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De tot el món fins a Vic
Professors estrangers de la UV expliquen com han comencat una nova vida lluny dels seus orígens

D'esquerra a drera, els professors de la Universitar de Vic Douglas Robinson, Sara Khan, Tamara Gastelaars, Consuelo Rivera, Manha Tennent, Ronald Puppo,
Michel Levaillant, Sheila Waldeck i Richard Samson.

Alguns fa més de 30 anys que viuen a
Catalunya, pero encara ten en aquell
deix a la parla que els delata 1'0rigen fo-
rani, Molts d'ells ja se senten catalans i
fins i tot tenen la nacionalitat espanyo-
la. La majoria enyoren petites coses dels
seus paisos d'origen, pero comenten
que els costaria molr tornar-hi a viure,
si més no ara com ara: les arrels que te-
nen a Catalunya, sobretot la parella i els
fills, els lliguen ja d'una manera molt
salida. La Universitat de Vic ha reunit
per a aquest reportatge alguns del pro-
fessors estrangers que hi imparteixen
classe i que provenen de llocs molt di-
versos del planeta; Anglaterra, Cal-Ies,
Franca, Estats Units, Xile o Argentina.
Altres no hi han pogut ser per motius

professionals -participen en congressos
a l'estranger com Vladimir Zaiats- o
bé perque les seves estades són molt
curtes i puntuals, com en el cas dels
professors sud-americans de la Xarxa
Medeurarnerica de la Catedra Unesco.
Els motius pels quals aquests professors
van arribar a Catalunya són molt diver-
sos. Per exemple, Richard Samson, de
Gal-Ies, havia llegit George Orwell i va
venir a buscar anarquistes «tot i que no
en vaig veure cap, al contrari, vaig tro-
bar una societat molt capitalista»; Sara
Khan, també de Gal·les, o Consuelo
Rivera, de Xile, volien viatjar i coneixer
món; o Michel Levaillant, de París,
que estava casat amb una catalana i van
decidir venir a viure a Barcelona. En

canvi, Douglas Robinson, d'Indiana,
als EUA, és a Vic per una estada d'un
any amb una beca Fulbright.
Ronald Puppo, de Belmont, Califor-
nia, va arribar a Catalunya l'any 1979
«perque tenia un disc amb les endevi-
nalles d' en Xesco Boix i volia saber les
respostes» i un cop aquí, diu que s'hi va
quedar a viure «perque em van agradar
les respostes». Enyora, del seu país, l'ar-
bre al qual pujava de petit, pero diu que
ara ja l'han tallar. Establert a Cabanes
de l'Emporda, només tornaria a viure a
California per motius familiars. De Ca-
talunya l'impressiona molt «l'hospita-
litat de la seva gent». Ara imparteix
classes de llengua anglesa a Traducció i
Interpretació.
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Dels Esrats Unirs també prové la dega-
na de la Facultar de Ciencies Hurnanes,
Traducció i Documentació, Martha
Tennent, concretament de Carolina
del Sud. Fa més de 25 anys que va venir
a viure a Catalunya i parla un caralá
perfecte, igual que la resta de professors
entrevistats.
Una de les professores que fa més anys
que va deixar el seu país és Sheila Wal-
deck, de Londres, concretament l'any
1966. Ara té la nacionalitat espanyola i
viu a Sitges, Té la formació compartida
entre els dos paises, ja que tenia la lli-
cenciatura en Filologia Espanyola i
Francesa per la Universitat de Brisrol i la
llicenciarura en Filologia Anglesa per la
Universitat de Barcelona. Waldeck és
professora a Traducció i Interpretació.
La llengua no va ser un dels obstacles
més grans amb que van ensopegar en
arribar al nou país. Potser les referencies
culturals van pesar més. Cosuelo Rive-
ra és terapeuta ocupacional, una pro-
fessió amb certa tradició a Sud-Ame rica
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i que tot just cornenca a impartir-se a
les nos tres universitats. «Per mi va ser
rnolt difícil adaptar-me als codis rela-
cionals; alla per exernple, la gent és
molt més afectuosa, pero aquí en canvi
sou més solidaris». Consuelo Rivera
comparteix departament amb Tamara
Gastelaars, també sud-americana,
concretament d'Argentina, tot i que té
la nacionalitat holandesa.
Shara Khan, professora de l'Escola
d'Idiornes, va acusar els canvis cultu-
rals, sobretot perque ella venia d'una
ciutat gran, Cardiff, i ara viu a una ciu-
tat perita, Vic, pero també els geogra-
fics. «]o, per exernple, trobo a faltar
molt el paisatge verd de Cal·les», co-
menta.
El professor Robinson és un cas a parto
Ell encara no parla catala, només s'ex-
pressa en angles, És a Vic gracies a la
prestigiosa beca Fulbright d'intercanvis
internacionals de professors. El que
més el va sorprendre de Catalunya? «EIs
nacionalismes», respon, «aquí la gent és
molt catalanisra, sobrerot pel que fa a la

