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Full informatiu mensual de la Universitat de Vic

L'avaluació de la qualitat a la Universitat de Vic
La U niversitat de Vic esta treballant des de l' any 1997 en
l'avaluació de la qualitat dels seus estudis, una tasca fona-
mental per aconseguir la máxima qualitat en els ensenya-

ments que imparteix i per tal de millorar tots aquells aspec-
tes que una análisi acurada indiqui com a millorables tant
pel que fa a docencia com a investigació o serveis.

Faculrar de Ciencics Humanes, Traducció i Documenració de la Universirar de Vic a la Placa M iqucl de Clariana.

El primer ensenyament de la UV que
va dur a terme I'avaluació de la quali-
tar va ser la Diplomatura d'Ernpresa-
rials, i en va donar a coneixer els re-
sulrats en un estudi publicat el 20 de
mare,:del 1997.
El curs 1998-99 I'Agencia per a I'Ava-
luació de la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya va atorgar una
subvenció a la Universitat de Vic per
dur a terme l'avaluació de la Llicen-
ciatura de Traducció i Inrerpretació i
per crear una oficina técnica dajur a
I'avaluació.
L'avaluació de la ritulació de Traduc-
ció i Inrerpretació va cornencar el no-
vembre de 1998 amb l'elecció i la
constitució del Cornite d'Avaluació
de la Titulació formar per membres
de la direcció, del professorat, del

personal d'adrninistració i serveis i de
l' alumnat. Va ser tasca del CAT reco-
lIir dades i estadísriques, preparar,
passar i analitzar les enquestes d'opi-
nió adrecades al professorat, als estu-
diants i membres del PAS i elaborar
l'autoestudi. L'abril del 1999 es va
acabar l' autoesrudi.
A cornencaments del curs acadernic
1999- 2000, l'Agencia va obtenir el
consens necessari per invitar el pro-
fessor Juan Carlos Sager, de la Uni-
versirat de Manchester, el professor
josep Maria Brucart Marraco, de la
Universitat Autónoma de Barcelona, i
el Sr. Jordi Vidal i Tubau, traductor
professional, a formar pan del Co-
mire d'Experts Extern. Aquest Co-
mire va visitar la titulació avaluada els
dies 16, 17 i 18 de novembre de 1999

i va presentar l'Inforrne d'Avaluació
Externa el desembre del mateix any.
El mare,:del 2000 el Comité d'Avalua-
ció de la Universitat va aprovar l'In-
forme Final de I'Ensenyament, que
recull les conclusions i respostes als
alrres dos informes i esrableix el pla de
millores.
Aquest curs 1999-2000 l'Agencia ha
atorgat a la UV una altra subvenció
per dur a terme l'avaluació de la Di-
plomatura de Mestre i per crear un
gabinet que cenrralitzi la promoció de
la qualitar a la U'V,
La tardor de l' any passat es va elegir i
constituir a la Facultar d'Educació el
corresponent Comité d'Avaluació de
la Titulació, i se li va encarregar la tas-
ca de preparar i elaborar l'informe
d' autoavaluació.
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Assignatura de lliure elecció per
a tots els estudiants de la UV

A partir de! curs 2000-2001, s'oferirá
a tots e!s estudiants de la UV una no-
va assignatura de lliure e!ecció orga-
nitzada pel Centre d'Estudis Interdis-
ciplinaris de la Dona (CElO) i
coordinada a través de la Facultat de
Ciencies Jurídiques i Econorniques
que dura e! nom de Aproximació In-
terdisciplinária als Estudis de les Do-
nes: l'Economia, la Cultura, l'Educació
i la Saluti que sera impartida e! segon
quadrirnestre per la professora Núria
Sensato Aquesta oferta s'incloura a to-
tes les Guies de l'Esrudianr.

