat
de Vic- Universidad de La Habana i ar-
ticula les activitats de les Universitats
de Vic, Girona, Múrcia, Unijuí (Bra-
sil), Misiones (Argentina) i Columbia
(Paraguay) .
Els passats mesos de juliol i agost, Joan
Bou, professor de la UV i coordinador
d' aq uesta xarxa, va ser als tres paises
sud-americans per impartir docencia i
presentar alhora la Xarxa als maxirns
responsables de les universitats i altres
professors vinculats o interessats. Tal i
com s'inforrnava en el Campus del mes

de setembre, Josep Burgaya, dega de
la Facultat de Ciencies Jurídiques i
Econórniques també va impartir do-
cencia en aquestes universitats sud-
amencanes.
A partir d' aquest curs s'estableixen
llacos estables que han de facilitar l'in-
tercanvi de professorat entre les sis
universitats. Esta previst que entre no-
vembre i desembre imparteixin classes
a la UV Raquel Kohler i Walter
Frantz, de Unijuí, i Emilce Cammar-
ta i Marina Nidin, de Misiones. Per
part de la UV, impartiran classes a
Sud-Ame rica, a part dels professors
abans esrnenrars, Jordi de Cambra,
Anna Palomo, Jacint Torrents iJosep
Casanovas.
Alllarg de 3 anys (1999-2001) la Xar-
xa desenvolupara 4 moduls de 72h.
lectives cadascun. La Xarxa esta fi-
nancada per l'Agencia Espanyola de
Cooperació Internacional.

Caixa de Manlleu dóna 21 beques DEGI

Per nove any consecuriu la Caixa Manlleu va lliurar les beques DEGI a estudiants
de la Universitat de Vic que volen cursar un any de la seva carrera a l' estranger.
Enguany, aquest acte va tenir lloc el dia 14 de setembre amb la presencia dels ma-
xims responsables de les dues institucions. Caixa Manlleu ha ampliar la quantia
de les seves beques fins a 2,5 milions de pessetes, mig milió més que l'any passat,
de les quals es beneficien 21 estudiants de les titulacions de Turisme, Ciencies
Empresarials i Administració i Direcció d'Empreses de la uv. A la fotografia, un
moment de l'acte de lliurament de les beques.
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La UV acull un innovador Forum sobre Alimentació i Salut

La Universitat de Vic organitza els
dies 7 i 8 d' octubre e! Fórurn Alimen-
tació i Salut, un punt de trobada amb
especialistes de tot e! món per discutir
sobre l' alimentació de! futuro Paral-
le!ament al Forurn rindrá lloc una
exposició de producres, equips i siste-
mes juntarnent amb diverses demos-
tracions cientificotecnologiques.
L'objectiu fonamental de! Ir Forurn
Alimentació i Salut Vic'99 és debatre
sobre quatre factors: la Indústria, els
Aliments, la Salut i la Universitat
mitjancant debats oberts i grups de
treball amb la finalitat d' arribar a
conclusions que ajudin a millorar la
qualitat de vida i la salut a través de
l' alimentació.
Per tal d' aconseguir uns resultats com
més eficients millor, e! forum s'estruc-
tura en quatre grans nivells: grups de
treball, taula rodona, conferencies i
SlmpOSI.

+ ,

ció de producte defectuós, la qualitat
i la seguretat, la proteccció de! medi
ambient, l' etiquetatge i l' auditoria ju-
rídica de! producte.
També es vol incidir en e! rnarqueting
global, els nous sistemes de comercia-
lització d' aliments, l' exportació i les
barreres tecnologiques. Tot aixo sense
deixar de banda la formulació i e! di s-
seny de nous aliments, bases científi-
cotecniques deis aliments estructu-
rats, funcionals-nutraceutics, precui-
nats i conge!ats.
Finalment e! Forum versara sobre la
importancia deis aliments en la pre-
venció i e! tractament de les malalties.
L'organització de! Fórurn compta
amb e! suport de I'Ajutament de Vic,
ImpeVic i Ecopack Consulting. Totes
les sessions tindran lloc a l' edifici El
Sucre. La coordinació ha anat a carrec
de! Vicerectorat de Recerca i Rela-
cions Inrernacionals de la uv.

FORUM
ALIMENTACIÓ
i SALUT.
Industria' Alimentació

Salut· uruversuet

Els aliments i el seu futur
L'alimentació del futur-a debat

En els grups de treball es tractaran te-
mes que cada dia prenen més relleu
com ara e! marc jurídic deis productes
alimentaris i la problemática de la no-

CARNEl UV I LlIBRElA JOVE TOTAL
FETS L'UN PER A L'AL TRA?