llengua». El professor Robinson va
quedar gratament sorpres de la Univer-
sitat de Vic i del seu campus, «és difícil
que a Europa hi hagi una universitat en
una ciutat perita, normalment estan si-
tuades a les grans capitals, a diferencia
dels Estats Units».
Coincideix en els avantatges d'una ciu-
tat perita amb universitat el professor
francés Michel Levaillant, «a Vic, tot
esta més concentrat per als estudis, pre-
cisament per la dimensió de la ciutat.
Nosaltres cuidem molt els nostres
alurnnes». Levaillant és professor de
Traducció i de Francés a la llicenciatura
de Traducció i Interpretació.
Richard Samson resideix a la comarca
d'Osona, concretament a Sant Martí de
Centelles, i pensa que encara no ha de-
cidit quedar-se definitivament, ror i
que fa 16 anys que viu aquí. «Em vaig
decidint amb els anys», afegeix. Li agra-
da l'opció de viure en un municipi petit
com ho és el seu, i creu que Catalunya
és un país que, en general, esta rnolt
centralitzat.

El professor Xavier Rambla presenta
un estudi sobre la violencia a l'exérclt

Carrell que encapcalava el projecte

EIs malrractarnents dins l' exercit, les
novatades, la violencia i el rol que juga
dins l' ensinistrament militar, les vexa-
cions físiques o sexuals dels soldats o
l' existencia de disciplines paral-leles
que s'irnposen a base de violencia físi-
ca ión alguns dels punts que s'han ana-
litzat en el Projecte Silencis, promogut

per Informació per a la Defensa dels
Soldats juntament amb l'Archivio Di-
sarmo d'Italia i l'Institut Víctor Seix
de Polemologia, sota la Iniciativa
Daphne de la Comissió Europea.
Xavier Rambla, professor de Sociolo-
gia de la Universitat de Vic, ha parri-
cipat en aquest projecte juntament

amb professors de la Universitat
Autónoma de Barcelona i duniversi-
tats italianes.
A part dels factors esmentars, amb
aquest estudi rambé s'ha aprofundit
en els efecres socials i de valors que es
generen en els afectats i en els agres-
sors, així com la legislació administra-
tiva, penal i militar reguladora del
servei militar i els mecanismes legals
de protecció i denúncia contra els
abusos i la violencia a les casernes de
l'exercit,
L'estudi es va presentar en una jorna-
da que va tenir lloc el dia 29 de no-
vembre i que va estar estructurat en
dos vessants: el sociologic i el jurtdic.
Xavier Rambla, professor de la Fa-
cultar d'Educació i de la Facultat de
Ciencies Jurídiques i Econórniques va
presentar la part de l' esrudi referir a
les investigacions sociologiques que
portava per rítol «Violencies paral-le-
les a les forces arrnades». Les sessions
van tenir lloc al Col-legi d'Advocats
de Barcelona.
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La UV presenta un innovador Postgrau en Mediació,
una fórmuLa 'amistosa' de soLucionarconfLictes