Estudi dels serveis de Manlleu
realitzat pel SEREM

El Servei d'Estudis i Empresa de la
Universitat de Vic (SEREM) va pre-
sentar e! dilluns dia 8 de maig l'estudi
El sector de serveis a Manlleu 1998-99,
encarregat per l'Oficina de Promoció
Económica de Manlleu.
Realitzat per Josep Comas, Judit
Monta!, Toni Mora i Noerní Morra!,
l'estudi analitza l' estructura de! sector
a través de les dades estadístiques dis-
ponibles i d'una enquesta personal a
168 em preses i professionals deis
serveis de Manlleu. Tot plegat es tra-
dueix en una base de dades actualitza-
da que permet tenir un bon coneixe-
ment de la realitat de! sector serveis al
mUlllClpl i les seves perspectives de
futuro

138 treballs al premi de Recerca

La segona convocatoria de! Premis
Universitat de Vic als millors treballs
de Recerca d'Estudiants de Batxillerat
ha estat un hit tant per la quanritat
com per la qualitat. Ellliurament deis
premis tindra lloc l' 1 de juny a la
Universitat de Vic i sera presidit pe!
Director General de Recerca Dr. Da-
vid Serrat.
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especialitzats en aquesta materia, les
petites i mitjanes empreses han de de-
dicar-hi tecnics especialitzats en al tres
arnbits. D'aquí sorgeix la necessitat
de crear un títol que formi enginyers
altarnent qualificats en aquesta bran-
ca de coneixements.
El Graduat va dirigit a enginyers tec-
nics i estudianrs d' enginyeria de pri-
mer cicle que vulguin formar-se en
Qualirat i Seguretat Industrial. A
més, e!s estudiants podran obtenir la
titulació de tecnic Superior en Pre-
venció de Riscos Laborals, homologat
pe! Departament de Treball de la Ge-
neralitat de Catalunya.
L'oferta prevista per al primer curs
sera de 60 places i les classes s'irnpar-
tiran en horari de rarda-vespre.
L'IUCT és un centre privat d'investi-
gació científica i formació superior,
vinculat a l'escola Sant Gervasi de
Mollet, que compta amb més de tren-
ta anys d'experiencia en e! camp de
I'educació. L'IUCT es va crear fa 12
anys gracies a la iniciativa social, amb
la voluntat de finalitzar e! cicle for-
matiu amb estudis superiors.

Graduat Superior en Enginyeria de Qualitat
i Seguretat Industrial

Signatura del conveni entre Ricard Torrents, rec-
tor de la UV, i Manuel Arroyo, presidenr de
I'[UCT.

Aquest nou títol propi de segon cicle,
únic a Catalunya, l'irnparrirá l'Insti-
tut Universitari de Ciencia i Tecnolo-
gia de Mollet per mitjá d'un conveni
de col-laboració amb la UV LIUCT
de Mollet passa a ser així centre vin-
culat a la Universitar de Vic.
El Graduat Superior en Enginyeria de
Qualitat i Seguretat Industrial neix
de la implantació de la Llei de Riscos
Laborals, que obliga les empreses a te-
nir una política de prevenció i segure-
tat laboral. Si bé les empreses grans
tenen mitjans per contractar tecnics

Estudiants d'lnterpretació
a la seu de Nacions Unides a Viena

Lydia Brugué, Ruben Giró, Ariadna
Ausió, Íngrid Ridorsa, Debbie Capell i
Núria Bertrana són e!s esrudianrs de
Traducció i Interpretació que e! mes
d'abril van ser a Viena fent practiques a
la seu de Nacions Unides.
Els estudiants van participar com a
interprers voluntaris de l'angles a l'es-
panyol al Dese Congrés de les Nacions
Unides sobre la Prevenció de! De!icte i
e! Tractament de De!inqüents. Durant
e! congrés es van tractar temes com la

situació de! sistema penal als países
árabs, e!s correccionals i e! de!icte orga-
nitzar, entre altres.
Un deis factors més interessants
d' aquesta estada és que e!s estudiants de
Vic van entrar amb contacte amb altres
estudiants d'Interpretació d' Anglate-
rra, e! Líban i Belgica.
Un alrre grup de 14 estudiants van ser
de! 15 a 20 de maig a Viena per fer un
període de practiques a la cabina espa-
nyola de Nacions Unides.