FETS PER A TU
Com ja saps, no només tens el Carnet UV per identificar-te a la Universitat. També et serveix per
consultar les teves notes i I'expedient académic des deis caixers autornátics de Caixa Catalunya,
aconseguir descomptes, pagar sense monedes ... Peró és que, a més, vinculant-Io a una Llibreta
Jove Total es converteix en una Visa Electron que et permet, com qui diu, voltar per tot el món sense
diners a la butxaca. D'aquesta manera, i sense cap mena de comissions, pots beneficiar-te de tots
els avantatges que t'ofereix la Llibreta Jove Total, com ara:

• aconseguir descomptes en viatges, espectacles, museus ... ,
• rebre assisténcia qraturta en viatges arreu del món,

• beneficiar-te de les Promocions Totals,
• i obtenir préstecs personals a un interés preferencial, sense comissió.

El Carnet UV i la Llibreta Jove Total, estan fets l'un per a l'altra? És possible.
El que és segur, pero, és que estan fets per a tu. Per fer-te la vida més

fácil. Aprofita-ho.

Si encara no has vinculat el teu Carnet UV a una Llibreta Jove
Total, fes-ho ara. Només cal que passis per qualsevol oficina de
Caixa Catalunya o que truquis a Unia Total.

Línia
~
900120012
www.caixacat.es

CAIXA CATALUNYA .dJ1b..
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CAMPUS

Inaugurada l'exposició sobre llibres i estudis a Vic

1 ESTÚD1S A VI
LUBRES sUPERIO

RS A:N
UNAHIsrORIA DE 1.000

El dia 30 de setembre es va inaugurar al Museu de l'Art de la Pelll'exposició «Lli-
bres i estudis superiors a Vic: una historia de 1.000 anys», organitzada per Eumo
Editorial amb motiu del seu 20e aniversario L'acte va consistir en una presentació
i una visita comentada a carrec del director de l'exposició, Modest Reixach. En-
tre els assistents hi havia el diputat josep Mayoral, de la Diputació de Barcelona,
entitat patrocinadora, i destacades personalitats del món academic i cultural
d'Osona. Com a complement a l'exposició, durant tot aquest mes es faran a Vic
diverses activitats que versaran sobre el món delllibre, com ara conferencies i ta-
llers. D' altra banda, les escoles i els instituts de la comarca han rebut un dossier
de propostes didactiques perque puguin treballar i aprofitar més a fons la seva vi-
sita. L'exposició sera oberta fins al dia 24 d' octubre.

A G AE N D
Universitat de Vic • Dia 8.Visita a la VV de Pasqual Ma-

ragall, candidat del PSC-Ciutadans
pel Canvi a la presidencia de la Ge-
neralitat 2/4 de 10 del matí.

.Dia 6. «(Not) translating Samoa:
W7Jere We Once Belonged», con-
ferencia plenaria a cárrec de Sia Fi-
giel, escriptora. Aula 20 del Palau
Bojons. 12 del migdia. Acte orga-
nitzat amb el suport de la Institució
de les Lletres Catalanes.

Cine Club Vic

• Dia 19. «Barry Lyndon», d'Stanley
Kubrick. EVA. 1975 .

• Dia 6. «Ensenyament obligatori,
diversitar i intervenció psicopedagó-

• Dia 26. «Gato negro, gato blanco»,
d'Emir Kusturica. Franca-Alema-

gica», conferencia a cárrec del pro-
fessor Pere Sola i Montserrat, sub-
director general d'Ordenació Curri-
cular del Departament d'Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya.
2/4 de 6 de la tarda. Sala d' Actes de la
VV. Organitza: Facultat d'Educació.

nya-Serbia, 1998.

4a Mostra
de Cinema Documental

.Dia 5.»Year of the Horse», de Jim
Jarmush. EVA. 1997.

••

La festa deis 20 anys d'Eumo es
fará el dia 22 al Casino de Vic

El Casino de Vic és l'escenari que ha
triat Eumo Editorial per celebrar la fes-
ta dels seus 20 anys el dia 22 d' octubre.
La formació de swing «La Farga Hot
Jazz Band», el cava i el pastís d'aniver-
sari, serviran per posar la nota festiva
de la nit. A la celebració hi estan convi-
dats tots els autors i col-laboradors
d'Eumo, persones del sector editorial, a
més de la comunitat universitaria.

Surt la Ratio Studiorum

Aquest mes Eumo Editorial afegira a
la seva col-Íecció «Textos Pedagogics»
un dels documents més importants
de la pedagogia moderna, la Ratio
Studiorum o L'ordenació deis estudis
deis [esuites. L'obra va precedida per
dos estudis de l'insigne historiador
Miquel Batllori. El professor de la
Universitat Autónoma de Barcelona
Pere Sola ha confeccionat la cronolo-
gia que permet als lectors de seguir la
implantació dels centres de jesuites

regits per les regles de la Ratio.