La figura del mediador és relativament
poc coneguda a Catalunya, pero en
canvi ho és molt en altres paisos, com
per exemple als Estats Units, El media-
dor és una persona que intervé en un
conflicte, laboral, familiar, vernal, me-
diambiental, etc., i que intenta que les
dues parts acostin les posicions abans
d'arribar a la via judiciaL
La Facultat de Ciencies Jurídiques i
Econórniques posa en marxa aquest
mes de gener un Postgrau en Media-
ció, una iniciativa innovadora a l'Es-
tar espanyoL Per tal de dirigir-lo es
compta amb Tulio Rosembuj, ea-
redratic i director de l'Institut d'Eco-
nomia Pública, Cooperativa i Oret
Financer,
El postgrau va adrecat a professionals
de qualsevol ambir jurídic, sociolo-
gic, pedagogic, psicologic, sanitari,
empresarial, econórnic, mediarnbien-
tal i a tota persona interessada. Té
una durada de 150 hores,
«Estern desenvolupant la mediació
com a activitat complementaria a la ju-
dicial», afirma Rosembuj, «pero com a
fórmula més rápida i menys costosa».
La proliferació de la mediació donara
peu a una nova professió, els media-
dors, que poden provenir de diferents
camps, segons el conflicte. En aquest

Tulio Rosembuj

punt es poden crear centres de media-
ció -a tot l'Estat no n'hi ha cap- sern-
pre amb el suport d'altres estaments
com el policial o bé els ens locals.
La mediació és un procés volunrari
deis interessats, El mediador els assis-
tira en el dialeg sense imposar solu-
cions; els ajudara a elaborar un acord
conduint la disputa de manera que es
potencii la perspectiva de col-labora-
ció entre les parts enfrontades. Només
calla presencia d'un lletrat en el mo-
ment d' arribar a un acord,

Es crea l'Associació
Antoni Soler i Trias

Antoni Soler i Trias (Vic, 1814-
1882), era advocat i escriptor i soci
fundador, i després honorari, de!
Círcol Literari. Va col- laborar en El
Ausonense ien l'Eco de la Montaña.
És autor de Apuntes sobre el derecho
en Catalunya (1841) i d'una biogra-
fiade Balmes (1948).
Aquest personatge vigata de! segle
passat dóna nom a una Associació
de creació recent que té com a socis
la Universitat de Vic i l'Institut
d'Economia Pública, Cooperativa i
Dret Financer.
L'Associació Catalana Universita-
ria Antoni Soler iT rias té com a ob-
jectius la presentació, organització i
gestió de titulacions universiráries,
relacions internacionals i publica-
cions per a la Facultat de Ciencies
]urídiques i Econórniques de la
UV. La primera activirat que pro-
mou és e! Postgrau en Mediació.
Esra presidida per Ricard Tor-
rents, rector de la UV, i té com a vi-
cepresident Tulio Rosembuj, ea-
tedrátic i director de l'Institut
d'Economia Pública.

11Associació
~ Antoni Soler

i Trias

Cursos de tai-chi i ioga per a
la comunitat universitaria

Professors, estudiants i personal d' ad-
ministració i serveis de la UV poden
apuntar-se, si ho desitgen, als cursos
de tai-chi i ioga que es promouen des
de la institució. El curs de rai-chi va
iniciar-se fa unes setmanes i es pot se-
guir a les instal-lacions de l'alberg-re-
sidencia Canonge ColleL PeI que fa al
curs de ioga, es van fer unes sessions
preparatories el mes de desembre, i
donat l'exit que van tenir és molt pro-
bable que s'inici aquest mes de gener
a les aules de Terapia OcupacionaL

Un curs lntrodulrá eLsestudiants en l'art de la cuina

Molts estudiants, quan inicien una
carrera universi tária, han de deixar la
llar familiar i establir-se en un pis
compartir amb altres estudiants. Un
deis principals problemes amb que es
troben és, sens dubte, la cuina. Com
elaborar plats mínimament comesti-
bles si no hi ha experiencia previa?
Com acostar-se als cuinats que la rna-
re o l'ávia preparen amb tanta cura els
caps de setmana?
Aquest problema quedara aviat resolt
a la Universitat de Vic ja que els me-
sos de gener, febrer i mar<;:del 2000,

els cuiners del restaurant Can Jubany,
de Calldetenes, distingit amb una es-
trella de la guia Michelin, oferiran un
curs d'introducció a la cuina.
En aquesta primera presa de contacte
amb l' art culinari s'explicaran coses
tan e!ementals com utilitzar correcta-
ment un ganivet, cuinar amb els pro-
ductes del mercat, preparar unes del-
cioses postres, aprofitar els recusos
deis bolets, quan n'hi ha, o bé optar
per la cuina natural o dietética. De
moment ja hi ha 30 estudiants matri-
culats.
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350 estudiants participen a les competicions esportives