Millora l'atenció a l'estudiant a
la Universitat de Vic

La UV ha ernpres la reestructuració
deis Serveis de Secretaria Académica i
d'Administració per tal de millorar
l' atenció a l' esrudiant, Aixo implica la
creació de! Servei de Gestió Acaderni-
ca i e! Servei d'Atenció a l'Estudiant.
Aquesr darrer estará dedicat íntegra-
ment a l'estudiant, tant pe! que fa a
les qüestions acaderniques com a les
economicoadministratives. Lhorari
d' atenció al públic sera de 9 de! matí a
2 de! migdia i de 4 a 8 de la tarda. La
responsable de! Servei d'Atenció a
l'Esrudianr sera la Sra. Alícia Camps,
i de! de Cesrió Académica la Sra.
Agnes Moraré, ambdues sota la di-
recció de la Sra. Montserrat Vilalta,
secretaria general

Activitats de la Catedra Unesco

Durant l' abril e!s professors Jordi de
Cambra, Xavier Rambla i Anna Pa-
lomo impartiren e! modul de docen-
cia de 72 hores «Desenvoluparnent
social, realització de projectes i analisi
ambiental» a les universitats d'IjUÍ
(Brasil), UNaM (Argentina) i Co-
lumbia (Paraguai) de la Xarxa Tema-
tica de Docencia ORTUDES «Or-
denació territorial: turisme cultural i
desenvolupament sostenible».
D'altra banda, e! Centre Unesco de
Catalunya ha fet una donació de 97
publicacions sobre desenvolupament
hurná a la Catedra Unesco de la uv.

Aula d'Autoaprenentatge

El mes d' abril professors de catalá
d'angles de la UV van assistir la VI
Trobada de Centres d'Autoaprenen-
tatgc de Carala, organitzada pel
Servei d'Assessorament Lingüístic de
la Direcció General de Política
Lingüística i e! Servei de Llengua
Catalana de la UB. El tema central de
la trobada va ser L 'expressiá oraL en els
centres d'autoaprenentatge.
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519 estudiants de la UV obtenen beca del MEC

El Ministeri d'Educació i Cultura ha
concedir, aquest curs 1999-2000, be-
ques a 519 estudiants de la Universi-
tat de Vic per un imporr total de
145.851.602 pessetes. Aquesta xifra
suposa un increment considerable
respecte deis 92.693.389 pessetes que
es concediren e! curs passat.
Laugment d'ajuts concedits es deu al
fet que enguany s'han incrementat en
un 16.16% e! nombre de sol-Iicituds

presentades i també perque s'ha mo-
dificat e!s barems de! concurso El curs
passat e!s esrudiants van presentar al
Minis~eri 786 sol-Iiciruds. Aquest any

se n'han presentat 915, de les quals se
n'han concedir 519.
En qüestió de tres anys, e! MEC ha
duplicar amb escreix els recursos des-
tinats a beques per als estudiants de la
Universitat de Vic.
A més de les de! Ministeri d'Educació
i Cultura, e!s estudiants de la UV po-
den beneficiar-se de beques d' altres
institucions com la Unió Europea
(Programa Socrates), la Generalitat
de Catalunya, Caixa de Manresa, Cai-
xa de Manlleu, Caixa de Sabadell,
Caixa de Catalunya i de la mateixa
Universitat de Vic.

Graduat Superior de Turisme a Vic i Barcelona

Presentació del nou títol propi per pan de Cristina Font, Josep Burgaya i Anna Sabata de la FCJE.

El dia 9 de maig va tenir lloc la pre-
sentació oficial de! nou Graduat Su-
perior de Turisme, un títol propi de
segon cicle que es posara en marxa e!
curs vinent a la Facultat de Ciencies
Jurídiques i Económiques.
El Graduat Superior de Turisme de la
UV s'irnpartirá en horaris de tarda-
vespre per tal que pugui ser compati-
ble amb e!s horaris laborals. Hi haura
una oferra de 50 places a Vic i de 150
a Barce!ona, on sera impartir per
ESERP, en conveni amb la U'V,
Lobjectiu d'aquest Graduat és formar
professionals altament qualificats, es-
pecialistes en empreses turístiques i

en gestió pública. Per aixo, les árees
que es potencien seran I'econornica, la
humanística, els idiomes i e! coneixe-
menr de! sector turísric. En e! cas de
Vic, a més, es fara una especial
incidencia en e! turisme d'inrerior, e!
medi ambient i la gestió pública.
EIs interessos de! sector turístic i de la
universitari conflueixen en la necessi-
tat de crear la Llicenciatura de Turis-
me per completar la gamma formativa
en aquest sector. Mentrestanr, quatre
universitats catalanes, entre les quals
la de Vic, implantaran e! curs vinerit,
com a pas previ, e! Graduat Superior
de Turisme.