• Dia 6. «Unzipped», de Douglas Ke-
eve, EVA. 1994 .

• Dia 7. «Wigstock: la pel-Iícula», de
Barry Shills. EVA. 1995.

.Dia 8. «Quien mató a Kurt Co-
baini», de Nick Bloomfield. EVA.
1998 .

OCTUBRE

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Oiumenge

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 3°
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VUNIVERSITAT DEVIC

PROGRAMES DE DOCTORAT

Metodologia i Analisi de la Traducció C3a edició)

Facultat de Ciéncies Humanes, Traducció i Documentació
Responsables: Dra. Maria González Davies, Dra. uursa Cotoner
Calendari: Bienni 1999.2001
Octubre 1999· setembre 2001

Disseny i Valoració de productes Financers

Facultat de Ciéncles Jurídiques i Econórniques
Responsable: Dr. Manuel Cabezas
Calendari: Bienni 1998-2000
novembre 1998-setembre 2001

Actualitat i Tendéncles en Qualitat i Seguretat

Escola Politécnlca Superior
Responsable: Dr. Emilio López Sabater
Calendari: bien ni 1999-2001
febrer 2000- juny 2000

PROGRAMES MAsTER

Direcció de la PIME Internacional

Facultat de Ciéncles Jurídiques i Econórniques
Responsable: Joaquima Vila, Josefina Darnián, Joan Masnou
Calendari: 26 d'octubre de 1999 a 28 de juny del 2000
Contingut: Les PIMES que han reeixit en els darrers temps són
les que, aprofitant la seva f1exibilitat han sabut incorporar les
técniques de gestió més actuals i han desenvolupat les
habilitats necessáries per moure's dins un entorn internacional
menys previsible.

Turisme d'interior: de la Planificació a la
Comercialització

Facultat de Ciéncies Jurídiques i Econórniques
Persona responsable: Cristina Font
Calendari: Del 16 de novembre de 1999 al 5 de maig del 2001
Contingut: En un context de forts canvis, el desenvolupament
del turisme d'interior demana la implementació d'estratégies
de sostenibilitat plantejant noves alternatives en la
planificació de I'activitat turística, fent especial ernfasi als
impactes mediambientals.

Prevenció de Riscos laborals

Facultat de Ciéncies Jurídiques i Econórniques
Persones Responsables: Teresa Calzada i Francesc Serra
Calendari: de 1'1de gener al 20 de setembre del 2000
Contingut: Programa dissenyat per técnics especialistes en
prevenció de riscos laborals que vulguin assolir el nivell de

••

Programes de 3r ciele i formació continuada

tscnics superiors. El programa compleix totes les exigéncles
legals i esta homologat pel Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya.

Gestió d'entitats esportives

Facultat de Ciencies Jurídiques i Econórniques
Persona responsable: Jesús López
Calendari: per confirmar
Contingut: Subministrar coneixements específics necessaris
per a poder dirigir amb eficacia les cada cap més nombroses
empreses de l'árnbit esportiu. La relació entre I'empresa
esportiva i el seu entorn econórnic, gaudirá d'un tractament
específic.

Gestió del medi ambient

Escola Potitécnica Superior
Persona responsable: Dra. Consol Blanch
Calendari: bien ni 1999-2001
Contingut: Donar a conéixer la naturalesa deis cantaminants i
el seu impacte sobre els ecosistemes. Oferir eines per avaluar
la qualitat ambiental. Presentar tecnologies aplicades a la
gestió ambiental i proporcionar eines per a planificar-ne de
noves.

Tecnologies de la informació i la comunicació a
l'empresa

Escola Politécnica Superior
Persona responsable: Dr. Caries Sans
Calendari: Bienni 1999-2001
Contingut: donar a coriéixer les noves tecnologies que estan
definint el marc actual i futur d'una nova era de globalització
eco no mica. Establir un pont entre les empreses assistents i els
professionals d'aquestes tecnologies que impartiran els
cursos, amb voluntat de generar interessos, dinámiques i
sinergies positives.

Interpretació de conferencies C3a. edició)

Facultat de Ciéncies Humanes, Traducció i Documentació
Persones responsables: Dra. Margarita Estapé i Dra. Carme
Sanmartí
Calendari: de gener a desembre del 2000
Continguts: Formació de professionals qualificats com a
intérprets de conferencia tant d'interpretació consecutiva com
slrnultánia.

Estudis Internacionals

Facultat de Ciéncies Humanes, Traducció i Documentació
Persones responsables: Dra. Martha Tennent i Dra. Carme
Sanmartí
Calendari: bien ni 1999-2001
Contingut: formació de professionals en l'ámbit de les
relacions internacionals des d'una visió multldisciplinária.