El furbol sala és un dels esporrs que compra amb un nombre més elevar de parricipants

Furbol sala, furbol, basquet, voleibo!,
esquí, judo, karare ... , són alguns dels
esports que practiquen els 350 estu-
diants de la Universitat de Vic que pre-
nen part en les competicions esportives
que s'organitzen, ja sigui internarnent
o per tot Catalunya.
Dins els Campionats Interuniversitaris
de Catalunya hi participa un equip de
futbol sala masculí i un altre de femení.
La lliga dura tot el curs acadernic i hi

estan representad es bona part de les
universitats catalanes -11 equips en la
competició masculina i 8 en la femeni-
na. També es participa en futbol mas-
culí, basquer femení i voleibol femení.
Més endavant, la UV rindra estudiants
en els esports individuals d'esquí, judo,
karate, BTT, tir amb arc, paddle,
squash, tennis, tennis taula, atletisrne,
marató i triatló. El curs passat es va fer
molt bon paper en tennis taula -2n

lloc- i en tennis, on Vanessa Basora,
va aconseguir el primer lloc de Cata-
lunya i la tercera posició als campionats
estatals.
Pel que fa als campionats interns, hi ha
un lliga de futbol sala masculí amb 14
equips i una lliga de basquet mixt 3x3
que s'iniciara el mes de febrero
EIs esportistes més ben classificats pren-
dran part en els campionats estatal s que
se celebraran a Sevilla a la primavera.

Segimon Serrallonga participa en una trobada de poetes a París

Segimon Serrallonga, poeta, traduc-
tor i director de la Biblioteca de la
Universitat de Vic, va ser del 22 al 28
de novembre a París per participar en
la cinquena «Biennale Internarionale
des poeres en Val-de-Marne» en la
qual van participar poetes de Franca,
Noruega, Dinamarca, Alemanya, Es-
tats Units, Cuba, Tibet, entre altres
paisos.
Segimon Serrallonga (Torelló, 1930)
ha estat l'anirna de moltes revistes cul-
turals, membre fundador de l'Assem-
blea de Catalunya (1971-1977), tra-
ductor de Brecht, Blake, Gilgamesh,
Lucreci, Petrarca, Shelley, Rim-
baud, Goethe, crític literari i autor Segimon Serrallonga

de dos llibres de poesia, Eíxarms
(1971) iPoesía (1950-1975).
Serrallonga va ser convidat a aquesta
trobada de poetes de gran diversitat
ideológica, geografica, d' edat o de
tendencia poética. Les lectures es van
fer en diversos escenaris com bibliote-
ques, llibreries, espais culturals o au-
ditoris i van estar acompanyades de
manifestacions musicals i danses.
Les lectures es van fer en la llengua
original i en francés: els poemes de
Serrallonga havien estat tradurts per
Annie Bats, i el poeta recorda que els
assistents als seus recitals van quedar
gratament sorpresos "per la musicali-
tat de la nostra llengua».



Nou projecte sobre «Reforma
Agraria, Desenvolupament
Hurná i Turisme Cultural»

de la xarxa Unesco

La xarxa Unesco/Unitwin «Medeu-
rarnerica per al Desenvolupament
Huma» va acordar elaborar el projec-
te de docencia, recerca i intervenció
social «Reforma Agraria, Desenvolu-
pament Huma i Turisme Cultural».
Aquest acord es va prendre en les reu-
nions de treball realitzades els dies 25
de novembre i 1 de desembre a Vic.
També es va concretar l'intercanvi de
professors i estudiants entre les uni-
versirats que formen la xarxa.
El projecte l' esran elaborant en
aquests moments els professors de la
Universitat d'Unijuí, al Brasil, per tal
de poder-lo discutir el proper mes
d'abril durant l'estada de Jordi de
Cambra, ti rular de la Catedra, a Bra-
sil i a Argentina (Universidad Na-
cional de Misiones).
En les reunions celebrades a la Uni-
versitat de Vic, en les quals van parti-
cipar professors d'Argentina, Brasil,
Girona i Vic, es va plantejar la necessi-
tat de desenvolupar noves acruacions
dins al xarxa Unesco que cornplemen-
tessin les acrivitats docents de la xarxa
rernatica de docencia Ortudes.
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L'Escola Polltécnlca Superior commemora
el dese aniversari

El sopar va aplegar unes 75 persones i va fer rerrobar exesrudianrs i professors

Professors, estudiants, exestudiants,
exprofessors, directius i membres del
personal d' administració i de serveis
de la UV es van reunir el dia 16 de de-
sembre per commemorar el dese ani-
versari de I'Escola Polirecnica Supe-
flOr.