Crédit multimilionari per a la UV

El dia 23 de maig va tenir lloc a la UV
l'acte de signatura d'un credit de
l'Institut Catala de Finances i la Cai-
xa de Manlleu a la Universitat de Vic
per valor de 625 milions de pessetes.
Hi eren presents els Srs. Ernest Sena,
director general de l'Institut Caralá
de Finances, Dídac Herrero, director
general de Caixa de Manlleu, i els re-
presentants de la UV, Ricard Tor-
rents, rector, Antoni Uix, gerent, i
Ramon Montaña, assessor jurídic.
Seguint el Pla Director de la U'V, una
de les línies estrategiques és convertir
el deure de curt a llarg termini. En
aquest sentir la UV ha aconseguit que
dues entitats de reconegut relleu en el
món de les finances atenguessin la
sol-Iicirud de concertar un préstec
amb aquesta finalitat.

Estudiants d'Agrónorns premiats

Tres estudiants d'Enginyeria Técnica
Agrícola van ser premiats a la sisen a
edició dels Premis per a Treballs de
Final de Carrera convocats pel Col-le-
gi Oficial d'Enginyers Tecnics Agrí-
coles i Perits Agrícoles de Barcelona.
El primer premi el va obtenir Cristi-
na Nueno amb el treball Efecte de
l'aplicació d'enzims pectolítics en l'ex-
tracció de l'oli d'oliva. Joan Viñas va
obtenir un accessit amb un Estudi ex-
perimental comparatiu de la digestió
metanogenica dels purins porcins i les
sevesfraccions solides i líquides i Anton
Rebés un segon accessit pel Projecte
técnic de construcció d'un escorxador de
conills.

CAMPUS

Intercanvis internacionals i diplomes DEGI

Durant el curs la Universitat de Vic
ha organitzat diversos intercanvis in-
ternacionals per a professors en el
marc del programa Erasmus. Els pro-
fessors de la UV que han participar en
els programes han estat Oriol Igle-
sias, que va anar al Buckinghamshire
Chilterns University College; Fer-
nando jaén, a la Université de Valen-
ciennes; Noemí Morral, a la Univer-
sity ofLuton; Francesca Bartrina, a la
Universitat de Birmingham; Eva Es-
pasa, a la Universitat de Cardiff, Pilar
GodayoJ, a la Universitat de Bristol i
Vladimir Zayats a la Nicholas Coper-
nicus Universiry de Torum, Polonia.
Els professors d'universitats estrange-
res que han participar en els inrercan-
vis han estat Jürgen Bührens, de la
Fachhochschule Bielefeld, Joan Ve-
lardi, Dolores Thomson-Young i [o-
seph Roevens, d'ISER Rotterdam, i
Francisco Baeza, del Buckinghamshi-

re Chilterns University College.
Durant la segona setmana de maig, el
rector de la U'V, Ricard Torrents, i la
responsable de Relacions Interna-
cionals, M. Antónia Pujol, varen as-
sistir a l' acte de lli uramen t de diplo-
mes DEGI que enguany va tenir lloc
a la Universitat de Winterthur, Su'is-
sa. Durant la mateixa setmana també
varen tenir lloc les reunions de la Co-
missió Paritária dels programes inter-
nacionals DEGI i IBSEN.
El dia 5 de maig va venir un grup de
10 estudiants de la Fachhochschule
Bielefeld, Alemanya, a visitar la Uni-
versitat de Vic. Es van allotjar a les ca-
ses dels estudiants de la Diplomatura
de Turisme de la uv. El mate ix dia va
venir també un grup d'estudiants de
la Universitat de Northern Michigan,
dels Estats Units, amb la qual es va
signar un conveni d' intercanvi d' es-
tudiants.

Actes de lliurament de diplomes als titulats

Un rnornent de l'acre de lIiurament de diplornes a la segona promoció de lIicenciars en Psicopedagogia

Els últims dies maig i primers de juny
han tingut lloc els actes de lliurament
de diplomes als titulats de diverses car-
reres de la VV. La Llicenciatura de Psi-
copedagogia va celebrar-lo el 18 de
maig a la Sala de la Columna; la Diplo-

matura de Ciencies Empresarials el 25
al Sucre; la Diplomatura d'Infermeria
el 26 al Teatre Arlantida; la Llicenciatu-
ra de Traducció i Interpretació I' 1 de
juny al Sucre i les especialitats de Mes-
tre el 7 de juny al Teatre Atlantida.