PROGRAMES DE POSTGRAU

Desenvolupament i expressió psicomotrius (0-8 anys)

Facultat d'Educació
Persona responsable: Núria Franc
Calendari: del ij d'octubre de 1999 al 31 de maig del 2000
Continguts: Afavorir les condicions d'un bon desenvolupament
psicomotriu permetent organitzar les bases psicoafectives,
motrius i cognitives sobre les quals s'anirá construint
l'organització de la personalitat i l'accés al coneixement.

Gestió i difusió de patrimoni natural i cultural

Facultat d'Educació
Persones responsables: Dr. Iosep Casanovas, Iacint Torrents
Calendari: del 4 de novembre de 1999 al 6 d'abril del 2000
Continguts: oferir els coneixements necessaris perque
diplomats, llicenciats i altres persones amb títols homologats
tinguin un accés als recursos patrimonials del nostre país i que
els permeti d'organitzar i difondre pro postes educatives.

Atenció a la diversitat a l'ESO

Facultat d'Educació
Persona responsable: Dr. Pere Pujo las
Calendari: del 2 de novembre de 1999 a 1'11d'abril del 2000
Continguts: ajudar a reflexionar sobre les característiques i les
condicions del procés d'ensenyament i aprenentatge deIs
alumnes d'ESO. Oferir elements d'análisl de la practica docent
per descobrir els aspectes que haurien de canviar per atendre
millar totes els alumnes, tenint en compte la seva diversitat.

La música tradicional: entre el passat i el present

Facultat d'Educació
Persona responsable: Dr. jaume Ayats
Calendari: del 30 de setembre de 1999 al juny del 2000
Continguts: Oferir un ampli ventall de coneixements sobre la
música tradicional, tant en la vessant d'activitat musical com en
relació amb l'entorn social.

Terápies Complernentárles

Escala Universitaria de Ciéncies de la Salut
Persona responsable: Anna Rovira i Sadurní
Calendari: Del3 de novembre de 1999 al 25 d'octubre del 2000
Continguts: Desenvolupar Cornpeténcies professionals per
poder oferir cures no convencionals que ajudin a millorar el
benestar de la persona

Infermeria Quirúrgica

Escala Universitaria de Ciéncies de la Salut

Informació:

Persona responsable: Montserrat Faro i Basca
Calendari: Del 18 de gener al 21 de desembre del 2000
Continguts: Desenvolupar les cornpeténcies deIs professionals
per poder donar una atenció integral a la persona en procés
quirúrgic

Infermeria Gerontológica i Geriatrica

Escala Universitaria de Ciéncies de la Salut
Persona responsable: Anna Bonafont i Castillo
Calendari: de gener a desembre del 2000
Contingut: Desenvolupar cornpeténcies per a millorar el
benestar i la qualitat de vida de les persones grans en
situacions de salut o de malaltia, i en els diferents árnblts
d'actuació (comunitari, hospitalari o sociosanitari)

Dret del Treball i de la Seguretat Social

Facultat de Ciencies jurídiques i Económiques
Persona responsable: josefina Dornénech
Calendari: Del 26 d'octubre de 1999 al 28 de maig del 2000
Contingut: Aprofundir en els problemes actuals d'una materia
en constant moviment normatiu i jurisprudencial, donant
especial importancia a l'actualització deIs coneixements en
cadascuna de les rnatéries impartides en funció deIs darrers
criteris normatius.

Tecniques de Gestió Pública a l'Administració
Autonómica

Facultat de Ciencies jurídiques i Econórniques / ACESP
Persones responsables: Lluís Ferrer (UV) / David PoI (ACESP)
Informació: ACESP. Associació Catalana d'Estudis del Sector
Públic
Sra. Irene Casado (de 16 a 20 hores)
Tel. 93 459 10 06
Calendari: Del 14 d'octubre de 1999 al 27 de juny del 2000
Continguts: I'obiectiu del programa és dotar els participants
d'eines de gestió per a una aplicació practica i immediata en
els camps de les subvencions, contractació, personal i gestió
económica i pressupostária

Orientació a Objectes, disseny d'aplicacions
client/servidor i Internet

Escala Politécnica Superior
Persona responsable: joan Vancells (UV) / Enric Martínez (UPe)
Calendari: Bienni 1999.2001
Del4 d'octubre de 1999 al 9 de juny del 2000
Del gener al juny del 2001
Continguts: Desenvolupar aplicacions informatiques utilitzant
l'Orientació a Objectes així com aprofundir en aspectes
d'arquitectura ClientfServidor aprofitant els avencos de la
connectivitat.

Núria Costa
Tel.: 93 886 12 22
nuria.costa@uvic.es

Masters i postgraus de la Facultat de Ciéncies jurídiques i Económlques

Cesca Saborit. Tel.: 93 881 61 69
cesca.saborit@uvic.es