Lacre es va centrar en una conferencia
del professor i catedratic de la Univer-
sitat de Barcelona, Javier Tejada, so-
bre el magnetisme, la quantica i els
ordinadors al segle XXI, i en un sopar

mulritudinari en el qual es van retro-
bar companys d'esrudis i també al-
guns estudiants amb els seus antics
professors. Enrie López, director de
I'Escola, va brindar amb tots els assis-
tents pel futur d'aquest centre que en-
guany compta amb 685 esrudiants,
repartits en sis tirulacions.
LEscola Politecnica Superior impar-
teix aquest curs, per primera vegada,
I'Enginyeria Superior d'Organització
Industrial.

Els Premis de Recerca per a estudiants de
Batxillerat s'amplien geográficament i económica

La segona convocatoria dels Premis de
Recerca «Universitat de Vio> per a es-
tudiants de Batxillerat incorpora irn-
portants novetats tant pel que fa a la
doració económica com a l'arnbit ge-
ográfic des del qual poden presentar-se
treballs. S'amplia el nombre de cornar-
ques i també es concedeixen premis als
centres dels estudiants premiats.
Els esrudiants dels centres de Batxille-
rat d'Andorra, les Illes Balears, i de les
comarques de I'Alt Ernporda, I'Alt Ur-
gell, l'Anoia, el Bages, el Baix Ern-
porda, el Bergueda, la Cerdanya, la

Garrotxa, Osona, el Pla de l'Estany, el
Ripolles, la Selva, el Solsones i el Valles
Oriental poden participar en aquests
premis que tenen la voluntat de pro-
moure la recerca en els cursos previs a
l' accés dels alumnes a la universitat.
Les obres que es presentin han de ser
fruit del treball de recerca individual o
co]. lectiva, tutelada, que els estudiants
de Batxillerat duen a terme com a pan
del seu currículum. Els premis per als
estudiants seran de 100.000 ptes. per
modalitat (Humanitats, Ciencies 50-
cials, Ciencies Experirnentals, Tecno-

logia i Arts). Els centres amb treballs
guanyadors rebran un premi equiva-
lent al dels seus alumnes en llibres a
triar del cataleg d'Eumo Editorial,
l' editorial de la uv.
El format, el suport i l' extensió dels
treballs és lliure, pero han d' anar
acompanyats d'una síntesi d'un ma-
xim de tres folis. Els treballs els pre-
sentaran els centres d'ensenyament
amb un maxim de cinc per centre i no
més de tres d'una sola modalitat.
El termini rnáxirn per presentar-los
sera el 13 d' abril del 2000 i s'han
d'adrecar a I'Area de Comunicació. El
veredicte i ellliurament de premis tin-
dran lloc a la UV durant la darrera
quinzena de maig o la primera de juny.
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Formació continuada a la Universitat de Vic
Inici durant els mesos de gener-febrer del 2000

Masters

Interpretació de conferencies (3a edició)
Durada: 48 credirs
Inici: Gener del 2000
Finalirzació: Desembre del 2000
Coordinació: Margarita Esrapé
Objectius: Formar professionals qualificats
com a inrerprers de conferencia, tanr d'irirer-
pretació consecutiva com sirnultánia,
Facultar Ciencies Humanes, Traducció i Documenració.

Expert en Prevenció de Riscos Laborals.
Es cornencara el 2n curs de la 2" edició.
Durada: 30 credirs
Especialitats: Seguretat en el Treball / Ergo-
nomia i Psicologia aplicada
Inici: Gener del 2000
Finalització: Juny del 2000
Coordinació: Francesc Serra Fabregó (ASE-
PEYO)
Facultar de Ciencies jurfdiques i Economiques.