Doctorat conjunt de la UV la UdG
i la Udl

Les universitars de Vic, Girona i Llei-
da, han acordat desenvolupar un pro-
grama de docrorat sobre Organització
i Administració d'Empreses amb la fi-
nalitat de formar doctors en I'ambit
del programa i potenciar la recerca de
qualitar. El programa fara possible
oferir un doctorar de qualitar de ma-
nera continuada i aprofirar les siner-
gies del marc interuniversitari per a
un millor aprofirament de recursos,
com ara fer front conjuntamenr a les
rransformacions que comportaran les
recnologies de la informació en el
desenvoluparnenr de programes de
doctorar; aprofirar i rendibilirzar les
esrades de professors visitanrs, i res-
pondre a oportunitats que apareguin
per desplegar acrivirats de doctorar en
altres países amb els quals les univer-
sitats parricipanrs tenen relacions ins-
rirucionals,

Conveni UV-Cambra de Cornerc

Anroni Negre, Ricard Torrenrs i Lluís Ferrer.

Per mitja d'aquest conveni de col· la-
boració la Cambra de Cornerc, In-
dústria i Navegació facilita a la UV la
incorporació dels perfils deis esru-
diants al seu sistema Inreruniversitari
de Practiques. Aquí mareix les empre-
ses fan la sol- licitud dels perfils dels
llocs que necessiten cobrir i la Carn-
bra posa en coneixement de les ern-
preses els estudiants que més s'ajusren
al perfil que requereixen. Les empre-
ses es posen aleshores directament en
contacte amb la universitat per solli-
citar els serveis de I'estudiant.
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Premi LAUS al millor disseny editorial per a
Eurnográflc

La revista Idees, pel disseny de la qual Eumografic ha rebur e! prcmi Laus.

El dilluns dia 15 de maig va tenir lloc
a Barcelona el 30e lliurament dels
prestigiosos premis Laus convocats
per l'ADG-FAD, Associació de direc-
tors d' art i dissenyadors grafics. El
premi al millor disseny grafic va
recaure en Idees, revista de temes con-
temporan is, del Centre d'Estudis en
Temes Contemporanis del Departa-
ment de la Presidencia de la Generali-
tat de Catalunya, dissenyada per Eu-
mografic, taller de disseny de la
Universirat de Vic.
EIs premis Laus es van crear el 1961 i
són els més importants de l'Estat es-
panyol. Aquests premis marquen ca-
da any el nivell del disseny grilfic i la
comunicació visual del nostre país.

Un jurar professional i especialitzar fa
una selecció de les obres presentades,
gairebé mil en aquesta edició.
O' aquesta selecció es lliura un trofeu
Laus al primer Premi i una placa Laus
al segon.
Eurnografic ja va guanyar un trofeu
Laus el 1998 en l' apartat de Comuni-
cació Municipal pel treball A Bruit
Secreto
En aquesta 30a. convocatoria hi tenia
també seleccionars treballs realirzats
per als ajuntaments de Granollers
(caraleg de l'exposició Club i Arts &
Lounge 10 1), Lleida (cataleg i cartell
de l'exposició sobre Joan Brossa) i
Vic (catalegs informatius de Cine-
Club Vic).

Dues estudiants del Postgrau de Geriatria
guanyen un premi de recerca

Anna M. Rovira, infermera d'atenció

domiciliaria a l'empresa Cedra, i Fina
Rifa, infermera del Servei de Dialisi
de l'Hospital General de Vic, han es-
tat premiades en la segona convocato-
ria del Premi de Recerca d'Infermeria
que convoca anualment el Col-legi de
Diplomats d'Infermeria de Barcelona.
El treball premiat, Qualitat de vida del
cuidador del pacient gran d'hemodia-

lisi, ha estar dirigit per Joan Caries
Casas, professor de l'Escola Univer-
sitaria de Ciencies de la Salut de la
Universitat de Vic, dins el marc de la
segona edició del Postgrau de Geria-
tria i Gerontologia.
Lacre de lliurament de premis va tenir
lloc el dia 12 de maig, Diada d'Infer-
meria, al paranimf de la Universitat de
Barcelona.



La Biblioteca obre a la nit durant
el període d'exárnens

Mentre duri el període d' exárnens, del
26 de maig al 3 de juliol, la Biblioteca
de la Universitat de Vic obrira en hora-
ri nocturn de dilluns a divendres, de les
11 de la nit a les 8 del matí, També
obrira durant tots els dissabtes fins a
les 8 del vespre. La Biblioteca només
quedara tancada de 9 a 11 de la nit per
a neteja i ventilació del local.
La Universitat de Vic satisfa així una
necessitat dels estudiants que es feia
eviden sobretot en epoques d'cxámens,
que és quan es fa un ús més intens de
les biblioteques com a arnbit d'estudi.
En aquest horari nocturn només és
obert el servei de consulta bibliografi-
ea, pero no el de préstec.
La primera nit del nou horari, van fer
ús de la Biblioteca unes 70 persones,
especialment durant la franja d'll a 2
de la matinada i de 6 a 8 del marí.

Graduat en Gestió i Direcció
d'Empreses Esportives

El dia 30 de maig Josep Burgaya, dega
de la Facultar de Ciencies Jurídiques i
Econorniques, i Johan Cruyff, pre-
sident de l'Escola Superior Johan
Cruyff, van signar el conveni de col-la-
boració académica pel qual aquest cen-
tre queda vinculat a la UV per a la
impartició del Graduat en Gestió i Di-
recció d'Empreses Esportives.
L'objectiu del Graduat és formar profe-
sionals preparats específicament per a
la gestió d' empreses esportives o que
ten en l'esport com a referent: utillatge
esportiu, gestió d'instal-lacions esporti-
ves, vestit i calcar, merchandising, es-
ponsorització, mitjans de comunicació
especialitzats ...
La titulació és pensada també a espor-
tistes en actiu, de cara a proporcionar-
los una bona formació en I'arnbir de la
gestió empresarial i una titulació uni-
versitaria que els prepari per al futur fo-
ra de la practica esportiva professional,
considerant que l'esport té un període
d' exercici professional curto

,
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El Gabinet d' Avaluació de la Qualitat a la UV

La Universitat de Vic ha decidit crear
el Gabinet d'Avaluació de la Qualitat.
Formen part d'aquest Gabinet dos
membres representants de cada cen-
tre; per la Facultat d'Educació, e!s
professors Sebastiá Riera i Esther
Fatsini: per l'Escola Universitaria de
Ciencies de la Salut, e!s professors
Angel Torres i Joan Caries Casas; per
la Facultar de Ciencies Jurídiques i
Econorniques, e!s professors Anna Sa-
bata i Rafa Madariaga; per I'Escola
Politecnica Superior, els professors
Caries Sans i Joaquim Pla; per la Fa-
cultat de Ciencies Humanes, Traduc-
ció i Documentació, els professors Jo-
an Sola i Eva Espasa. La Sra. Agnes
Morató és la representant de gestió
académica i la secretaria de! Gabinet.
Cada any coordina e! Gabinet un res-

ponsable de la titulació o servei ava-
luat l' any anterior. El primer coordi-
nador és e! Dr. Joan Sola, de la Facul-
tat de Ciencies Humanes, Traducció i
Documentació.
La Universitat de Vic ha encarregat al
Gabinet de promoure i mantenir la
consciencia avaluatoria entre els
membres de la comunitat univerista-
ria; definir i portar a terme e! mode!
d'avaluació propi de la Universitat de
Vic; fer e! seguiment de les avalua-
cions ja realitzades i de les accions de
millora proposades; tenir cura de la
projecció externa de les avaluacions
fetes a la UV i participar en els projec-
tes, reunions i iniciatives sobre temes
d'avaluació de la qualitat endegades
per al tres institucions de lárnbir uni-
versitari.

Esport universitari, esport per la pau

El malaguanyat Lluís Mas i Carles Bover amb les
mcdalles de branze de tennis taula.