Direcció de la PIME Internacional. Es co-
menearan els següents moduls:
Direcció estratégica de l' empresa: els re-
cursos humans, factor clau de competitivi-
tat
Durada: 5 credirs
lnici: 10 de gener del 2000
Finalització: 28 de febrer del 2000
Coordinació: Quima Vila
Objectius: Saber definir una estrategia i les
polítiques consegüents per a la gestió deis
col-laboradors d'un equip o d'una empresa
Comerc Internacional 11. Transports i fi-
nances internacionals
Durada: 5 credits
Inici: 11 de gener del 2000
Finalització: 29 de febrer de! 2000
Coordinació: Fina Damián
Objectius: Donar una visió completa d'un
departament de comer<;:exterior mitjancanr
una formació activa en recniques que afecten
les arces d'explotació de mercaderies i serveis:
transport i gestió administrativa / gestió fi-
nancera internacional.
Facultar de Ciencies Iurfdiques i Economiques.

Turisme d'Interior: de la planificació a la
comercialització. Es comen<;:ae! modul:
T urisme i Medi Ambient
Durada: 4 credirs
Inici: 3 de febrer del 2000
Finalirzació: 28 de mar<;:del 2000
Coordinació: Cristina Font
Objectius: Ser capa<;:de valorar i analitzar
l' impacte del sector turísric des del punt de
vista mediambiental.
Facultar de Ciencies jurfdiques iEconomiques.

Gestió i Tecnologia del Medi Ambient
Durada: 18 credits (e! 1r curs)
Inici: 11 de gener del 2000
Finalització: Juny de! 2000
Coordinació: Consol Blanch
Objectius: Proporcionar la formació conti-
nuada de! personal tecnic en temática me-
diambiental. Permetre la resolució deis pro-
blemes ambientals que poden sorgir a les ern-
preses.
Escola Polirecnica Superior.

Tecnologies de la informació i la cornuni-
cació a I'empresa. S'Impartira el modul:
Gestió del coneixement. Aplicacions Lo-
tus Notes
Durada: 5,4 credits
Inici: Febrer del 2000
Finalització: Abril de! 2000
Coordinació: Carles Sans
Objectius: Donar a ccneixer les eines basi-
ques de treball en grup i gestió documental
suportades en el sistema de groupware més
emprat en l'actualitat: Lotus Notes.
Escola Polirecnica Superior.

Postgraus

Estudis Internacionals
D urada: 15 credi rs
T nici: Gener del 2000
Finalització: Juny de! 2000
Coordinació: Martha Tennent
Objectius: Formar professionals en l'ámbit de
les ciencies socials des d'una perspectiva rnul-
ridisciplinaria, amb especial atenció a Histo-
ria, Dret i Economia Internacionals, e! Desen-
volupament Huma i el Postcolonialisme.
Facultar Ciéncies Humanes, Traducció i Docurncnració.

Dret del Treball i de la Seguretat Social. Es
comen<;:ael módul:
Condicions de treball. Poders de I'empre-
sari. Descentralització productiva. Trans-
missió d'empresa
Durada: 39 hores
Inici: 12 de gener del 2000
Finalització: 23 de febrer del 2000
Coordinació: Fina Dornenech
Facultar de Ciencies jurfdiques i Economiques.

Mediació
Durada: 15 credits
Tipus: Integral
Inici: 21 de gener de! 2000
Finalització: 10 de juny del 2000
Coordinació: Lola Palomo
Objecrius: Capacitar els participants en l'a-
bordatge de conflictes i en els diferents mo-
dels de resolució alternativa de conrroversies.
Facultar de Ciencies jurtdiques iEconorniques.

Infermeria Quirúrgica o- edició)
Durada: 40 credits
Inici: 18 de gener del 2000
Finalirzació: 21 de desembre del 2000
Coordinació: Montse Faro
Objectius: Desenvolupar cornpetencies dels
professionals per poder donar una arenció in-
tegral a la persona en procés quirúrgic,
Escota Universitaria de Ciencies de la Salur.

Infermeria Gerontologica i Geriátrica
(3a edició)
Durada: 26 credits
Inici: 1 de febrer del 2000
Finalització: 19 de desembre del 2000
Coordinació: Anna Bonafont
Objectius: Desenvolupar cornperencies per
millorar el benestar i la qualitat de vida de les
persones grans en situacions de salut o de
malaltia, i en els diferents ambits d' actuació
(cornunitari, hospitalari o sociosanitari).
Escola Univcrsirária de Ciencies de la Salur.