El Servei d'Esports de la Universitat
de Vic col-labora amb e! Comité Ca-
tala de I'Esport per la Pau constituit

per les entitats esportives de Catalu-
nya a partir de la crida feta per la
UNESCO i e! COI amb motiu de la
declaració de! 2000 com a «Any In-
ternacional de la Cultura de la Pau».
Durant aquest curs e! Servei d'Es-
ports ha crescut en nombre de parti-

cipants en tots e!s campionats, tant
interns com en e!s universitaris de
Catalunya i de I'Estat. En e! campio-
nat Universitari de Catalunya, Caries
Bover i Lluís Mas van aconseguir,
una medalla de bronze en tennis taula
de dobles (Lluís Mas va morir e! mes
de mar<;:en accident de circulació. El
Servei d'Esports i la UV en guarden
un magnífic record, com a esportista i
com a persona). La Vanessa Basora va
aconseguir una medalla de plata en
individuals de tennis femení i una de
plata en dobles, juntament amb Mar-
ta Ortiz. En arletisrne i salt de Harga-
da, Anna Noria ha aconseguit dues
medalles de plata. En snow Marcel
BatHe n'ha aconseguit també dues de
plata. En e! Campionat Universitari
d'Espanya Alex Masdeu va obtenir
dues medalles de plata i una de bron-
ze, Anna Rocha una de plata, Albert
Bujaldon i Cristina Palma una meda-
lla de bronze cadascun en taekwondo.
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Anna Mestre i Marc Gil, guanyadors del Concurs de Rutes Turístiques

Anna Mestre, estudiant de la Facultat
d'Educació de la Universitat de Vic, i
Marc Gil, estudiant de la Ul'C, són
e!s autors de! treba!l Ausó i la ciutat de
Vic, guanyador de! Concurs de Rutes
Turístiques per la Ciutat de Vic, orga-
nitzat per la Universitat de Vic i Im-
pevic, en ocasió deis 400 anys de la
Universirat Literaria.
La ruta guanyadora esta ambientada
en la ciutat medieval de! segle XIV i
en concret en l'epoca en que la juris-
dicció episcopal va passar a dependre
de! rei Jaume Ir. El recorregut trans-
corre íntegrament pe! centre historie
de la ciurat i inclou parades a !locs
emblernátics com e! Mercadal, l'A-
juntament, Sant Felip, la casa Sala i
Sassala, e! Caste!l deis Moncada, el
Temple Roma o la casa Galadies.
El fil conductor de la ruta és un per-
sonatge inventat anomenat Ausó, ha-
bitant de Vic, que acompanya e! rei i

Anna Mestre i Marc Gil, guanyadors del Concurs de Rures Turísriques per la ciutat de Vic.

e! seu seguici durant la visita a la ciu-
tat. A cada parada Ausó manté un dia-
leg amb e! rei i amb al tres personatges.
El treball inclou un projecte de promo-
ció de la ruta, així com deis aspecres

tecnics necessaris que conformen qual-
sevol ruta turística; la durada, e! públic
a qui va dirigida, els objectius a assolir,
els aspectes histories i les anecdotes re-
lIevants.

AQuEST ESTIU, POTS GUANVAR

Línia
~
900 36 37 38

www.caixacat.es

NOMÉS PER UTILITZAR EL TEu CARNET UV

DEIXA DE

SO MIAR AMB HISTORIES

VIRTUALS I

COMENCA A PENSAR

QUE FARIES SI

AVUI El lOQUESSIN

100.000 PTES...
idema, idema passat ...

CAIXA CATALUNYA .dJlb.'"'i)(F

I qué has de fer per atonsequir-ho? Dones simplement cal

que utilitzis el teu Carnet UV, vinculat a una Llibreta Jove

Total, per pagar les teves despeses habituals entre ella de

juny i el 31 d'aqnst. Perqué cada compra que paguis amb la

targeta durant aquests dies és una participació en el sorteig

diari de 100.000 ptes. I com més coses paguis amb el teu

Carnet UV, mes possibilitats tindrás de guanyar.

Oferta valida per a compres realitzades entre ellO de juny i el 31 d'agost de 2000

amb targetes emeses per Caixa Catalunya.

Més avantatges
i més promocions

amb el teu Carnet UV



Eumo publica un llibre d'Ernest
Lluch sobre l'austriacisme

L'alternatiua catalana (J 100-1114-
1140). Ramon de Vilana Perlas i Juan
Amor de Soria: teoria i acció austriacis-
tes, de l'historiador Ernest Lluch, és
una de les novetats destacades d'Eu-
mo d'aquest mes. En pie debat sobre
les raons que van fer inclinar la Coro-
na d'Aragó a favor de I'arxiduc Caries
d'Ausrria, Ernest Lluch obre noves
vies d'inrerpreració histórica i ens
apropa a les idees i a l' activitar de dos
personatges clau de l' austriacisme.
Esta previst que aquesta obra es pre-
senti el dia 19 de juny a Barcelona,
amb participació dels historiadors jo-
sep Fontana i Joaquim Nadal.

Textos musulmans medievals,
novetat d'Eumo

Eumo Editorial, l'Insrirut d'Estudis
Catalans i I'Insrirut Universitari d'His-

Cine-Club Vic
Teatre Atlántlda, 10 del vespre

• Dimarts 13. «El pequeño ladrón»,
d'Erik Zonka (Franca, 1999).

• Dirnarts 20. «Eva al desnudo», de jo-
seph L. Mankiewicz (EUA, 1950).

• Dimarts 27. «Buffalo'66», de Vicent
Gallo (EUA, 1998).

Teatre

• Dijous 8 «Absenta» Accés Teatre Di-
recció: Frederic Roda. Casino de Vic a
les 10 del ves re.

Música

• Diumenge 11 «Concert pedagógic».
Orquestra de Cambra de Vic. Direc-
ció: Jordi Mora. Biblioteca Joan Tria-
dú a les 12 del migdia.

CAMPUS

toria Jaume Vicens i Vives han publi-
cat De quan érem o no musulmans, a cu-
ra de la professora de la Universitat de
Barcelona Dolors Bramon. Aquesta
obra, continuadora del projecte de
I'historiador J. M. Millas, aplega tex-
tos de les diverses fonts araboislárni-
ques que es refereixen a ['actual terri to-
ri de Catalunya des del 713 fins al
10 1O.
Aquesta obra, que va mereixer el pre-
mi que atorga la Fundació Catalana
per a la Recerca per a la publicació de
tesis doctorals, es presentara dins el
programa de la Universitat d'Estiu de
Vic.

Presentació de «Clássics de la
Ciencia» a la Generalitat

El dia 16 de juny es presentara al Pa-
lau de la Ceneralirat, en un acre presi-
dir per la consellera Carrne-Laura
Gil, la col-lecció «Classics de la Cien-
cia» que Eumo Editorial coedita amb

A G AE N o
• Dissabte 17 «El Magníficat de J. S.

Bach». Orquestra de Cambra de Vic.
Direcció: Jordi Mora. Teatre Arlánti-
da a les 10 del vespre.

Poesia

• Dissabre 10 «Segona Antologia de
Tertúlia amb Poeres», Presentació.
BibliotecaJoan Triadú a les 11,30.

Festa Major de Vic
Somnis de les Nits d'Estiu

• Divendres 23. Grup «Descoordiná-
rius», Ball tradicional a la Placa Major
a es e vespre.

• Dilluns 3 de juliol «joyful Gospel Sin-
gers». Concert de Gospel. Placa Major
a les 10 del vespre

• Dilluns 3 de juliol Crida a les festes a
cárrec de l'actriu Imma Colomer.
Placa Sant Felip a 2/4 de 10 del vespre

Editorial Porric i l'Institut d'Estudis
Catalans.
La col-lecció ha publicat fins ara tres
volums, amb textos de Descartes,
Einstein i de Carnot, Clausius i KeI-
vino Aquests darrers textos, aplegats
sota el títol Escrits fonamentals sobre el
segon principi de la termodinámica, a

cura de David Jou, va mereixer el Pre-
mi de la Crítica Serra d'Or de Recerca
2000 (al tres ciencies).

Surt el número de Miramarges
dedicat a Eumo Editorial

Aquest mes ha sortit el número espe-
cial que la revista Miramarges ha dedi-
cat a Eumo, amb motiu dels vint anys
de l'edirorial. Aquest número inclou
col-laboracions d'Ignasi Aragay, Fa-
brici Caivano, Pep Duran, Francesc
Parcerisas, Miquel Porta Perales, Se-
gimon Serrallonga, Miquel Siguan i
Jordi Vilarrodá, entre altres, i fa un
repas dels vint anys d'história de l' edi-
torial de la Universirat de Vic.

• Dimarts 4 de juliol «Cinema a la fres-
ca» Placa Miquel de Clariana a les 10
del vespre.

• Dijous 5 de juliol «Orquestra Merave-
lla», Concert. Placa Major a les 7 de la
tarda

Conferencies

• Diumenge 9 de juliol «Conferencia
Balrnesiana» a cárrec de Josep M. Ai-
naud de Lasarte. Sala de la Columna a
les 12 del migdia.

J U N Y
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