Cursos d'extensió universitaria

Els aliments. Com s'analitzen
Durada: 18 hores
Inici: 14 de febrer del 2000
Finalització: 25 de febrer del 2000
Coordinació: Jordi Viver
Objectius: Formació teórica i practica sobre
com es pot coneixer la composició d'un ali-
ment: aigua, prote'ines, carbohidrats, greixos
i minerals. Analisi sensorial.
Escola Politecnica Superior.

EIs aliments. QUe són?
Durada: 18 hores
Inici: 24 de gener del 2000
Finalització: 4 de febrer del 2000
Coordinació: Jordi Viver
Objectius: Proporcionar formació teórica i
practica sobre propietats funcionals dels ali-
ments, activitat de l'aigua, prote'ines, car-
bohidrats i additius alimentaris.
Escola Politecnica Superior.

11 Curs práctic d'actualització en Atenció
Primaria
Durada: 31,5 hores
Inici: 1 de febrer de! 2000
Finalització: 29 de febrer del 2000
Coordinació: Montse Faro
Objectius: Acrualitzar els coneixements deis
professionals sanitaris i promoure l'adquisi-
ció d'habilitats practiques envers les patolo-
gies i activirats més freqüents en Atenció
Primaria.
Escola Universitaria de Ciencies de la Salur.



CAMPUS

L'equip Mighty Speculation guanya el concurs
intern de borsa de la Universitat de Vic

Pere Miquel Rigola i Sergi Pla, membres de l'equip Els Perdedors, classificar en segona posició.

Lequip Mighty Speculation format
per Esther Faja i Lluís Feu (tots dos
de I'Esquirol), Agustí Soler (Vic) i
Meritxell Roca (Cabrera de Mar),
han estat els guanyadors de l'onzena
edició de! concurs intern de borsa que
organitza la uv. EIs quatre estudianrs

són de tercer curs de Ciencies Empre-
sarials i van obtenir unes plusválues
de 16.430,39 euros (2.733.787 ptes)
básicament amb la compra de TPI,
Adolfo Domínguez i Asturiana de!
zinc.
L'equip guanyador té dret a participar

en e! concurs estatal de borsa que or-
ganitzen els diaris Expansión, Gaceta
Universitaria i la Banque Nationale
de París i en e! qual, l' any passat,
l' equip de la UV es va classificar per a
la final.
En aquesta edició hi han participat un
total de 26 equips formats per 102
alumnes. D'aquests 26 equips ins-
crits, 2 han estat desqualificats per in-
compliment de les bases de! concurso
Aquest era e! primer any que s'utilit-
zava la terminal de borsa de Caixa de
Manlleu, un fet que ha fet e! concurs
molt més viu i real.
Lequip que ha obtingur e! segon lloc ha
estar EIs Perdedors amb unes plusvalues
de 5.132,3 euros (853.910 pres). EIs
Perdedors esta format per Pere Miquel
Rigola, Miquel Costa i Sergi Pla, de
tercer curs d'Empresarials. En tercer
lloc s'ha classificat l'equip Nipei, amb
5.106,96 euros (849.727 ptes), format
per Montse Puig, Anna Esteras, Ra-
quel Estañol i Núria Puig, totes de se-
gon de Ciencies Empresarials.

CAIXA CATALUNYA .dJlb..
~(F

Per saber les teves NOTES, només has d'anar a un
caixer automatic de Caixa Catalunya amb el teu Carnet UV i moure un dit

També pots consultar
el teu expedient académlc,

Només cal que introdueixis el teu Carnat UV al caixer, marquis el teu
número secret i premis I'opció "Gestió Universitaria". Si no racordes el
teu número secret, te'l donaran a qualsevol oficina de Caixa Catalunya.



Eurno treu una nova col-leccié

Amb l' obra Essencialment parlant, Eu-
mo Editorial enceta una nova col-lec-
ció, «La capsa de Pandora», en col-la-
boració amb el Centre d'Esrudis
Interdisciplinaris de la Dona de la uv.
Essencialment parlant, de Diana Fuss,
és una obra cabdal en el seu camp i de-
fineix la línia temática que seguid la
col-Iecció. Fuss analitza els avantatges
i les limitacions de les teories essencia-
listes i constructivistes del feminisme
i en fa una una nova valoració.
L'obra ha estat traduida per Eva Espa-
sa i inclou una introducció de Neus
Carbonell, professores totes dues de la
Facultat de Ciencies Humanes, Tra-
ducció i Documentació de la uv.
Una altra novetat d'Eumo en coedició
amb la Universitat de Girona és Bis-
bes, Il-lustraciá i jansenisme a la Cata-

Universitat de Vic

• Dia 12. Dins el marc de l' assignatura
«T raducció literaria caralá-espanyol»,
Carme Riera, escriptora i professora
de la Universitat Autónoma de Barce-
lona, parlará de la seva versió al cas-
tellá de Dins el darrer blau. Aula 4.
Facultat de Ciencies Humanes, Tra-
ducció i Documentació. A les 4 h. de la
tarda.

• Dia 19. «Seminari sobre subtitulació»,
a cárrec d'Eduard Bartoll, professor de
la Universitat Pompeu Fabra. El semi-
nari se celebra dins el marc de l' assig-
natura TMAC- TMAE (Traducció Au-
diovisual). Facultar de Ciencies Hu-
manes, Traducció i Documentació. A
es 12 . e mig la.

• Dia 20. Conferencia d'Enric Badosa,
traductor. Parlará sobre la seva traduc-
ció al castellá de Epodos y odas d'Hora-
ci. Aula 6. Facultat de Ciencics Huma-
nes Traducció i Documentació. A la 1
h. del migdia.

CAMPUS

lunya del segle XVIII, a cura de joa-
quim M. Puigvert. Amb motiu dels
dos-cents anys de la mort del bisbe
Tomas de Lorenzana, es van organit-
zar a Girona unes jornades sobre la
historia de l' episcopat i la Il-lustració
a Catalunya. Joan Bada, Emilio La Pa-
rra, Ernest Lluch, Josep M. Marques i
Joaquim M. Puigvert signen aquest
llibre, un notable esforc per equilibrar
i interrelacionar noves recerques sobre
l' episcopat i la cultura setcentista a
Catalunya.

Hola! es presentara a Girona

Hola!, un material d'Eumo Editorial
per a ensenyar catala a alumnes nou-
vinguts, es presentad el dia 21 de ge-
ner a Girona, dins el marc d'unes jor-
nades organitzades per la Facultat
d'Educació de la Universitat de Giro-

A G AE N D

Aula Universitaria per a la gent gran
d'Osona

Auditori Maria Vila d'Abadal. Edifici El Sucre

6 de la tarda

• Dia 12. «Decáleg de la mentida perio-
dística», conferencia a cárrec de Fran-
cese Marc Álvaro, periodista i profes-
sor de la Universitat Ramon L1ull.

• Dia 19. «La sanitat i e1s metges, ahir i
avui», conferencia a carrec de J. Oriol
Morera, metge i gerent de I'Hospital
General de Vic.

• Dia 26. «Que són, com són i perque es
fan e1s animals i les plantes transge-
nics», conferencia a cárrec d'Anna Pu-
'01 biolo a doctora en Bio uímica i
professora de la Universitat Aurónorna
de Barcelona.

..

na sobre l' alumnat estranger d'incor-
poració tardana.
Hola! ha estat elaborat pels professors
Rosa Boixaderas, Maria Majó i Josep
Roquer, tots tres amb gran experien-
cia en el camp de l'ensenyament de la
llengua.

Uuís Iou presenta elllibre
Habilitats comunicatives

El passat 16 de desembre, el director
general de Política Lingüística, Lluís
Jou, va presidir la presentació del lli-
bre Habilitats comunicatives. Una re-
flexió sobre els usos lingüístics, elaborat
per la Direcció General de Política
Lingüística i publicat per Eumo.
Aquest llibre, tal com va destacar la
coordinadora, Rosa Artigas, és espe-
cialment indicat per a tots els qui tre-
bailen per difondre el catala.

Cine Club Vic
Teatre Atlántida. 10 de la nit

• Dia 11. «La vida soñada de los ánge-
les». Eric Zonka. Franca, 1998.

• Dia 18. «La novia de Frankenstein».
James Whale. EUA, 1935.

• Dia 25. «Hlurninata». John Turturro.
EUA,1998.
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